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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 7 mei 2019
Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
Kenmerk: 1211250/1211251
Bijlagen:
(1) Voordracht en ontwerpbesluit opheffing Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap
Luchthaven Schiphol
(2) Brief van Schadeschap Schiphol met verzoek tot instemming
1. Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
heeft in de vergadering van 9 april 2019 besloten tot opheffing van het Schadeschap Schiphol per 1
juni 2020 en vraagt van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling om instemming met
dit besluit tot opheffing (zie bijgaande brief).
Wij hebben besloten om in te stemmen met het voorstel tot opheffing. In dit verband vragen wij u
om ook in te stemmen met het opheffingsvoorstel voor de Gemeenschappelijke regeling
Schadeschap luchthaven Schiphol.
2. De gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
Met de publicatie van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol in 1998
besloten het Rijk, de provincie Noord-Holland, het waterschap Groot-Haarlemmermeer en 28
gemeenten en stadsdelen gelegen rondom Schiphol tot de oprichting van het Schadeschap
luchthaven Schiphol.
Het doel van het Schadeschap was het verzorgen van een duidelijke, deskundige en doelmatige
afhandeling van verzoeken om schadevergoeding (planschade en nadeelcompensatie) veroorzaakt
door uitbreiding van de luchthaven. Het gaat specifiek om uitbreidingen van Schiphol als gevolg van
de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving (december 1995), en de inwerkingtreding
van de gewijzigde Wet luchtvaart (juni 2002) en de daarin genoemde Luchthavenindelingbesluit
(LIB) en Luchthavenverkeerbesluit (LVB). In het PKB Schiphol en Omgeving van 1995 lag de basis
voor de aanleg van de Polderbaan. Door middel van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap
Schiphol hebben de betrokken overheden in essentie hun bevoegdheden om te beslissen op
verzoeken om schadevergoeding overgedragen aan het Schadeschap. Het Schadeschap heeft sinds
haar oprichting in 1998 meer dan 5.000 schadeverzoeken afgehandeld. Inmiddels is de
indieningstermijn voor verzoeken om schadevergoeding als gevolg van bovengenoemde besluiten
van 1995 en 2002, verstreken. Nieuwe schadeverzoeken in relatie tot deze oude besluiten zijn niet
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meer ontvankelijk. Het werkpakket van het Schadeschap is daardoor geslonken tot slechts 3
lopende zaken. Als gevolg van de afnemende werkzaamheden is de gemeenschappelijke regeling in
de loop der jaren geslonken tot acht deelnemers.
3. Reden voor opheffing Schadeschap Schiphol
Zoals hierboven aangegeven, is de indieningstermijn voor verzoeken om schadevergoeding als
gevolg van de besluiten van 1995 en 2002, verstreken. Er kunnen dus geen nieuwe zaken meer in
behandeling worden genomen. In maart 2017 had de Staatssecretaris, destijds van I&M en thans
I&W, besloten om de afhandeling van toekomstige schadeclaims (schadeclaims als gevolg van
nieuwe besluiten over Schiphol) in eigen huis, bij de Corporate Dienst Rijkswaterstaat, af te
handelen. De belangrijkste reden daarvoor was dat sinds de wijziging van de Wet luchtvaart in
2003 alleen het Rijk aangesproken kan worden voor schadeclaims inzake de uitbreiding van
Schiphol. Daardoor verviel de noodzaak voor het hebben van een gezamenlijk loket namens alle
overheden.
4. Vervolgstappen
Met de opheffing van het Schadeschap per 1 juni 2020 zullen de resterende 3 zaken van het
Schadeschap overgaan naar Rijkswaterstaat.
Opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol heeft geen
consequenties voor de provincie Noord-Holland of andere deelnemers. De provincie NoordHolland heeft geen financiële betrokkenheid bij de activiteiten van het Schadeschap. Alle kosten
worden betaald door het ministerie en worden verhaald op luchtvaartmaatschappijen zoals
geregeld in de Wet luchtvaart. De provincie en andere deelnemers hebben ook geen inhoudelijke
betrokkenheid bij de beoordeling van schadegevallen. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats via
een onafhankelijke besliscommissie die bestaat uit experts op gebied van planschade en
nadeelcompensatie. Burgers en bedrijven kunnen voor nieuwe verzoeken om schadevergoeding bij
nieuwe besluiten over de uitbreiding van Schiphol terecht bij Rijkswaterstaat.
Voor formele opheffing moet twee derde van de deelnemers ingestemd hebben met het voorstel
tot opheffing.
Het Schadeschap Schiphol wordt per 1 juni 2020 opgeheven. Er moet volgens de Wet
gemeenschappelijke regelingen een termijn van 1 jaar zitten tussen het besluit tot opheffing en de
daadwerkelijke opheffing. In dit jaar moet een aantal zaken worden geregeld, zoals het maken en
uitvoeren van een liquidatieplan en de overdracht van het archief. Om die reden moet de provincie
uiterlijk 1 juni 2019 aangegeven hebben ingestemd te hebben met het besluit tot opheffing.
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5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 1211250/1211251

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 mei 2019;

gelet op artikel 40, lid 1, 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten:

1. In te stemmen met de voorgestelde opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap Luchthaven Schiphol per 1 juni 2020.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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