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Reglement Bewonersvertegenwoordiging 

 

Maatschappelijke Raad Schiphol
 

 

Artikel 1. Definities 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 
 

Bewonersorganisatie: een groep van bewoners, geheel of     
    gedeeltelijk wonende binnen de 45 dB(A) Lden contour (op 
    basis van 500.000 vliegtuigbewegingen) die zich   
    heeft verenigd met het doel actief bij te dragen aan de   
    discussie rond ontwikkeling van Schiphol of de leefomgeving. 
 

Cluster:  een geografisch afgebakend en aaneengesloten gebied dat 
bestaat uit meerdere (delen van) gemeenten, die geheel of 
gedeeltelijk gelegen zijn binnen de 45 dB(A) Lden contour 
op basis van 500.000 vliegtuigbewegingen.   
      

Clustervertegenwoordiger:   een bewonersvertegenwoordiger die een bepaald Cluster 
    vertegenwoordigt in de MRS. 
 

Kiespersoon:    een afgevaardigde van een Bewonersorganisatie die 
    plaatsneemt in het Kiescollege. 
 

Kiescollege:    een groep van minimaal twee Kiespersonen
    die een Clustervertegenwoordiger   
    kiest en na de verkiezing de achterban van  
    de Clustervertegenwoordiger vormt. 

 

MRS:    Maatschappelijke Raad Schiphol. 

 

Plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger:  

de op grond van dit reglement gekozen 
vervanger van de Clustervertegenwoordiger, 
die in voorkomende gevallen als 
plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger 
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optreedt.  

 

Voorzitter:   de voorzitter van de MRS. 

 

 

Artikel 2 Registratie Bewonersorganisaties 

 

a. Organisaties zoals dorpsraden, wijkraden, werkgroepen en bewonersplatforms 
kunnen zich bij het secretariaat van de MRS laten registreren als 
Bewonersorganisatie indien het: 

(1) een door de MRS of gemeente erkende organisatie is; 

(2) een stichting met sympathisanten is; 

(3) een vereniging naar Nederlands recht is; 
 

• In elk van de hierboven genoemde gevallen dient de organisatie minimaal 
50 unieke, meerderjarige leden/sympathisanten te hebben die 
woonachtig zijn in het betreffende Cluster en die met naam, adres, 
woonplaats – en bij voorkeur met geboortedatum en telefoonnummer 
en/of e-mailadres – geregistreerd zijn; 

• de organisatie moet daarnaast aantoonbaar (op basis van statuten, een 
formele doelstelling of een reglement) gericht zijn op Schiphol of op de 
leefomgeving. 

b. De Bewonersorganisatie verstrekt bij de registratie de stukken waaruit de 
vereisten zoals bedoeld onder a blijken, waarbij voor de leden in ieder geval naam, 
adres, woonplaats en telefoonnummer worden aangegeven. De 
Bewonersorganisatie verstrekt daarbij uitsluitend gegevens van leden die door 
deze Bewonersorganisatie in de gelegenheid zijn gesteld tegen de verstrekking 
van hun persoonsgegevens aan de MRS bezwaar te maken en daarvan geen 
gebruik hebben gemaakt. 

c. De voorzitter controleert steekproefsgewijs of Bewonersorganisaties en hun leden 
aan de bovengenoemde vereisten voldoen. Daartoe dienen de in de steekproef 
geselecteerde organisaties respectievelijk bewoners binnen een door de voorzitter te 
stellen termijn – doch uiterlijk één week voor de bijeenkomst van het Kiescollege – 
te kunnen aantonen dat zij aan de gestelde vereisten voldoen. 

 

Artikel 3 Clusterindeling 

 

a. De vijf hoofdbanen en –routes kennen ieder twee ‘’Clustervertegenwoordigers’ in 
de MRS; één voor het binnengebied en één voor het buitengebied. 

b. De Schiphol-Oostbaan wordt daarbij gebundeld met de Buitenveldertbaan. 
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c. Een gedetailleerde verantwoording en een geografische kaart met de 
clusterindeling is opgenomen als bijlage bij dit reglement. 

 

Artikel 4 Kiespersoon 

 

a. Er zijn in totaal 10 Kiescolleges; 5 voor het binnengebied en 5 voor het 
buitengebied. 

b. Een geregistreerde Bewonersorganisatie wijst per 50 leden één Kiespersoon aan 
voor deelname aan het Kiescollege van het Cluster. 

c. Een geregistreerde Bewonersorganisatie kan deelnemen aan Kiescolleges binnen 
meerdere Clusters, maar wijst in dat geval per Cluster één Kiespersoon aan per 50 
leden/sympathisanten die woonachtig zijn in dat Cluster.  

d. Het Kiescollege verkiest in gezamenlijkheid de vertegenwoordigers namens het 
Cluster in de MRS. 

e. Een Kiespersoon heeft het vertrouwen van de Bewonersorganisatie, door 
wie hij of zij voorgedragen is, tot het tegendeel blijkt. Een verzoek tot 
vervanging van een kiespersoon in het kiescollege kan worden ingediend 
bij een Bewonersorganisatie. De Bewonersorganisatie kan de kiespersoon 
vervangen mits dit schriftelijk gemotiveerd wordt onderbouwd, is 
besproken met de Bewonersorganisatie en is voorzien van een besluit, 
waarin de motivatie wordt toegelicht.  

f. Een persoon die reeds door een geregistreerde Bewonersorganisatie is 
aangewezen als Kiespersoon kan niet door een andere geregistreerde 
Bewonersorganisatie worden aangewezen als Kiespersoon. 

g. De MRS houdt een actueel register bij van de samenstelling van 
kiescolleges. 

 

Artikel 5 Profiel Clustervertegenwoordiger 
 

Een Clustervertegenwoordiger (en plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger):  

 
• heeft het vertrouwen van de meerderheid van het Kiescollege van het Cluster 

dat hij/zij vertegenwoordigt; 
• ziet het als haar/zijn opdracht om zorgen en standpunten over de 

leefomgevingskwaliteit uit de achterban naar voren te brengen en te vertalen 
naar adviezen van de MRS; 

• investeert actief in contacten met de achterban en probeert deze bij het werk 
van de MRS te betrekken; 

• respecteert de meningen en belangen die anders zijn dan die van zichzelf; 
• respecteert afspraken met betrekking tot vertrouwelijkheid en publiciteit; 
• erkent de MRS als orgaan en de regels die aangaande de MRS zijn vastgesteld; 
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• is in staat om effectief samen te werken met andere leden van de MRS. 

 

Artikel 6 Kandidaatstelling Clustervertegenwoordiger 
 

a. Geregistreerde Bewonersorganisaties kunnen een kandidaat-
Clustervertegenwoordiger voordragen voor het bezetten van een zetel in de 
MRS namens het Cluster waarbinnen de Bewonersorganisatie valt. 

b. Een kandidaat- Clustervertegenwoordiger en kandidaat plaatsvervanger dient de 
kiesgerechtigde leeftijd te hebben en mag niet tevens: 

• Bestuurder van de gemeenten binnen het betreffende Cluster of van de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland zijn; 

• Lid van de gemeenteraad van die gemeenten of van provinciale staten van die 
provincies zijn binnen het Cluster; 

• Medewerker betrokken bij kwesties aangaande Schiphol van die gemeenten of 
provincies zijn; 

• Medewerker van de luchtvaartsector zijn. 

c. De kandidaatstelling vindt plaats binnen een vooraf door het secretariaat aan alle 
Bewonersorganisaties aangegeven periode van 4-6 weken. 

 

Artikel 7 Verkiezing Clustervertegenwoordiger 

 

a. Elke Kiespersoon heeft één stem in het Kiescollege. 

b. De verkiezingsvergadering van het Kiescollege wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de MRS of een door hem aangewezen – onafhankelijk van de 
partijen opererende – vervanger. 

c. De voorzitter heeft geen stem in het Kiescollege. 

d. Om tot de verkiezing van een Clustervertegenwoordiger te komen, dient in het 
Kiescollege tweederde van het totaalaantal aangewezen kiespersonen aanwezig te 
zijn (quorum). 

e. De voorzitter zorgt voor een ordentelijk verloop van de (schriftelijke) 
stemming en rapporteert schriftelijk aan de MRS wie is verkozen tot 
Clustervertegenwoordiger en hoe deze verkiezing tot stand is gekomen. 

f. Elk Kiescollege wijst één Clustervertegenwoordiger aan.  

g. In het geval er meerdere kandidaten zijn en geen van de kandidaten behaalt een 
absolute meerderheid in de eerste stemmingsronde, dan volgt een tweede 
stemmingsronde waarbij gekozen kan worden tussen de twee kandidaten met de 
meeste stemmen uit de eerste ronde. 

h. In het geval dat een kandidaat geen meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
behaalt, is er een vacature totdat een kandidaat een meerderheid heeft. 
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i. Bij een tussentijdse vacature bepaalt het Kiescollege, onder voorwaarde van het 
behalen van het quorum, bij meerderheid de vervulling van de vacature voor de 
resterende zittingsduur. 

j. In een opvolgende separate stemmingsronde wordt uit dezelfde groep kandidaat-
clustervertegenwoordigers een Plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger 
gekozen. De verkiezingen voor de Plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger 
verlopen op de wijze zoals hierboven in dit artikel neergelegd.  

 

 

Artikel 8 Benoeming en ontslag / beëindiging lidmaatschap Clustervertegenwoordiger 

 

a. De voorzitter benoemt een Clustervertegenwoordiger overeenkomstig de verkiezing 
en voordracht zoals neergelegd in Artikel 7, tenzij dringende redenen hem 
aanleiding geven het Kiescollege te verzoeken de voordracht te heroverwegen.  

b. Een Clustervertegenwoordiger wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, 
behoudens de situatie dat de grond voor het lidmaatschap komt te vervallen. 
 

c. De zittingstermijn kan eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal 4 
jaar.  

d. Het lidmaatschap van de Clustervertegenwoordiger binnen de MRS vervalt van 
rechtswege met ingang van de dag dat de grond voor het lidmaatschap komt te 
vervallen. Het lid en het Kiescollege informeren onverwijld de voorzitter over het 
vervallen van de grond voor het lidmaatschap. 

e. Het lidmaatschap van de Clustervertegenwoordiger eindigt voorts door opzegging 
van de Clustervertegenwoordiger. 

   Eenzijdige beëindiging lidmaatschap Clustervertegenwoordiger 

f. Indien de Clustervertegenwoordiger niet langer het vertrouwen geniet van de 
absolute meerderheid van de stemgerechtigde Kiespersonen in zijn Cluster kan het 
lidmaatschap van de Clustervertegenwoordiger worden beëindigd. De voorzitter 
kan, met redenen omkleed, worden verzocht de Clustervertegenwoordiger te 
ontslaan. 

g. De voorzitter kan een Clustervertegenwoordiger als lid van de MRS voorts ontslaan 
indien zich hiertoe een dringende reden voordoet als bedoeld in artikel 7:678 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

h. De voorzitter kan een lid schorsen voor een bepaalde termijn, indien naar zijn 
oordeel grond voor het overwegen van ontslag aanwezig is. 

i. Besluiten als bedoeld in de voorgaande leden zijn dienen schriftelijk te zijn 
gemotiveerd, met voldoende waarborgen te zijn omkleed en worden niet genomen 
dan nadat hoor en wederhoor is toegepast. 

j. In geval van schorsing of ontslag van de Clustervertegenwoordiger, neemt de 
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Plaatsvervangend Clustervertegenwoordiger tot het einde van de initiële 
zittingstermijn het volledige takenpakket van de Clustervertegenwoordiger op zich.  

k. Indien er wegens een van de in dit artikel genoemde redenen een nieuwe vacature 
voor een Clustervertegenwoordiger ontstaat, vindt er conform artikel 7 een 
verkiezing plaats voor het benoemen van een nieuwe Clustervertegenwoordiger. 

l. Alle bovengenoemde leden zijn ook van toepassing op de Plaatsvervangend 
Clustervertegenwoordiger. 

 

 

 

 


