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Dossier Stand van zaken                       (beslismoment of opmerking 

over proces)

Informant Extra informatieKorte omschrijving

Beheer SchipholTHEMA

solitair kantoorgebouw en bedrijfsruimte vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanEigenaar kantoor: Integratie kantoren

uitbreiden kantorenstrook vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanGebruikers kantoren meer behoefte aan ruimte rondom kantoren

Samenhang ontwikkeling bedrijventerrein van Amsterdam zuid-as 

tot Hoofddorp in relatie corridor Enter-NL

Henk KeizerGemeente Amsterdam, H'meer samenhang brengen in ontwikkeling en kwaliteit in ontwikkeling 

brengen prioritering is issue van bereikbaarheid van het gebied voor bewoners, ondernemers en 

werknemers van het gebied.

Brug over ringvaart HOV verbinding (hoogwaardig ov) Henk Keizer Voor informatie Rik ThorborgProvincie, gemeente Amsterdam, vervoerregio

Busstation Plaza vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanVervoerregio: Beter vervoer en optimaliseren ruimte gebruik

Nieuwe parkeergarage: Aanpassing bebouwingsdichtheden in 

bestaand bouwvlak

vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanvervangen P2, groene WIG, viaduct 10.000m2, nieuew NW parking, P3, parkin P1 overlay

Structuurvisie Haarlemmermeer Henk Keizer Voor informatie zie Corrie Verbeek, Wim van 

de Lee

gemeente: de structuurvisie wordt straks omgevingsvisie (omgevingswet), dit is toetsingskader 

voor ontwikkeling van het gebied.

transformatie naar hotelfunctie vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanVan kantoor naar hotel

toevoegen horecapunt centrum vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanAanbieden van horeca voor medewerkers schiphol zodat ze niet verderop naar Plaza hoeven te 

gaan.

Toevoegen horecapunt (oost) vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanHoreca op goede afstand bereikbaar voor medewerkers Schiphol

Omgevingsplan vaststellen in 10 jaar in 2021 activiteit benodigd op later moment Henk Keizer

uitbreiden bufferplatform vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanParkeerplaats vliegtuigen extra opstelplaatsen

uitbreiden sneeuwvloot vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanMeer capaciteit benodigd en daarom meer ruimte nodig

Uitbreiding plangrens bij Polderbaan vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanBird-watching regelen (ganzen overlast verminderen)

banenstelsel nieuwe eisen tunnelwet vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanVoldoen aan eisen veiligheid

Bestemmingsplan Schiphol, tweede herziening vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplantweede herzieningsplan van schiphol, bevat punten uit capital program en 21 andere punten 

(bestemming woning, 

Veiligheidscontour eerste herziening bestemmingsplan vooroverleg medio november 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanAFS aircraft fuel supply-schiphol; eerste herziening bestemmingsplan ver in procedure opbouw 

naar tweede herziening (bij geen beroep is het onherroepelijk bestemmingsplan)

Brandweergarage aircraft fuel supply vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanVeiligheid verbeteren

Uitvoeren Capital Programma monitoren op uitvoering Ron Toole vast agendapunt in twee-wekelijks 

voortgangsoverleg met Schiphol

Schiphol wil luchthaven aanpassen aan groeiende passagiersaantallen

oost extra reclamemast vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanReclame maken
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aanleg tijdelijke parkeerplaats vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanTijdelijke parkeerplaats om parkeercapaciteit van gesloopte garage P2 op te kunnen vangen

Logitics hub Rozenburg tbv parkeren werknemers voor bouw 

terminal

vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld Punt afgehandeld, mogelijk bezwaar 

(voortgang bij Kees Lakerveld)

Bestemming groen naar verkeer parkeerterrein (zuidoost) vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanNaast brandweergarage komt parkeerterrein voor veiligeheid medewerkers is er kortere afstand 

naar gebouwen.

Legaliseren bestaande parkeerplaats (Elzenhof) vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanHuidige parkeerplaats heeft geen goede vergunning na wijziging bestemmingsplan is alles goed 

geregeld.

piekopvang passagiersparkeren (oost) vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanIn drukke tijden Schiphol hier extra parkeerplaatsen beschikbaar.

mogelijk maken parkeerplaats k mar vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanInrichting goede parkeerplaats

mogelijk maken parkeerplaats k mar vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld Punt dubbel opgenomen, kan eraf

Actueel houden BGT, uitwisselen geo-informatie schiphol nog niet bereid tot structurele afspraak Rob van Daal Gemeente is bereis luchtfoto terrein schiphol 

te verstrekken

Gemeente en schiphol dienen objecten in kaart te brengen ivm wet BGT, gemeente wil graag 

structureel informatie uitwisselen met schipohol

Onderzoek uitwerking anterieure overeenkomst Onderzoek wat is hoogte bedrag, discussie over uitwerking Ron Toole vastgoed dossierBijdrage schiphol in het kader van overeenkomst hiertoe is benodigd inschatting aantal m2 

parkeer en retail

bestemming verkeer naar groen vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanBeeindigen rommelige situatie met parkeren op huidige terrein

Aanpassing rooilijn Elzenhof vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanHerziening bestemmingsplan

Ligging aardgastank Total vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanVeiligheid regelen

Luchthaven Schiphol Henk KeizerNS: De grote groei van het aantal reizigers in het station maakt een extra uitgang noodzakelijk. 

Het kleine en drukke station met smalle perrons en weinig sporen zal op termijn verder 

verbeterd/vergroot dienen te worden.

MIRT verkenning Henk KeizerMinisterie : NS: Prorail: studie naar toekomst van het treinstation

Treinstation Schiphol airport aanpassen vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanAfhandeling meer passagiers zie MIRT

Grondgeluid bij SchuilhoeveGrondgeluid veroorzaakt overlast, geen 

wettelijke normering, weinig ruimte om maatregelen te treffen,

project Nils Lamme Martijn BijlSchiphol en gemeente monitoren, mogelijk maatregelen nemen. met dorpsraad in gesprek

HOV verbinding Aalsmeer -  Hoofddorp Henk Keizer Voor informatie Wilfred ThonVervoerregio: ontwikkelen en exploiteren van goed openbaar vervoer

snelfiets route Aalsmeer - Hoofddorp Henk Keizergemeente: route aanleggen zonder kruispunten en verkeerslichten (passend in problematiek 

N196)

Combineren van werkzaamheden rondom N196 Henk KeizerHaarlemmermeer:goede definitieve oplossing ivm tijdelijk oplossing (zie snelfietsroute en HOV 

verbinding)

aanpassen rijbaan op huidige situatie vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplanBanenstelsel actualiseren

Reparatie wegbestemde woning vooroverleg medio nov 2017 Kees Lakerveld bestemmingsplan

Wijziging LIB (luchthaven indelingsbesluit) in afwachting van besluit I&M staatssecretaris LIB fase 1 

regelwijziging en in afwachting MER Schiphol hiernieuwd 

geluidsdeel tbv LIB fase 2 contourenwijziging

Selma Zorgman Herman NijmanRegels en afspraken woning contour binnen LIB
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Leefbaarheid SchipholTHEMA

Illegaal Schiphol parkeren Martijn 

Hoogerwerf

schiphol wil dat gemeente handhaaft

Parkeren schiphol passagiers Kruisweg college heeft 31-10 ingestemd met anterieure 

overeenkomst

Ron Toole

Stichting leefomgeving Schiphol rond november 2017, Gemeente moet lijst indienen, 

voorbereiden bestuurlijke besluitvorming

Martijn Bijl stichting inventarisern mogelijke projectenInvestering in leefomgeving

Gronddepots zuidoost Simone 

Beerkens

cluster veiligheid Marianne Linktijdelijk opslagplaats voor grond, opslagruimte beperkt, oplossing is tijdelijk.

Bergbezink bassins Simone 

Beerkens

gemeente is geen partij in aanpakDoor calamiteit is in 2008 verontreiniging ontstaan

Grond(water) verontreinigd met Pfos Simone 

Beerkens

De gemeente heeft beleid waardoor grond tot 

aan bepaald niveau in gemeente kan worden 

hergebruikt.

Er zijn geen landelijke waarden voor PFOS waardoor grond met PFOS niet kan worden 

hergebruikt of gesaneerd.

Ultrafijnstof onderzoekt RIVM effect op gezondheid RIVM voert onderzoek uit, rol gemeente deelnemer in 

werkgroepen

Jan Jaap Kolpa onderzoek loopt, Aangeven of UFP 

daadwerkelijk een significanbt impact heeft op 

gezondheid, informeren bestuur over 

voortgang

aangeven waar effect optreedt en bij wie?

Microklimaat Leimuiden door kortere bocht mogelijk overlast 

Burgerveen en Rijsenhout

afwachten Martijn Bijl metingen resultaat na proef worden verwerkt, 

dit leidt mogelijk tot aanpassen route

Omgevingsraad Schiphol (luchtverkeer nederland)  onderzoeken in proefperiode andere route

Stichting leefomgeving. Programma individueel gedupeerden afwachten Martijn BijlMensen die binnen 20KE wonen

Stichting leefomgeving Schiphol Huidige projecten in onderzoek Martijn BijlBij afspraak in 2008 is gezegd voor keuze projecten dan komen Lijnden en Rijsenhout in 

aanmerking. Gemeente en fonds investeren in 5 kernen.

Omgevingsraad Schiphol Afspraken tot 2020, nieuwe afspraken moeten gemaakt 

worden voor middellange termijn na 2020

Nienke 

Hendriks

komt aantal keer per jaar samen.college van advies en regioforum, brengt advies uit aan ministerie

Uitdaging Rijsenhout Nienke 

Hendriks

gesprek met I&M om Rijsenhout leefbaar te houden.

Uitwerken van het Aldersakkoord Nienke 

Hendriks

optimalisatie aanvlieg, nieuwe stelsel, 

vernieuwing vloot, ribbels, gedeeltelijke 

nachtsluiting,

Nemen van hinderbeperkende maatregelen

Spottersplek Polderbaan Vergunningaanvraag start binnenkort, samenwerking met 

AMS gestart in 2018 uitvoeren onderzoek en fysieke 

uitvoering

Joost van 

Faassen

26 sep gesprek, annotatie, inventarisatie 

woning voor experiment met geluid

Ambitie gericht op innovatie verweven samenleving en luchthaven (inspiratieplek)

Grondgeluid van polderbaan, Vrijschot 1 bewoner nog in bezwaar Martijn Bijl Ron weet er meer van? project afgerondschiphol heeft ribbels aangelegd

Spijkerboorroute vliegroute afwachten Martijn Bijl &M jaarlijks monitorOnderzoek in opdracht van ministerie bureau to70

Evides, waterzuiveringsbedrijf Simone 

Beerkens

Evides onderzoekt of andere partijen mee moeten doen met schoonmaken grond nav pfos 

verontreiniging. Schiphol is eigenaar van de hal, KLM is gebruiker van de hal. Kortom juridisch 

uitzoeken
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Omgeving SchipholTHEMA

Datacenters rond Schiphol Frouwien 

Oudkerk

Logistieke bedrijvigheid Frouwien 

Oudkerk

Groenenbergterrein Chipshol Ron Toolebestemming logistiek

Corneliahoeve Chipshol Afronding aanvullende afspraken bij reeds 

overeengekomen anterieure overeenkomst

Ron Tooleontwikkeling datacentrales

Nationaal Monument MH17 aanleggen afronding afspraken over onderhoud Ron Toole grond van recreatieschap298 bomen, amphitheater, 

Projecten samenleven met luchthaven Schiphol Joost van 

Faassen

Op gebied van voedsel, energie en geluid en 

veiligheid.

Diverse projecten onderzoeken en mogelijk uitvoeren rondom leefbaarheid en luchthaven.

ASK (amsterdam, schiphol, klm overleg) Annotatie opstellen Joost van 

Faassen

Gesprek over afstemming van diverse onderwerpen rondom Amsterdam, luchthaven en KLM

Communicatie over wonen rondom Schiphol Nienke 

Hendriks

verplicht ondertekenen dat koper van 

nieuwbouw huis kennis heeft van overlast 

schiphol

Kennis bij kopers van huizen

relatie belangengroeperingen Nienke 

Hendriks

De Hoek parkeerprobleem vrachtwagens Ria Kemp

Vrachtwagen parkeren Budget bij provincie voor uitbreiden capaciteit,  opstellen Ria Kemp samen met regio zoeken naar mogelijkheden 

voor bereikbaarheid, binnenkort 3 nieuwe 

betaalde terreinen open bestemd voor 

abonnementhouders en 1 terrein beschikbaar 

voor passanten

Vrachtwagens parkeren, wat is vraagbehoefte (nader onderzoeken)
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Ontwikkeling SchipholTHEMA

masterplan schiphol (voor lange termijn) Henk Keizer gereed zomer 2017hoofdlijn toekomstige ontwikkeling Schiphol ontwikkeling lange termijn (inclusief mogelijk 

verplaatsen, uitbreiden of andere opties)

bestaand spoor beter gebruiken. Henk Keizer eind 2017 gereedstudie vervoerregio en prorail naar benutten bestaand spoor metro light rail

MIRT (meerjaren investering ruimte en transport Henk Keizer eind 2017 klaar feb 2018 moet er oplossing 

liggen

Aansluiten op elkaar van alle initiatieven. min I&M verkenning, zie studie door vervoer-

regio,gemeene h'meer wil metro ri A'dam, plaza en vervoerknooppunt aanpassen

Kerncorridor zuidas - Schiphol (Hoofddorp) Henk Keizer Enter-NLAmsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer ontwikkelingsstrategie

onderzoek veiligheidsituatie (door ministerie) bevoegd gezag en regiehouder I&M, vervolgproces op 

OVV rapport in afwachting van reactie

Selma Zorgmanoperaties op schiphol veilig laten verlopen bijv taxiende vliegtuigen maatregelen treffen om 

veiligheid te vergroten

Reservering paralle kaagbaan op schiphol Rijk bevoegd gezag ministerie, we wachten af en vinger aan de 

pols

Selma Zorgman gekoppeld aan besluit transformator RijsenhoutBesluit BOR, besluit 2023, 

GGD gezondheidsonderzoek ggd onderzoek, schiphol monitor, informeren bestuurders 

indien nodig

Jan Jaap Kolpa Sandra MelenhorstGG onderzoek naar effecten luchthaven

Afwegingskader voor meten leefbaaheid rol gemeente deelnemer in werkgroepen Selma Zorgman RIVM voert onderzoek uit 2021 resultaten 

beken

via RIVM 

Vliegbewegingen, Afspraken toekomstige capaciteit landingen en 

starts Schiphol.

adviseren ORS, I&M neemt besluit Selma Zorgman http://www.omgevingsraadschiphol.nlVoortgan

gsrapportage luchthaven zaken voor 2016 ter 

informatie

Schiphol: afspraken maken voor 2020-2030
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Beheer SchipholTHEMA

Realisatie tijdelijk bouwterrein Eendeveld geen actie Ron Toole Gesprek over vergunning met 

belanghebbenden

voor opslagmateriaal, aannemersterrein

Sloop oude Hilton hotel geen actie Ron Toole

Luchthaven Schiphol geen actie Ron Toole presentatie bij Schiphol over voortgangSchiphol: Uitbreiding terminalcapaicteit

Bouw tijdelijke terminal geen actie Ron Toole

Luchthaven Schiphol geen actie Ron TooleSchiphol: Sloop P2

Luchthaven Schiphol geen actie Ron TooleSchiphol: Uitbreiding P1

Luchthaven Schiphol geen actie Ron TooleSchiphol: Sloop Schiphol Cargo Center

Luchthaven Schiphol geen actie Ron TooleGemeente: Provincie: Rijk:

Luchthaven Schiphol geen actie Ron TooleSchiphol: Aanleg tijdelijk parkeerterrein op noordwest

Luchthaven Schiphol geen actie Ron Toole http://dgmr.nl/nieuwe-pier-schiphol.phpSchiphol: Bouw nieuwe pier

Parkeren koninklijke marechaussee geen actie Ron TooleRijk:…

Bouwterrein/parkeerterrein tbv bouw capital programme geen actie Ron Toole Punt dubbel opgenomen (bouwterrein 

Eendeveld)

HOV Schiphol oost geen actie Rob van Daal oplevering vertraagd met 1 jaar. Vergunning 

Fokkerdijk vertraagd, ontwerp voldeed niet aan 

eis HHR. Nieuw ontwerp gereed eind 2017 

vergunning. Zie ook PFOS dossier.

2016 start aanleg hoogwaardig openbaar vervoer Schiphol oost en rijk van 3 km met 4 haltes

Knooppunt HOV zuidkant (locatie nader uitzoeken) geen actie Wilfred Thon 

(nog checken)

Scope wijziging? Voortgang project onder druk?Gekoppeld aan aannemersterrein

Zwanenburg inbrei locaties voor kleine woningbouw geen actie Martijn Bijl Voor informatie: Corrie VerbeekProjectontwikkelaars en vastgoedeigenaren willen bouwen binnen de 20KE zone als 

uitzondering.
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Leefbaarheid SchipholTHEMA

Hart van Zwanenburg ontwikkeling geen actie Martijn Bijlgemeente ontwikkelt dorpshuis en sporthal.

Schadeschap Schiphol geen actie Martijn Bijl zie wettelijk kader, Contacten over inhoudelijk 

onderwerpen lopen via Ron Toole

Afhandelen schade voor bewoners en  bedrijven door schiphol

Veiligheid station Schiphol geen actie Ferry van Dijk voor meer informatie: Angelique de Regt: 

onderzoek gedaan"ontruimingsstudie".

In gesprek met prorail, NS, Schiphol over veiligheid, relatie met MIRT verkenning

Crisisbeheersing Schiphol geen actie Ferry van Dijk meer informatie bij Neil Jordangeen specifiek, er worden continu maatregelen genomen.

Taxiproblematiek geen actie Ferry van Dijk juli convenant, schiphol betaalt voor 

handhaving, gem stuurt handhaving aan.

schiphol heeft contract met 5 taxibedrijven die passagiers kunnen oppikken. Niet aangesloten 

taxichauffeurs pikken passagiers op in hal, dit is onwenselijk voor schiphol.

Cameratoezicht Schiphol geen actie Ferry van Dijk schiphol aangewezen als gebied waar 

cameratoezicht is toegestaan.

evaluatie in 2020

Dak- en thuislozen geen actie Ferry van Dijk meer informatie bij Tine Castelijns,

Project Uilenstede geen actie Martijn Bijlfonds stichting leefomgeving schiphol

station halfweg geen actie Martijn Bijlfonds stichting leefomgeving schiphol

Project Iepenlaan, groenzone Uithoorn geen actie Martijn Bijlfonds stichting leefomgeving schiphol

groenzone Aalsmeer geen actie Martijn Bijl project niet haalbaar, nieuw projectfonds stichting leefomgeving schiphol

KVO geen actie Ferry van Dijk Voor meer informatie: Lisette van Elkmogelijk komt er KVO, er zijn gesprekken geweest en mogelijk komt er KVO
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Omgeving SchipholTHEMA

Geurhinder Meerlanden raad wil voortgangsrapportage Ria Kemp OD moet actief communiceren met gemeente 

over dossier, OD en meerlanden op gespannen 

voet.

HOV busbaan vervoerregio neemt besluit Ria Kemp ambtelijk vastesteld, bestuur volgtRelatie met verkeerstructuur Oude meer

Kerncorridor geen actie Henk KeizerZie kerncorridor

Inrichten parkeerplaatsen op Fokkerweg Ria KempOnderzoek of parkeerplaatsen en HOV samen kan?

Hoofddorp Noord bedrijventerrein parkeerprobleem vrachtwagens Ria Kemp

Schiphol 3 terrein sluiten, en upgraden schiphol informeert in regioverband Ria KempSchiphol ruimt op, handhaving K'mar, aanpassing rijbaan

A4 restaurant Vrachtwagen parkeren ruige Hoek organisatie bijeenkomst sector transport. Ria Kemp aanpakken langparkeren op basis van APV niet 

aan te pakken,veel afgekoppelde trailers en 

combinaties die er weken staan

Terrein verkeer en waterstaat, verzorgingsplaats, hier kunnen vrachtwagens parkeren, max 24 

uur parkeren, geen mogelijkheid handhaving

Verbetering verkeerstructuur bedrijventerrein oude meer college moet besluiten over verkeerstructuur, in 

december aanlevering eerste concept

Ria KempOnderzoek uitvoeren naar verbetering

Ontwikkeling SchipholTHEMA

Omgeving Rijsenhout, tweede kaagbaan, consequentie voor 

reserving op ruimtelijke gebruik.

geen actie, zie LIB ontwikkeling Selma Zorgmanconsequentie voor reserving op ruimtelijke gebruik.

Afspraken verruimen mogelijkheid woningbouw binnen 

beperkinsgebiedenv van  schiphol obs geluidscontour 

geen actie, zie LIB Selma Zorgmanaangeven waar!

Pagina 8 van 8


