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Geachte heer Alders, 

 

Op 6 februari jl. ontving ik het advies van u en de heer Verheijen, waarin wordt 

ingegaan op de vraag op welke wijze CROS en de Alderstafel Schiphol in de 

toekomst op een effectieve en efficiënte wijze kunnen bijdragen aan de dialoog 

over de ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving. Dit advies is gebaseerd op 

het adviesverzoek dat ik op 26 september 2011 aan u beiden heb gestuurd. 

 

Ik wil u hartelijk danken voor dit breed gedragen advies. Ik waardeer dat u in de 

voorbereiding op het advies uitgebreide gesprekken heeft gevoerd met de 

bewonersvertegenwoordigers van CROS, de bewonersvertegenwoordigers van de 

Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP), de (ex-) bewonersvertegenwoordigers 

van het CROS-cluster Noord, de regionale bestuurders en de luchtvaartpartijen 

KLM, LVNL en Schiphol Group over de toekomst van beiden overlegorganen. 

 
Advies 

In het advies wordt een overkoepelende “Omgevingsraad Schiphol” voorgesteld 

onder leiding van één voorzitter en één gebundeld uitvoeringssecretariaat. Ik 

omarm het advies. In uw advies geeft u weer dat door de delegaties wordt 

onderkend dat in de uitwerking nog diverse vragen aan de orde zullen komen die 

de uiteindelijke effectiviteit en legitimiteit van het voorstel zullen bepalen. In uw 

brief stelt u dan ook voor een kwartiermaker te benoemen die de voorgestelde 

Omgevingsraad Schiphol vorm kan geven.  

 

Gezien uw jarenlange ervaring en het uitgebreide netwerk op dit dossier en de 

daarin geboekte resultaten, wil ik u verzoeken om deze taak op u nemen en 

hiermee invulling te geven aan het advies dat u samen met de heer Verheijen op  

6 februari jl. heeft opgeleverd. Ik wil u dan ook benoemen tot kwartiermaker van 

de Omgevingsraad Schiphol. 

 

Opdracht 

Als kwartiermaker geef ik u de opdracht de Omgevingsraad Schiphol vorm te 

geven op basis van de in het advies benoemde uitgangspunten en 

ontwerpprincipes.  
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In deze opdracht staan de volgende activiteiten centraal: 

1. Het formuleren van een herkenbare inhoudelijke agenda voor de 

(werkstromen van) ontmoetingsplaats; 

2. Opstellen van een herkenbare inhoudelijke agenda ten behoeve van de 

onderhandelingsplaats, in nauwe afstemming met de opdrachtgever, die 

ook als opdrachtgever geldt voor het verkrijgen van een advies over 

bovenregionale kaders. 

3. Vormgeven van de organisatie op basis van de beschreven 

ontwerpprincipes waarbij met name aandacht wordt besteed aan de 

vertegenwoordiging van de bewoners. 

4. Het ministerie van IenM schept in overleg met u de nodige juridische 

condities om de vormgeving van de nieuwe organisatie mogelijk te maken. 

5. De uitwerking vindt plaats in samenspraak met de gecombineerde 

delegaties (dus met zowel de vertegenwoordigers van de delegatie aan de 

Alderstafel als die in CROS) voordat deze aan mij ter vaststelling worden 

aangeboden.  

Ik maak uit het advies op dat door de delegaties medewerking is toegezegd bij de 

verdere uitwerking waarbij door de partijen reeds suggesties en aandachtspunten 

voor de uitwerking zijn gedaan. Ik verzoek u deze suggesties en aandachtspunten 

mee te nemen bij de vormgeving van de Omgevingsraad Schiphol. 

 

De betrokken partijen hebben de wens geuit om voortvarend aan de slag te willen  

gaan. Deze wens deel ik. Zoals voorgesteld in uw advies, dient de nieuwe 

organisatie van kracht te worden binnen drie maanden nadat de Alderstafel 

Schiphol het eindadvies over het nieuwe milieustelsel heeft opgeleverd aan de 

opdrachtgever, doch uiterlijk 1 mei 2013. Daarnaast verzoek ik u in de zomer van 

2012 een tussenstand te melden, door bijvoorbeeld de contouren van de nieuwe 

organisatie te schetsen en een aanpak te beschrijven voor de verdere uitwerking 

hiervan.  

 

Tijdelijk voorzitterschap CROS 

De heer Verheijen heeft na het aftreden van de heer Schoof aangegeven een half 

jaar beschikbaar te zijn als tijdelijk voorzitter van CROS. Aangezien deze termijn 

inmiddels verlopen is, wil ik u hierbij tevens verzoeken om als kwartiermaker de 

rol van tijdelijk voorzitter van CROS op u te nemen. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Joop Atsma 

 

 

 

 


