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1 Doel agendering:
Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol 
(4.0) vast te stellen. 

3 Achtergrondinformatie:
 Actualisatie Crisisbestrijdingsplan Schiphol 4.0

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol moet, op basis van artikel 17 lid 1 van de Wet op de 
veiligheidsregio’s, ten minste eens per vier jaar geactualiseerd worden. Dit jaar stond de 
actualisatie opnieuw op het programma.

Het plan is bedoeld voor alle organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van 
veiligheid en openbare orde op en rond de luchthaven. Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol 
schetst de samenhang tussen taken van de betrokken partijen in verschillende crisissituaties
met als doel een goede gezamenlijke aanpak. Het CBP-S sluit aan op het Crisisplan 
Veiligheidsregio Kennemerland en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Door 
deze koppeling is er samenhang in de voorbereiding op de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing op en rond Schiphol.

Wijzigingen 
Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol is aangepast conform het besluit dat 23 juni 2022 door de 
stuurgroep genomen is. Aanleiding voor het merendeel van de aanpassingen zijn evaluaties 
van incidenten, oefeningen en ontwikkelingen bij de betrokken (crisis)partners. 
De stuurgroep heeft op 22 september 2022 ingestemd met de actualisatie.

Terinzagelegging en zienswijze
Van woensdag 20 juli tot en met woensdag 31 augustus heeft het concept 
Crisisbestrijdingsplan Schiphol 2022 ter inzage gelegen (conform afdeling 3:4 van de 
Algemene Wet bestuursrecht). De gemeente Haarlemmermeer heeft gehoor gegeven aan het
verzoek om de terinzagelegging kenbaar te maken en te verwijzen naar de website van de 
VRK. Ook heeft de publicatie gestaan op de website overheid.nl. Gedurende deze periode is 
één zienswijze ontvangen. In totaal zijn er drie vragen/opmerkingen beoordeeld door de 
beheergroep. In het bijgevoegde totaaloverzicht staan alle reacties. De ontvangen vragen/ 
opmerkingen gaan om verheldering over onderwerpen, die niet tot de scope van het plan 
behoren en hebben geen impact op de oorspronkelijke inhoud van het plan. De vragen zijn 
beantwoord door de beheergroep en worden in november 2022 gedeeld met de respondent. 
Daarnaast zijn er ook door de betrokken partners voorstellen gedaan voor (tekstuele) 
aanpassingen, onder andere aanpassingen met betrekking tot de Burgerluchtvaart 
Opschalingsrichtlijn (BOR). 
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4 Consequenties en risico’s:
Niet van toepassing

5 Voorstel te nemen besluit:
Het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol 4.0 vast te stellen. 

6. Vervolgtraject:
Implementatie 
 Na de vaststelling zullen de betrokken partijen de tijd krijgen om de nieuwe afspraken te 

implementeren. Deze termijn duurt tot 3 april 2023. 
 3 april 2023: einde implementatie en plan is operationeel, huidige plan vervalt.

7. Bijlagen:
 Crisisbestrijdingsplan Schiphol 2022 deel I
 Crisisbestrijdingsplan Schiphol 2022 deel II (vertrouwelijk, voor leden op te vragen bij 

Marja Kreuk)

In de vergadering genomen besluit:
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