
Omgevingsombudsman
Rotterdam The Hague 

Airport
Kwartiermaker

Ewald van Vliet – 3 oktober 2018



Omgevingsombudsman
Rotterdam The Hague 

Airport
Ewald van Vliet – 7 juni 2018



De Opdracht
De kwartiermaker komt binnen drie maanden na aanstelling met:

Een verkenning, samen met de partijen uit de CRO, over wat er nodig is, om de gevoelde lacune in de 
communicatie tussen de luchthaven en de omgeving op te vullen.

Een advies over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Omgevingsmanager en de 
positie van de Omgevingsmanager in het krachtenveld. Elementen in het advies zijn o.a.:

De onafhankelijkheid van de Omgevingsmanager.

De relatie van de Kwartiermaker met de CRO met daarbij het vermijden van overlappingen en 
helderheid voor burgers waar zij kunnen aankloppen.

Is de Omgevingsmanager ook degene die de spelregels bewaakt en vragen die oppoppen coördineert?

Wat de positie betreft antwoorden op de vragen (1) naar wie de omgevingsmanager rapporteert en (2) 
wie de omgevingsmanager beschermt op het moment deze onder vuur komt?

De nabijheid van de positie t.o.v. de tot de luchthaven. Is het omgevingsmanagement eigenlijk niet 
primair een opgave voor de luchthaven?

Bij de uitwerking kan aan verschillende typen invullingen worden gedacht aan (a) een traditionele 
omgevingsmanagementrol, (b) een steviger rol die enigszins vergelijkbaar is met  de ‘stadsmariniers’ in 

Rotterdam (kenmerken: open oog en oor; vinger aan de pols; sfeer van urgentie; geen woorden maar 
daden en doorgaan) of (c) een rol vergelijkbaar met die van relatiemanager bij de N/Z-metro in 

Amsterdam.

Een profiel voor de Omgevingsmanager RTHA, mede op basis van een advies daarover van de CRO.

Een voorstel voor, liefst beschikbare, kandidaten.

De benaming van de functie.

Een voorstel voor eventuele ondersteuning bij de benoemingsprocedure.



Internationaal



Internationaal



Maatschappelijke context



� Economie – profiel luchthaven

� Duurzaamheid (CO2)

� Leefbaarheid (parkeeroverlast)

� Gezondheid - geluidsoverlast, (ultra)fijnstof - NOx

�

Maatschappelijke context



� Drie dagen per week – flexibele werktijden

� Vooralsnog periode van drie jaar

� Karaktereigenschappen

� Competenties en kennis

�

Omgevingsombusman
RTHA



� Communicatie: gaat in gesprek

� Aanspreekpunt voor alle partijen

� Herinneren, wijzen op en aanzetten tot uitvoering van 
afgesproken acties

� Breekijzer

� Signaleringsfunctie

� Bemiddelaar

� Kennis delen

� Onderzoeksvragen

� Stimuleren effectieve maatregelen

� Gevraagd en ongevraagd advies 

Belangrijkste taken



� Besluit om draagvlak voor voorstel te toetsen bij 
belangrijkste partijen (overheden, milieu- en 

natuurorganisaties, bewonersorganisaties, 
luchthaven, LVN, DCMR, CRO)

� Vragen om commitment medewerking 
Omgevingsombudsman met behoud van ieders 

positie

Definitief voorstel voorstel
voorgelegd aan BRR



� Uitspraak minister: vooralsnog geen wijziging 
luchthavenbesluit

� Plan van Aanpak Luchtruimherziening – 2023

� Prioriteit bij Schiphol en Lelystad

� Onvoldoende sense of urgency

Veranderde context



� Positief: bewonersorganisatie Schiedam, 
Rotterdam, DCMR, Natuur en milieu Zuid-Holland

� Negatief: Luchthaven RTHA, LVN, BTV, 
InHilligersberg, 110 Morgen, bewonersorganisatie 

Lansingerland*

� Geen reactie/(nog) geen standpunt: overheden, 
Leven in Schiebroek, Transavia, VNO-NCW, Kleine 

Luchtvaart 

Uitkomst draagvlaktoets



� Onduidelijkheid positie (in relatie tot CRO)

� Ontbreken mandaat / wettelijk kader

� Te weinig zicht op concrete acties/hindervermindering

� Onvoldoende bevoegdheden/doorzettingsmacht

� Hoge kosten

� Bestuurlijke drukte (BRR-CRO-bewonersorganisaties, 
actiegroepen, DCMR, Luchthaven, LVN, natuur- en 

milieuorganisaties, overheden)

Bedenkingen



� Voer de omgevingsombudsman nu niet in wegens 
ontbreken voldoende draagvlak en commitment

� Benut de evaluatie van de CRO om te komen tot 
versterking van de werking

� Bezie in dit licht nut en noodzaak BRR

� Verbeter de communicatie vanuit de CRO

� Bezie hoe terugkoppeling gegeven kan worden op 
klachtregistratie

Eindadvies aan BRR


