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Kopje Datum indiener/zienswijze Beoordeling/reactie

N.v.t. Ontbreken
inhoud

N.v.t. N.v.t. 03-08-2022 
lk mis de volgende punten en vraag hier een verklaring voor;
. lk lees eigenlijk helemaal niets terug over de zonnepaneel 
velden die aangelegd zijn en nog aangelegd worden in de 
directe omgeving van start- en landingsbanen. De risico's die 
hier aan kleven zijn zeer groot en ook van zeer groot belang 
voor professionele hulpverlening, slachtoffers en eventueel 
te hulp schietende omwonenden/passanten bij een 
calamiteit. Denk hierbij nog maar even terug aan de Turkisch 
Airways Crash, midden op het akkerland, gelukkig (nog) niet 
midden in een
zonnepanelen veld. De huidige aanvraag voor een 
zonnepanelenveld van 88 kW onder de aanvliegroute van de 
Buitenveldertbaan 27 - 09 & Schiphol Oostbaan 22 - 04, door
de Golfbaan The lnternational, heeft op mijn bezwaar 
kunnen rekenen en wordt 1 sept. voorgelegd aan de 
Hoor-/Bezwarencommissie.

Het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S) is niet
de plek om aandacht te schenken aan alle 
mogelijke brand-gerelateerde risico’s op- en 
rondom de luchthaven. Er is als uitgangspunt een
aantal realistische scenario’s afgewogen en 
uitgewerkt waar zonnepanelenvelden geen 
onderdeel van uitmaken. In het algemeen 
beschrijft het CBP-S de wijze van crisisbestrijding 
nadat zich een incident heeft voorgedaan, niet 
het voorkomen van. Daar is het plan niet voor 
bedoeld.
De velden met zonnepanelen zijn een van de 
vele locaties met voorzieningen ten behoeve van
de energievoorziening op Schiphol. Aanleg van 
deze voorzieningen, alsmede deze velden met 
panelen, verloopt conform bestemmingsplan en 
wordt door de overheid vergund conform 
relevante regelgeving. De vergunning moet bij de
gemeente worden aangevraagd en ook worden 
verleend. De gemeente vraagt voor de 
vergunning om een toets bij Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILenT ) en 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). ILenT 
heeft aan de gemeente aangegeven dat 
zonnepanelen in de LIB1 
(Luchthavenindelingbesluit) sloopzone van 
vliegverkeer mogen liggen, wel moet er een 
toets op schittering zijn gedaan. 

N.v.t. Ontbreken N.v.t. N.v.t. 03-08-2022 



inhoud lk mis de volgende punten en vraag hier een verklaring voor; 
Tevens mis ik in dit Crisisbestrijdingsplan een "strategie ter 
voorkoming van". Dit zal
ik toelichten. Er wordt de laatste tijd (ongeveer 2 jaar) met 
toenemende mate mis-/gebruik gemaakt van landen in 
westelijke richting op de Kaagbaan 24 - 06. Deze methode is 
niet vastgelegd in het LIB en zou middels een slecht 
uitgelegde reden gebruikt mogen worden in speciale 
uitzonderlijke gevallen etc etc etc. maar als deze
methode niet is vastgelegd in het LIB dan is deze ook niet 
bekend in het
Crisisbestrijdingsplan, hoe hiermee om te gaan en wat is u 
visie en/of actie hierop? En hoe gaat u de hieraan klevende 
risico's voorkomen en/of vastleggen? Dit is zeker van groot 
belang als je kijkt naar de route/uitloop van deze 
landingsmethode, ja goed gezien, deze komt vlak langs de 
kerosine opslag op Schiphol. Dit lijkt mij dus een 
onacceptabel misbruik/ situatie.

Rampbestrijdingsplannen zijn niet gericht op 
beleid ‘ter voorkoming van’ 
rampen/incidenten/crises. 
Rampbestrijdingsplannen -zoals het 
Crisisbestrijdingsplan Schiphol- helpen 
hulpdiensten en organisaties voor te bereiden op
de beschreven rampen en crisis.  Het is een 
ijkdocument voor het vormgeven van de 
hulpverleningsdiensten en 
calamiteitenorganisaties, die werkzaam zijn op 
de luchthaven Schiphol. 
Het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) zegt niets 
over de wijze waarop het banenstelsel gebruikt 
mag worden. Informatie over de wijze waarop 
het banenstelsel gebruikt mag worden, is 
vastgelegd in onder andere het EASA-certificaat 
van de luchthaven. EASA staat voor European 
Aviation Safety Agency. De luchthaven stelt het 
banenstelsel ter beschikking aan de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) die onder
andere, mede op basis van windrichting, 
veiligheid en afspraken rondom geluidsnormen, 
vliegtuigen laat landen en opstijgen. 
Uitgangspunten voor preferent baangebruik 
staan beschreven in de Aeronautical Information 
Publication (AIP, zie www.lvnl.nl), die 
onderhouden wordt door de LVNL. Hierin is te 
vinden dat ook baan 24 als landingsbaan 
gebruikt kan worden. Voor de inhoud van het 
CBP-S en het scenario dat relatie heeft met 
vliegtuigongevallen maken de locatie van de 
baan en de locatie van het ongeval niet uit. 

http://www.lvnl.nl/


Diverse regelgevingen van o.a. ICAO, EASA en de 
Nederlandse Wet luchtvaart bevatten bepalingen
voor een veilige luchtvaart van de kant van de 
luchthaven, luchtverkeersleidingen en de 
vliegmaatschappijen. Ook de dimensionering van
banen, afstanden staan hierin opgenomen. Alle 
partijen werken conform deze bepalingen en dit 
wordt getoetst door de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (IL&T). 

N.v.t. Ontbreken
inhoud

N.v.t. N.v.t. 03-08-2022 
lk mis de volgende punten en vraag hier een verklaring voor; 
Tot slot de vraag hoe gaat dit crisisbestrijding plan om met 
de bewoners van Nieuwe Meer, waar zoals bekend 3 
landingsbanen over komen incl. de helikopters en de 
"Cowboys" van de Kustwacht met hun capriolen, tijdens de 
landingen op Schiphol-Oost. Voor de volledigheid het gaat 
hier om de Buitenveldert baan 27 - 09 de Schiphol Oost baan
22 - 04 en de eerder aangehaalde Kaagbaan 24 - 06, waarvan
voor de laatste 2 ook nog valt op te merken dat deze, 
speciaal gebruikt worden tijdens extreme weer/wind en of 
andere bijzondere omstandigheden, zeg maar
verhoogde risico omstandigheden.

 Het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S) is 
niet de plek om aandacht te geven aan 
baangebruik.
Rampbestrijdingsplannen, zoals het CBP-S, 
helpen hulpdiensten en organisaties voor te 
bereiden op de beschreven rampen en crisis op 
basis van een aantal afgewogen scenario’s.  Het 
is een ijkdocument voor het vormgeven van de 
hulpverleningsdiensten en 
calamiteitenorganisaties, die werkzaam zijn op 
de luchthaven Schiphol. 
Uitgangspunten voor preferent baangebruik 
staan beschreven in de Aeronautical Information 
Publication (AIP, zie www.lvnl.nl), die 
onderhouden wordt door de LVNL.

Voorgestelde aanpassingen/opmerkingen door betrokken partners

http://www.lvnl.nl/


Dee
l 
I/II

Onderwerp Pagin
a

Indiener/
voorgestelde 
wijzigingen

(voorgestelde) Beoordeling/reactie

I Taal, typo’s en 
leestekengebruik 
en algemene 
verbeteringen

Nvt AAS
Diverse kleine 
tekstuele 
verbeteringen, zoals:
-Cijfers algemene 
informatie Schiphol
-Taalkundige 
verbeteringen (vb 
haakjes weg ‘niet u op 
pagina 3, extra spatie 
op pagina 14)

LVNL
Taal, typo’s en 
leestekengebruik op 
basis van de mail van 
6 september

Akkoord 

I Inleiding 3 AAS
Toevoeging bij CBP-S: 
het CBP-S is het 
Rampbestrijdingsplan 
voor Schiphol en 
Aircraft Fuel Supply 
(AFS) dat opgesteld 
dient te worden 
conform de Wvr.

Akkoord

I 1.2 Melding & 
Alarmering

7 AAS
Opsomming 
belangrijkste 
afspraken. 

Voorstel door Bjorn: 
Bij de alarmering van hulpdiensten op Schiphol zijn primair drie meldcentra betrokken, 
namelijk;
 Meldkamer Noord-Holland (MK NH);



Opmerking: SVP laten 
checken door Bjorn 
Muskee

 Operatiecentrum Koninklijke Marechaussee (OPSCENT);
 Regiecentrum Schiphol (RC Schiphol).

Afhankelijk van het type incident zijn daarnaast andere partners betrokken zoals de 
Meldkamer Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, Meldkamer Spoor ProRail en de 
Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (RWS).

Ieder meldcentrum heeft taken en verantwoordelijkheden op basis van wet- en regelgeving. 
Ten aanzien van de samenwerking tussen de meldcentra zijn op het gebied van onder andere
aanname en registratie van meldingen, regievoering, informatievoorziening en op- en 
afschaling nadere afspraken gemaakt. De afspraken zijn multidisciplinair van aard. Deze 
afspraken staan vermeld in het document “Samenwerkingsafspraken Meldkamerprocessen 
Schipho
l

[1]” en zijn in 2022 herzien (vaststelling volgt Q4). Het belangrijkste uitgangspunt uit deze samenwerkingsafspraken is dat de MK NH een centrale rol heeft als 

het gaat om coördinatie en informatievoorziening bij (grootschalige) incidenten. [1]” en zijn in 2022 herzien (vaststelling volgt 
Q4). Het belangrijkste uitgangspunt uit deze samenwerkingsafspraken is dat de MK NH een 
centrale rol heeft als het gaat om coördinatie en informatievoorziening bij (grootschalige) 
incidenten. 

I 1.5 Overige 
kenmerken 
crisisbestrijding 
Schiphol

10 AAS:
in het kader van 
terrorisme 
gevolgbestrijding 
verkeersmaatregelen 
uit gaat voeren 
conform het 
mobiliteitsplan 
Schiphol. Dit wil 
zeggen dat specifieke 

KMar: Terrorisme gevolgbestrijding vervangen door grof en extreem geweld. Is conform 
afspraak.
In de werkgroep besloten: 
Als er sprake is van een ‘lockdown’ wil dit zeggen dat de KMar in het kader van grof en 
extreem geweld verkeersmaatregelen uit gaat voeren conform het mobiliteitsplan Schiphol. 
Dit wil zeggen dat specifieke verkeersmaatregelen worden genomen om de toegang naar 
Schiphol te blokkeren. Het gebruik van de term ‘Lockdown’ door de KMar wil níet zeggen dat 
de luchthaven ‘gesloten’ wordt of dat luchthavenprocessen ‘stil gelegd’ worden.

[1]” en zijn in 2022 herzien (vaststelling volgt Q4). Het belangrijkste uitgangspunt uit deze samenwerkingsafspraken is dat de MK NH een centrale rol heeft als het gaat om coördinatie en informatievoorziening bij (grootschalige) incidenten. [1] Door de vorming van de 
nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland worden deze afspraken geactualiseerd.



verkeersmaatregelen 
worden genomen om 
de toegang naar 
Schiphol te blokkeren. 
Opmerking: is toch 
niet alleen bij 
terrorisme! Nu lijkt 
het alsof dit alleen 
gedaan wordt bij 
terrorisme.

I 2.4 19 OM Functietitel aangepast 
I 2.9 Externe teams

relevant voor 
crisisbeheersing 
Schiphol

27 ProRail Per abuis is een aanpassing blijven liggen.
ProRail:
 

Regieteam 
Operationeel 
Controle 
Centrum Rail 
(ProRail) 

ProRail heeft op haar Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) een 
Regieteam. Vanuit dit Regieteam wordt de crisisbeheersing vormgegeven 
conform de standaard procedures binnen ProRail. Belangrijkste 
aandachtsvelden zijn:

. het ondersteunen en adviseren van de Officier van Dienst ProRail en;

. het coördineren van de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
 Situationeel kan een regionaal crisisteam worden ingericht, opkomstlocatie is 

het ProRail VLTC-gebouw, De Ruyterkade 4 te Amsterdam

I 2.10 
Aandachtspunten 
(dreiging) grof en 
extreem geweld

28 AAS:
Driehoek maatregelen 
algemeen t/m 
aanwijzingen door Min
JenV
Opmerking: Gerco vd 
Bor gesproken en die 
vertelde dat dit niet 
meer klopt. Het RMM 

NCTV: De Driehoek kan in afstemming met de Koninklijke Marechaussee en de NCTV 
(beveiliging burgerluchtvaart) ten tijde van een concrete terroristische dreiging op basis van 
specifieke informatie voor Schiphol, besluiten tot maatregelen die voortkomen uit de 
Burgerluchtvaart Opschalingsrichtlijn.
Afhankelijk van de bevoegdheden over de te treffen maatregelen – en zover deze niet treden 
in de bevoegdheden van de NCTV – besluit de burgemeester Haarlemmermeer of de Officier 
van Justitie (parket Noord-Holland) om bepaalde beveiligingsmaatregelen in te stellen. 

Ingevolge EU Verordening 300/2008, afdeling 3A van de Luchtvaartwet en de Politiewet is de



is vervangen door het 
BGR. Gerco zou aan 
Willy vragen naar deze
paragrafen te kijken.

minister van JenV bevoegd aanwijzingen te geven aan de Koninklijke Marechaussee, de 
exploitant van de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en alle entiteiten die normen voor 
de beveiliging van de luchtvaart toepassen en die werkzaam zijn vanuit locaties die binnen of
buiten de luchthaven zijn gelegen en goederen en/ of diensten leveren aan of via de 
luchthaven, om maatregelen te (doen) treffen bij een terroristische dreiging.

De burgemeester bepaalt, afhankelijk van de maatregelen, het juiste opschalingsniveau met 
inachtneming van de Burgerluchtvaart Opschalingsrichtlijn. 

I 2.11 Schiphol 
specifieke 
afspraken

30 AAS: 
Alarmering van 
bestuur en processen.
Opmerking: Dit staat 
ook in de 
Samenwerkingsafspra
ken maar laat voor de 
duidelijkheid maar 
staan.

Akkoord, 
Reactie AAS: Bij ‘Alarmering van bestuur en processen’ moeten komen te staan: 
Samenwerkingsafspraken Meldkamerprocessen Schiphol zijn van toepassing.’ Daarin wordt 
oa vermeld hoe de alarmering van het bestuur is geregeld. 
 En dan de overige bullits weghalen. 
 

I 2.13 
Afkortingenlijst

35 Afkorting DTN 
toegevoegd

Akkoord

II Nvt Nvt AAS
Diverse kleine 
tekstuele 
verbeteringen, zoals:
-Taalkundige 
verbeteringen (zoals 
uitlijnen, operationele 
aandachtspunten 
pagina 6).

Akkoord

II 1.1 
Luchtvaartongeval

5-6 AAS:
Uitleg verschillende 
luchtvaartongevallen
-variant 2: LVO in VRK 

MKNH: de kwalificatie klopt niet, dus moet aangepast worden naar n.v.t. ipv LVO buiten 
VRK.



naar Zeer Groot 
Luchtvaartongeval
-variant 3: LVO buiten 
VRK naar N.v.t.
-variant 4: LVO buiten 
VRK – Opmerking: 
Waar staat dit? Moet 
gecheckt worden via 
Meldkamer

II 1.1.1 
Luchtvaartongeval
op Schiphol: 
runway collision

8 AAS:
Alarmering van 
bestuur en processen: 
Toevoeging ‘Initieel’ 
GRIP 3 
Opmerking: Door hele 
document heen gelijk 
trekken. Het is ‘Initieel
GRIP 3’ of ‘Initieel 
GRIP 2’

-Aanpassing ook 
doorvoeren, elders in 
het CBP-S-

Akkoord

II 1.1.1 
Luchtvaartongeval
op Schiphol: 
runway collision

9 AAS:
Het vliegverkeer is 
weer opgestart en de 
verkeerssituatie rond 
Schiphol is 
genormaliseerd.
Opmerking: Dit moet 
naar het eerste uur

Akkoord 

II 1.1.1. 
Luchtvaartongeval

10 AAS:
Toevoeging bij 

Akkoord



op Schiphol: 
runway collision

overbelasting C2000: 
alleen kanalen 
uitluisteren als dit ook 
echt moet vanuit de 
rol van het voertuig en
eenheden;

II 1.1.2 
Luchtvaartongeval
binnen de VRK, 
buiten Schiphol 

12 AAS:
Toevoeging 
operationeel 
aandachtspunt: 
Kwalificatie met ‘Zeer 
groot 
Luchtvaartongeval

Werkgroep: Niet in deze actualisatie opnemen. Doorschuiven naar 4.1

II 1.1.2 
Luchtvaartongeval
binnen de VRK, 
buiten Schiphol 

12 AAS:
Houd rekening met 
een vliegtuig 
nabestaanden en 
verwanten uit land 
van herkomst (2e golf 
opvang).
Opmerking: De 
gemeente vangt deze 
groep mensen op. Dit 
mag wat mij betreft 
duidelijk aangegeven 
worden.

Gemeente Haarlemmermeer: Houd rekening bij een vliegtuigongeval met nabestaanden en 
verwanten uit land van herkomst (2e golf opvang).
Opmerking: De gemeente vangt deze groep mensen primair op.

Toevoegen:
Verantwoordelijkheid gemeente:
. De gemeente (Bevolkingszorg) is primair verantwoordelijk voor de eerste opvang van 

slachtoffers en eventueel verwanten op Schiphol of nabij de incidentlocatie elders de 
VRK. AAS en afhandelaren, in vliegmaatschappijen ondersteunen en faciliteren hierbij.

. De vliegmaatschappij en/of afhandelaar is primair verantwoordelijk voor de 
vervolgopvang van slachtoffers en verwanten en ook van verwanten die later die dag of 
de volgende dag aankomen op Schiphol. Dit kan bijvoorbeeld in een hotel. De gemeente 
(Bevolkingszorg) heeft hierin een coördinerende rol. AAS ondersteunt hierbij.

II 1.1.3.1 
Luchtvaartongeval
buiten de VRK, 
binnen Nederland

16 AAS:
Voorbeeld MH-17 
Crash. 
Opmerking: ik zou dit 
voorbeeld van de 
MH17 niet noemen. 

Werkgroep: Voorbeeld MH17 is een goed voorbeeld vanwege vertrek Schiphol. 



Dit is immers een te 
zeldzaam 
incident/ramp 
veroorzaakt door een 
raket. Ik zou de ramp 
in Libië opnemen. De 
ramp in Libië was nl 
niet op de luchthaven 
zelf maar er vlakbij en 
is redelijk recent.

II 1.2 Botsing van 
treinen

24 OM, toevoegen aan 
bestuurlijke 
aandachtspunten: In 
het geval dat er een 
verdenking is van 
verwijtbaar strafbaar
handelen, dan zal 
onder leiding van het
OM een 
opsporingsonderzoek
gestart worden.

Toevoegen aan 
mogelijke betrokken 
externe partners: 

 OM
 Opsporing 

van KMAR 
en/of politie

Akkoord

II 1.3 Treinbrand 29 OM, toevoegen aan 
bestuurlijke 
aandachtspunten: 
Indien bij het 
onderzoek naar de 
oorzaak van de 

Akkoord



brand een 
verdenking van een 
strafbaar feit 
ontstaat, dan zal 
onder leiding van het
OM een 
opsporingsonderzoek
gestart worden;

Toevoegen aan 
mogelijke betrokken 
externe partners: 

 OM
 Opsporing 

van KMAR 
en/of politie

II 1.4 Brand in 
terminal

31 OM, toevoegen aan 
bestuurlijke 
aandachtspunten: 
Indien bij het 
onderzoek naar de 
oorzaak van de 
brand een 
verdenking van een 
strafbaar feit 
ontstaat, dan zal 
onder leiding van het
OM een 
opsporingsonderzoek
gestart worden;

Toevoegen aan 
mogelijke betrokken 
externe partners: 

 OM
 Opsporing 

van KMAR 

Akkoord



en/of politie

II 1.5 OOV-effecten 
na een verstoring 
op Schiphol

35 OM: Eerste dag: 
Om de openbare 
orde te handhaven, 
besluit de 
burgemeester, na 
afstemming in de 
driehoek,  een 
noodverordening af 
te kondigen om te 
voorkomen dat er 
gedurende de 
stagnatie van het 
vertrekproces op de 
luchthaven alcohol 
wordt genuttigd en 
daarmee de 
openbare orde-
effecten te 
beperken.

Akkoord

II 1.6 Dreiging 
aanslag Schiphol 

38  OM: Begin 
gebeurtenis; De 
informatie wordt,
tot op het niveau
dat dat mogelijk 
is, gedeeld 
binnen de 
Driehoek + KMar 
& NCTV.

Akkoord

II 1.6 Dreiging 
aanslag Schiphol

38 AAS:
Risico Management 
Model voor Schiphol.
Opmerking: Dit 
bestaat niet meer. Zie 
ook opmerking CBP-S 

Akkoord, wordt aangeleverd door Gerco (NCTV)



Deel I.
II 1.6 Dreiging 

aanslag Schiphol
38-41 NCTV:

Diverse toevoegingen 
en aanpassingen.

Akkoord

II 1.7 Aanslag in 
terminal

42 NCTV:
Diverse toevoegingen 
en aanpassingen. 
Onder andere Risico 
Management Model 
aangepast naar 
Burgerluchtvaart 
Opschalingsrichtlijn. 

Akkoord

II 1.7 Aanslag in 
terminal

43 OM: Eerste uur: 
(Forensische) 
Opsporing
 Het LTFO is 

samengesteld;
 De KMar & Politie

stellen een 
sporenonderzoek
in op de plaats 
van het incident;

 Er vindt een 
opsporingsonder
zoek plaats 
onder leiding van
het OM.

II 1.8 Bomaanslag in
trein 
Schipholspoortun
nel

48-54 NCTV:
Diverse toevoegingen 
en aanpassingen. 
Onder andere Risico 
Management Model 
aangepast naar 
Burgerluchtvaart 
Opschalingsrichtlijn.

Akkoord



II 1.8 Bomaanslag in
trein 
Schipholspoortun
nel

51 OM: Eerste dag: Er 
vindt een 
opsporingsonderzoek
plaats onder leiding 
van het OM

Akkoord

II 1.9 
Vliegtuigkaping

55 OM: Eerste kwartier: 
Er wordt onder 
leiding van het OM 
een 
opsporingsonderzoek
gestart.

II 1.9 
Vliegtuigkaping

55 NCTV
Voorstel verwijderen
De NCTV besluit om 
het alerteringsniveau 
voor de luchthaven 
Schiphol te verhogen 
naar “hoge dreiging”, 
waarbij de DB3 een 
alarmeringsprocedure 
uitvoert. Alle 
betrokken partijen 
worden telefonisch in 
kennis gesteld. Het 
UOA komt bijeen en 
het 
Risicomanagementmo
del AAS wordt 
opgestart. De minister
van V&J kondigt via de
NCTV maatregelen af 
zoals beschreven in 
het 
Risicomanagementmo
del AAS/ Checklist 

Akkoord 



clusters / hoge 
dreiging.

II 1.9 
Vliegtuigkaping

57 NCTV:
Toevoeging 
bestuurlijke 
aandachtspunt: Wel of
niet sluiten dan wel 
afschermen van (een 
deel) van de 
luchthaven bij kaping

Akkoord

II 1.10 Gijzeling 58 OM: eerste kwartier:
Er wordt onder 
leiding van het OM 
een 
opsporingsonderzoek
gestart.

II 1.13 Dreiging 
besmetting – 
Melding 
gezagvoerder van 
mogelijke ernstige
infectieziekte 

61 OM: Bestuurlijke 
aandachtspunten : 
 Een situatie van 

verplichte 
quarantaine kan 
zich voordoen
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