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Informatie opvolging advies dhr. Van Geel

Geachte leden van het Regioforum,
Op 10 december ontvingen wij het advies van de heer Van Geel over de
toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving rond Schiphol;
‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’. In een brief 1 aan de Tweede Kamer is
aangegeven er naar te streven begin dit jaar een inhoudelijke reactie op het
advies te sturen. Omdat ik het voor betrokken partijen van belang vind dat
duidelijk is wat ze de komende periode kunnen verwachten, wil ik u hierbij
informeren over de voortgang. Ook de Tweede Kamer is hierover middels een
brief geïnformeerd, zie Opvolging advies Van Geel.
De toekomstige inrichting van het overleg met de omgeving van Schiphol maakt
deel uit van de bredere agenda rondom bestuur en samenwerking zoals
opgenomen in de Luchtvaartnota (LVN). Besluitvorming hierover zal dan ook in dit
perspectief genomen moeten worden. Mede vanwege het controversieel verklaren
van de LVN is het nu niet mogelijk een definitief politiek besluit te nemen over de
toekomst van de Omgevingsraad Schiphol.
We streven ernaar dat een volgend kabinet snel tot politieke besluitvorming kan
komen. Tot een definitieve richting is bepaald zal de ORS nog als platform worden
benut om lopende zaken af te stemmen. Daarvoor is het voornemen de
aanstelling van dhr. Van Geel, als interim-voorzitter van de ORS, tot eind van het
jaar te verlengen om zo de continuïteit te bewaken op weg naar de besluitvorming
en implementatie van het alternatieve overlegmodel.
Onder leiding van een ambtelijk kwartiermaker voert het ministerie een
verkenning uit van verschillende opties voor de uitwerking van het advies van dhr.
Van Geel. Deze verkenning zal plaatsvinden langs de pijlers: Bestuurlijk,
Maatschappelijk en Informatie. De verkenning van de pijler Bestuurlijk wordt door
het ministerie uitgevoerd in directe samenwerking met de Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS). De verkenning van de pijlers Maatschappelijk en Informatie is
belegd bij dhr. Weggeman als ambtelijk projectleider namens het ministerie.
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Het doel is om na de zomer deze verkenning af te ronden en aan de hand hiervan
een besluit over de definitieve inrichting voor te bereiden voor een nieuw kabinet.
Belanghebbende partijen zullen periodiek, op initiatief van IenW, worden
bijgepraat over de algemene voortgang. Ook in de ORS worden de partijen
geïnformeerd over de voortgang van de politieke besluitvorming.
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Hoogachtend,

Directeur project Schiphol
Dhr. drs. J. van Bergenhenegouwen MPA
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