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Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol 

en Omgeving  
Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de 

periode 2020 tot 2030. Hiervoor heeft de ORS een internetconsultatie open gesteld waar iedereen zijn of haar 

mening kan geven over de toekomst van Schiphol op https://www.omgevingsraadschiphol.nl/. De 

internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS 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 in de toekomst. 

 

Gemeente Stichtse Vecht heeft zitting in één van de clusters van de ORS (cluster Groene Hart) en zal via de 

gemeentelijke website en social media aandacht vragen voor deze brede maatschappelijke consultatie zodat 

inwoners geattendeerd worden op deze mogelijkheid. Ook de stuurgroep vliegverkeer Stichtse Vecht die opkomt 

voor de belangen van de inwoners van Stichtse Vecht is geïnformeerd.  

 

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. 

 

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. 
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Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopmomenten project Hazeslinger 

 Wanneer: 29 oktober, 16:00 – 18:00 en 19:30 – 21:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Commissie Bestuur en Financiën  

 Wanneer: 30 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Informatieve commissie 1 en 2  

 Wanneer: 6 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Raadsconferentie  

 Wanneer: 7 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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