
 
 
   Aan:  de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat  

 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
Datum: 14 juni 2006 
Onderwerp: Kabinetsstandpunt Schiphol 
 
Geachte leden van de Commissie, 
 
Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit van 21 april 2006 over Schiphol hebben wij, de 
bewonersvertegenwoordigers in de CROS van de 26 aangesloten gemeenten, ons beraden en  
navolgend gemeenschappelijk standpunt ingenomen. 
 
In principe zijn wij er voorstander van om door overleg tussen de betrokken partijen te komen 
tot consensus met betrekking tot maatregelen waarin de belangen van Schiphol en de 
omwonenden uit de regio op evenwichtige wijze zijn afgewogen. Wij werken graag mee aan 
duurzame oplossingen die passen binnen de Nederlandse samenleving, met haar eigen 
opvattingen over wat wel en niet aanvaardbaar is. De CROS vormt hiervoor een potentiëel 
forum, zij vormt echter als organisatie niet automatisch de spreekbuis van de regiobewoners.  
 
In het belang van die regiobewoners zijn wij als hun vertegenwoordigers unaniem van mening 
dat CROS als organisatie pas op enigerlei wijze, hetzij participerend, hetzij adviserend, bij het 
voorgestelde convenant betrokken zou moeten zijn wanneer vooraf is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
 
1. dat het principe van saldering geheel en definitief van tafel is. Een verdere toename met 
40.000 extra ernstig gehinderden en met 30.000 extra slaapgestoorden, zoals onlangs werd 
berekend in opdracht van V&W, is voor ons onaanvaardbaar; 
2. dat een goede bescherming van het buitengebied is gewaarborgd door een wettelijk 
verankerd handhavingssysteem volgens de systematiek van de CDV (de commissie Eversdijk) 
met tenminste 95 extra handhavingspunten, en met daarin eveneens handhaving van het TVG 
(geluids-flitspalen vormen geen alternatief voor een stelsel met grenswaarden in 
handhavingspunten, zoals door de CDV in haar eindrapport gemotiveerd is aangegeven); 
3. dat de dubbeldoelstelling de kern van het beleid blijft, waarbij verbetering van het 
leefmilieu gelijke tred houdt met de groei van Schiphol. Nu reeds is in delen van de 
Schipholregio de hinder onaanvaardbaar groot. Wij zijn van mening dat deze eerst dient te 
worden verminderd via een inhaalslag alvorens verdere groei van Schiphol mag plaatsvinden. 
 
Het leek ons belangrijk uw Commissie langs deze weg vast te informeren aangaande ons 
standpunt, dat wij zullen inbrengen in de eerstkomende plenaire vergadering van CROS op 29 
juni aanstaande.  
 
Tot nadere toelichting blijven wij gaarne bereid. 
 
Namens de CROS bewonersvertegenwoordigers, 
Ir M Geudeke, bewonerscoördinator 
 
Cc: Min VenW, Min VROM, CROS    


