Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving
Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie
op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een
consultatiedocument opgesteld.
De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september
is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van
Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van
Schiphol.
Breed inventariseren
De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en
20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun
mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan
naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden
verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van
Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er
openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS
onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt
afgesloten met een luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer
informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl
Resultaten
De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid
en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.
Omgevingsraad Schiphol
De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de
ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de
luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector
(Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten,
bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale
milieuorganisaties zitting.

