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Aan de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat 
Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen 
Postbus 20901 
2500 EX  DEN HAAG 
 
 
 
 
Tevens verzonden per e-mail: general.post at dgtl.minvenw.nl 
 
 
Castricum, 15 augustus 2005. 
 
 
Betreft : Procesgang Evaluatie Schipholbeleid 
 
 
 
Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
 
 
 
Naar aanleiding van de ontvangstbevestiging op het door de 18 platforms ingestuurde gezamenlijke 
verbetervoorstel, vragen wij uw aandacht voor enkele zaken die wij zo belangrijk vinden dat wij me-
nen die onder uw persoonlijke aandacht te moeten brengen. 
 
In de ontvangstbevestiging wordt gesteld dat tot 1 juli jongstleden verbetervoorstellen konden worden 
ingediend. Op de website www.evaluatieschipholbeleid.nl wordt echter aangegeven dat tot en met 1 
juli voorstellen konden worden ingediend. Om ieder misverstand uit te sluiten verzoeken wij u om ons 
te bevestigen dat, conform het Plan van Aanpak Evaluatie Schipholbeleid, de verbetervoorstellen on-
veranderd tot 1 juli konden worden ingediend met als consequentie dat later ingediende voorstellen 
zullen worden afgewezen. 
 
Verder bleek uit de ontvangstbevestiging dat plotsklaps de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is op-
gevoerd om advies te geven over de beoordeling van de ingediende verbetervoorstellen. Wij maken 
hiertegen bezwaar. Met de toevoeging van een formele adviesrol voor BRS in de evaluatieprocedure 
zien wij een groeiende tendens om de inbreng van omwonenden verder in te kapselen en te marginali-
seren. Dit nadat al eerder het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat in de evaluatie was be-
trokken. In dit verband wijzen wij er ook nog eens op dat het aangekondigde burgerpanel van 20 om-
wonenden niet meer dan een karikatuur is van een serieuze benadering. Met een dergelijk klein panel 
en met het ontbreken van duidelijke eisen die aan de leden worden gesteld, kan nooit een behoorlijke 
inbreng van de omwonenden worden verwacht. Daardoor wordt een evenwichtige vertegenwoordiging 
van alle betrokkenen bij het Schipholbeleid verder verstoord, en wel ten nadele van de omwonenden. 
 
Inhoudelijk maken wij ten aanzien van de BRS adviesfunctie een aantal belangrijke bezwaren.  

• Er ontstaat een doublure met CROS omdat alle leden van BRS (blijkens haar verbetervoorstel 
zijn dat de provincie Noord-Holland en de omliggende gemeenten van Schiphol) nu ook reeds 
via CROS hun invloed kunnen aanwenden.  
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• BRS voegt niets toe: zij beschikt over geen enkele deskundigheid op het gebied van luchtvaart 
en milieu, hetgeen duidelijk wordt door haar eenzijdig economische benadering. Dit blijkt on-
der meer uit haar verbetervoorstel waarin op verschillende plaatsen wordt gemeld dat zij heeft 
overlegd met de luchtvaartsector en met het rijk, terwijl overleg met omwonenden niet heeft 
plaatsgevonden.  

• Verder ervaren wij nogal wat ongenoegen aangaande de besluitvorming binnen BRS. Kernle-
den (de provincie Noord-Holland, en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer) zouden 
de door hen opgestelde plannen als voldongen feit presenteren aan de overige leden. Opmer-
kelijk is dat die kernleden tot de partijen horen die het meest profiteren van de lusten van 
Schiphol, terwijl de overige leden juist onder de lasten lijden. Dit laatste wordt gestaafd door 
de inhoud van de verbetervoorstellen die door de overige leden zijn ingediend. Veelvuldig 
wordt daarin bezwaar gemaakt tegen de groei van Schiphol.  

• De BRS manifesteert zich vooral als een lobbygroep voor de partijen die zich dogmatisch 
scharen achter de groei van Schiphol. De formulering van de verbetervoorstellen van BRS en 
die van de sector, toont een opvallende gelijkenis en onderstreept de door ons gesignaleerde 
belangenverstrengeling.  

• Van enige transparantie bij BRS is geen sprake, waardoor iedere publieke controle wordt ver-
hinderd. Het lijkt een schimmig instituut dat zelden uit de achterkamertjes komt. 

 
Gelet op bovenstaande punten zijn de 18 platforms gezamenlijk van mening dat een dergelijk instituut 
geen rol zou mogen spelen in een zaak die zo diep ingrijpt in het leven en welzijn van de omwonenden 
van Schiphol. Teneinde tot een zorgvuldig en afgewogen besluitvormingsproces te komen verzoeken 
wij u dringend om de adviezen van BRS niet in uw afwegingen te betrekken. Bij dezen vragen wij u 
om uw standpunt ten aanzien van ons verzoek kenbaar te maken.  
 
Wij danken U bij voorbaat voor een snelle reactie. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de 18 Platforms 
 
 
 
 
 
Ir G.Huiting, secretaris 
 
 
 
Een kopie van dit schrijven is verzonden aan:  

• Staatssecretaris drs. P.L.B.A. van Geel ministerie van VROM,  
• Procescommissie Evaluatie Schiphol,  
• Vaste Kamercommissies VenW en VROM van de 2de en 1ste Kamer,  
• Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid,  
• Commissie MER,  
• CROS   
• BRS. 
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De 18 gezamenlijke platforms omvatten de volgende deelnemers 
 

Vereniging Geus Aalsmeer     Aalsmeer 
Platform Leefmilieu Regio Schiphol     Amstelveen 
Platform Vliegoverlast Amsterdam    Amsterdam 
Werkgroep Luchtverkeer Bijlmermeer    Amsterdam 
Platform Vliegoverlast Assendelft    Assendelft 
Platform Vlieghinder Regio Castricum    Castricum 
Dorpsvereniging Halfweg/Zwanenburg    Halfweg 
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord    Heemskerk 
Milieucontact Heiloo     Heiloo 
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord    Hoofddorp 
Platform Vliegoverlast Zaanstad    Krommenie 
Platform Vliegoverlast Oostzaan    Oostzaan 
Platform Vlieghinder Schermer    Schermer 
Dorpsraad Spaarndam     Spaarndam 
Platform Uithoorn      Uithoorn 
Pressiegroep Velsen Overlast Schiphol    Velsen 
Dorpsraad Wijk aan Zee     Wijk aan Zee 
Werkgroep Zwanenburg     Zwanenburg 

 
Secretaris: ir G. Huiting, Belle van Zuylenlaan 8, 1902PM Castricum, mail: platformoverleg at - vlieghinder.nl 

 
De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen tot een aanvaardbaar 

niveau. De platform zijn niet tegen vliegen, en evenmin tegen Schiphol, maar vinden wel dat er grenzen zijn aan de over-
last en het gevaar die burgers daarvan mogen ondervinden. De platforms zijn in hun activiteiten onafhankelijk, maar wer-

ken samen op terreinen waar dat tot versterking van hun doelstellingen kan leiden. 
 

Veel informatie over de activiteiten van de platforms is te vinden op de website www.vlieghinder.nl 


