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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34098 

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en 

handhaving stelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor. 

 

    

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel L, artikel 8.35 

7 (Visser) dat beoogt het politieke primaat over de luchthaven Schiphol expliciet in de Wet 

luchtvaart op te nemen. 

 

In het voorliggende wetsvoorstel wordt het kader geschapen voor de Omgevingsraad 

Schiphol (ORS). Het politieke primaat over Schiphol ligt bij kabinet en parlement door het 

luchtvaartbeleid inclusief wetten en regels vast te leggen. De ORS heeft richting kabinet en 

parlement derhalve een adviserende rol binnen de door de politiek gegeven kaders. Met 

het onderhavige amendement beoogt de indiener dit politieke primaat expliciet in artikel 

8.35 van de Wet luchtvaart op te nemen.  

 



 

 datum 16 februari 2016 

 blad 2 

 

 

De ORS treedt dus niet in de rollen en bevoegdheden van partijen die primair 

verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van het beleid ten aanzien van het versterken 

van de netwerkkwaliteit, een ruimtelijk-economische structuurversterking en het vergroten 

van de leef kwaliteit rond de luchthaven. 

Aangenomen. Voor: de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en 

de PVV. 

 

 

Artikel III 

8  15 (Visser en Smaling) dat een specifieke evaluatiebepaling introduceert met 

betrekking tot de Omgevingsraad Schiphol. 

 

Met een evaluatie na drie jaar na de inwerkingtreding van dit voorstel moeten de effecten 

bekeken worden van de herschikking van de Alders-tafel en de CROS in de ORS en zijn rol 

in het zoeken naar een balans tussen het versterken van de netwerkkwaliteit, een 

ruimtelijk-economische structuurversterking en het vergroten van de leef kwaliteit rond de 

luchthaven. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, 

Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA 

en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel III 

9 (Smaling) waarmee een eerdere evaluatie wordt gerealiseerd. 

 

Het nieuwe normen- en handhaving stelsel voor de luchthaven Schiphol is transparanter en 

beter uitlegbaar. Het is een nieuw instrument waar nog geen ervaring mee is en dat zich in 

de praktijk nog moet bewijzen. Per saldo zal het nieuwe stelsel moeten zorgen voor minder 

overlast voor omwonenden. Echter is er een risico dat een kleinere groep juist meer 

overlast zal ervaren. Mogelijk wordt er jurisprudentie opgebouwd die noodzaakt de wet 

eerder bij te sturen. Om deze reden lijkt een evaluatie na drie jaar op zijn plaats, zodat het 

normen- en handhaving stelsel tijdig kan worden bijgestuurd mocht dat nodig zijn. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 

 

10 (Belhaj) over het ontwikkelen van een moderne strategie voor sociale media. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 
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11 (Belhaj) over een zetel voor medische experts in de Omgevingsraad. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie. 

 

12 (Van Helvert) over de toename van het vliegverkeer beter over de start- en 

landingsbanen verdelen. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

13 (Graus) over het simultaangebruik door Schiphol van start- en landingsbanen. 

Verworpen. Voor: Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

14 (Visser) over de invulling van de vierdebaanregel. 

Aangenomen. Voor: de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 


