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Omgevingsraad Schiphol; doet u ook mee? 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De Omgevingsraad Schiphol is op zoek naar omwonenden rondom Schiphol die willen meepraten 
over de duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving. 
Met deze brief wil ik u attent maken op de mogelijkheid om met uw organisatie deel te nemen aan 
de Omgevingsraad Schiphol. 

 
Wat is de Omgevingsraad Schiphol? 
De Omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het overleg- en adviesplatform waarin de 
rijksoverheid, de regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen zijn 
vertegenwoordigd. Als opvolger van de huidige Alderstafel en de Commissie Regionaal Overleg 
luchthaven Schiphol verenigt de Omgevingsraad Schiphol alle vraagstukken, belangen en partijen die 
rond Schiphol en zijn omgeving bij elkaar komen.  
 
Waarom meepraten? 
Door mee te praten in de Omgevingsraad Schiphol kunt u invloed uitoefenen op het beleid dat 
rondom de luchthaven en zijn omgeving wordt gemaakt en blijft u op de hoogte van de 
ontwikkelingen rond Schiphol en omgeving. Met alle betrokken partijen wordt er gesproken over 
onder andere de leefomgeving, hinderbeperking, het stimuleren van de regionale economie, 
veiligheid en de ruimtelijke ordening.   
 
Hoe kunnen omwonenden meepraten? 
Omwonenden kunnen deelnemen door hun organisatie, zoals dorpsraden, wijkraden, werkgroepen 
en bewonersplatforms, te registreren als achterbanorganisatie of door lid te worden van een 
achterbanorganisatie die reeds geregistreerd is bij de Omgevingsraad Schiphol.  
 
Voor een succesvolle registratie als achterbanorganisatie bij de Omgevingsraad Schiphol moet uw 
organisatie: 

 een door uw gemeente erkende dorps- of wijkraad zijn, dan wel een stichting of vereniging 
naar Nederlands recht;  

 minimaal 100 unieke meerderjarige leden hebben die woonachtig zijn in één van de vijf 
clusters*;  

 aantoonbaar - op basis van statuten, bestuursreglement, huishoudelijk reglement of in een 
anderszins door de organisatie vastgesteld document  - (mede) gericht zijn op Schiphol en de 
inbedding in de omgeving. 
 

* Voor de participatie van bewoners is het gebied rond Schiphol opgedeeld in vijf clusters. Deze 
clusterindeling staat op de website van de Omgevingsraad Schiphol. 
  



 
 
Omgevingsraad Schiphol 
Polarisavenue 85b Tel 023-5685230 
2132 JH  HOOFDDORP E-mail info@omgevingsraadschiphol.nl 

U dient uw organisatie uiterlijk 15 oktober 2014 te registreren bij de Omgevingsraad Schiphol via het 
aanmeldformulier op www.omgevingsraadschiphol.nl om deel te kunnen nemen aan de 
verkiezingen. Daarbij dient uw organisatie die stukken bij uw registratie te voegen waaruit blijkt dat 
uw organisatie voldoet aan de hierboven opgesomde eisen.  
 
Daarbij dient u de ledenlijst van uw organisatie bij uw registratie te voegen. U verstrekt aan de 
Omgevingsraad Schiphol uitsluitend persoonsgegevens van leden die door u in de gelegenheid zijn 
gesteld tegen de verstrekking van die gegevens bezwaar te maken en daarvan geen gebruik hebben 
gemaakt. Indien er bezwaar gemaakt wordt, wordt u geacht die persoonsgegevens niet te 
verstrekken. Deze leden kunnen in dat geval niet worden meegerekend bij de vereiste 100. De 
persoonsgegevens op de ledenlijst zullen vertrouwelijk behandeld worden. Meer informatie hierover 
vindt u op de website.  
 
Om te kunnen controleren of de achterbanorganisaties voldoen aan de gestelde voorwaarden, en 
daarmee dus het recht verwerven om deel te nemen aan de verkiezingen, zal ik als kwartiermaker 
steekproefsgewijs checken of de ledenlijsten correct zijn. Om die check te kunnen uitvoeren zal ik u 
in het voorkomende geval vragen om nadere contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of e-
mailadres) te verstrekken van uw leden. Deze geselecteerde leden zullen dan gevraagd worden hun 
lidmaatschap van uw organisatie te bevestigen en het voldoen aan de vereisten voor het 
lidmaatschap (meerderjarig en woonachtig binnen het cluster) aan te tonen voor 1 november.  
 
Wat gebeurt er na registratie van mijn achterbanorganisatie? 
De registratie van achterbanorganisaties sluit op 15 oktober 2014. Uiterlijk 31 oktober 2014 dient 
iedere geregistreerde achterbanorganisatie een kiesman te hebben aangemeld via de website van de 
Omgevingsraad Schiphol. De kiesmannen zijn belangrijk, omdat zij in het kiescollege deelnemen en 
het kiescollege de bewonersvertegenwoordiger van het cluster kiest. Indien uw achterbanorganisatie 
ook een kandidaat-clustervertegenwoordiger wil aanmelden dient dat eveneens uiterlijk 31 oktober 
te gebeuren.  
 
Op respectievelijk 10, 11 en 13 november 2014 vinden de vijf verkiezingsvergaderingen plaats 
waarbij de definitieve clustervertegenwoordigers worden gekozen door de vijf kiescolleges. Het 
secretariaat vernietigt de persoonsgegevens van de ledenlijsten één week nadat de verkiezingsuitslag 
is vastgesteld.  
Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol met tien nieuw gekozen 
clustervertegenwoordigers.  
 
Meer informatie? 
Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht op de website www.omgevingsraadschiphol.nl of 
bij het secretariaat via info@omgevingsraadschiphol.nl of 023-568 5230. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Hans Alders, kwartiermaker Omgevingsraad Schiphol 
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