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Nieuwe vormgeving Bas-rapportages 

 
De eerste kwartaalrapportage van gebruiksjaar 2015 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) 
is in een nieuw jasje gestoken. Deze nieuwe vorm en inhoud van de kwartaalrapportage sluiten 
beter aan op de wensen en behoeften van omwonenden van de luchthaven Schiphol. Het 
belangrijkste verschil is dat er meer maatwerk wordt geleverd door de rapportage per cluster* te 
publiceren. Alle omwonenden die het afgelopen gebruiksjaar met Bas contact hebben gehad 
ontvangen de eerste editie van deze nieuwe kwartaalrapportage van hun eigen cluster per e-mail. 
Verder zijn alle kwartaalrapportages van de vijf clusters terug te vinden op de website 
www.bezoekbas.nl. 
 
 
Hoe Bas tot deze nieuwe opzet is gekomen: 

- Tijdens een aantal gesprekken in 2014 tussen Bas en omwonenden is vastgesteld dat 
omwonenden rapportages willen die voor hen relevante informatie bevatten en daarnaast 
kort en bondig zijn.  

- Verder is gebleken uit het onderzoek ‘Communiceren met omwonenden’, dat Bas eind 2014 
heeft uitgevoerd, dat de omwonenden onvoldoende bekend zijn met de rapportages van 
Bas en dat zij specifieker en meer doelgericht geïnformeerd willen worden. 

- Ook is in de jaarrapportage 2014 van Bas een aanbeveling gedaan door Bas die zich richt 
op meer proactieve en op maat gesneden informatievoorziening vanuit Bas. Dit betekent 
ook meer maatwerk leveren bij rapportages per regio op basis van de nieuwe 
clusterindeling.  

- Tot slot heeft Bas in maart 2015 de Gouden Oor Standaard behaald, een keurmerk dat 
staat voor het ‘Luisteren naar klanten’. Bij dit certificaat zijn doelen gesteld door DNV GL 
Business Assurance, een onafhankelijk certificeringsbedrijf, ter verbetering van de 
communicatie tussen Bas en de omgeving. 

 
 
Na de uitgave van de eerste kwartaalrapportage in nieuwe vorm, wordt door Bas terugkoppeling 
gevraagd aan de bewonersvertegenwoordigers om de rapportage waar mogelijk nog verder te 
optimaliseren. Heeft u verbetersuggesties of aanvullingen voor onze rapportages dan vernemen wij 
die graag via: info@mailbas.nl. Wij danken u alvast voor uw reactie en de genomen moeite.     
 
 
 

*Clustergericht: de clusters die Bas hanteert om rapportages te genereren zijn gebaseerd op de 

clusters die bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn vastgesteld. De clusterrapportages van Bas 

worden verdeeld naar vijf gebieden gerelateerd aan de vijf hoofdstart- en landingsbanen op 

luchthaven Schiphol. De geografisch afgebakende gebieden zijn bij Bas uitgebreider dan bij de 

eerdergenoemde (ORS-)clusterindeling. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk melders en 

meldingen binnen een cluster vallen. Op de volgende pagina is de clusterindeling weergegeven op 

een kaart. 
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Clusterindeling Bas 

 

 

 

Legenda 
 
Alle donkergekleurde gebieden zijn de clusters zoals vastgesteld door de ORS, alle lichtgekleurde 
gebieden zijn de uitbreidingen op de ORS-clusters door Bas. 
 
Blauw  – Cluster Polderbaan 
Rood  – Cluster Zwanenburgbaan 
Oranje  – Cluster Buitenveldertbaan 
Groen  – Cluster Aalsmeerbaan 
Grijs  – Cluster Kaagbaan 
Wit  – Buitengebied (Gebied buiten de TMA-zone, niet toe te delen aan één baan) 


