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De stuurgroep CBP-S heeft op 23 juni 2022 het ontwerp Crisisbestrijdingsplan Schiphol vastgesteld. Op 
woensdag 20 juli start de zienswijzenprocedure. Gezien het feit dat deel II van het plan een vertrouwelijk 
karakter heeft en niet gedeeld mag worden met derden op grond van artikel 5 lid 1b Wet Open Overheid 
(WOO), wordt alleen deel I ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen tot en met woensdag 31 augustus 2022 
kenbaar gemaakt worden. Na deze periode wordt er gewerkt aan het ontwerpbesluit, die volgens de planning 
op maandag 12 december aan het Algemeen bestuur voor vaststelling zal worden aangeboden.

De belangrijkste wijzigingen in het CBP- Schiphol zijn:

o Toevoeging scenario “OOV-effecten na verstoring Schiphol”
Op basis van de aanbevelingen uit de overall-evaluatie van de stroomstoring op Schiphol op 29 april 2018 is 
een nieuw scenario uitgewerkt “OOV-effecten na verstoring Schiphol”. Hierin zijn de belangrijkste aspecten die 
bij deze evaluatie naar voren kwamen verwerkt:

 Denken in scenario’s en effecten
 Moment van op- en afschalen 
 Tijdig informeren van betrokkenen
 Snel activeren van het Actiecentrum Mobiliteit
 (Crisis)communicatie en publieksinformatie

o Nieuw scenario voor KLM Engineering & Maintenance “Emissie in Galvano in gebouw 415”
KLM E&M valt niet meer onder de BRZO 2015. Op basis van de aanwezige stoffen is het echter wel gewenst 
dat hier scenario's voor zijn opgenomen in het CBP-S. Het scenario Emissie in Galvano gebouw 415 is een 
realistisch mogelijk scenario met grote effecten voor de omgeving en vervangt het minder realistisch scenario 
“Emissie Blauwzuurgas in gebouw 355”.

o Verwijzing naar het mobiliteitsplan Schiphol e.o.
Het mobiliteitsplan Schiphol e.o. is opgesteld n.a.v. de leerpunten uit de stroomstoring in 2018 op Schiphol. Het
plan omvat de afspraken en werkwijze van de vervoerspartijen wanneer er calamiteiten op en rond Schiphol 
zijn die effecten kunnen hebben op de mobiliteit. 

Het Actiecentrum Mobiliteit (ACM) kan geactiveerd worden.  

o Borging samenwerkingsafspraken vanaf GRIP 3 incidenten
Er is een aanscherping in het CBP-S gekomen voor wat betreft afstemming tussen de operationeel leider en de
voorzitter Beleidsteam, naar aanleiding van de vermeende vliegtuigkaping 2019. Afspraken zijn gemaakt over 
(vroeg)tijdig contact tussen de Operationeel Leider en voorzitter Beleidsteam, waarbij (voor zover mogelijk) 
alvast relevante feitelijke informatie wordt gedeeld, aandachtspunten worden meegegeven, richting wordt 
gegeven aan bestuurlijke dilemma’s en procesafspraken worden gemaakt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


