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 Noord-Holland 
 

Statenfractie 

 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 
De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem  
 
Haarlem,12 maart 2014 
 
Onderwerp:  

Schriftelijke vragen van heer ir. H.W. Struben (D66) inzake de ruimtelijke ambitie en spelregels, de 

governance en leefbaarheid in de ‘Schiphol regio' 

 
Geachte heer Remkes, 
  
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van 
Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. 
 
Inleiding: 

Zowel in de Kamer, Provinciale Staten als in gemeenteraden worden er vele vragen gesteld en 
discussies gevoerd over Schiphol. Dat past bij de betekenis van de luchthaven voor de economische 
kracht, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van stad en Metropoolregio Amsterdam en voor Nederland als 
geheel.  
 
Schiphol heeft als luchthaven met een groot netwerk van bestemmingen en grote aantallen reizigers (en 
vracht) een vooraanstaande positie. Stad, regio en luchthaven versterken elkaar en de geboden 
mogelijkheden en kwaliteiten in de lucht en op de grond zijn samen een grote economische motor voor 
Nederland. Samen zorgen ze voor groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de gehele 
‘Schiphol regio'. De grote woningbouwopgave in de metropoolregio Amsterdam heeft alles te maken met 
dit economische succes. Het is dan ook van groot belang daarvoor voldoende ruimte te hebben in en om 
Amsterdam. 
 
Tegelijkertijd brengt luchtvaart overlast, hinder, risico's en ruimtelijke beperkingen met zich mee. Ook dat 
is regelmatig een reden voor vragen, zoals recent naar aanleiding van het TNO-onderzoek over 
luchtkwaliteit en ultrafijn stof rondom Schiphol. De aandacht voor de leefbaarheid rond de luchthaven en 
een goede balans tussen milieu en economie zijn immers van groot belang. Een uitstekende 
netwerkkwaliteit is ook in dit licht belangrijker dan de exacte omvang van het aantal vliegbewegingen. 
Leefbaarheid rond de luchthaven en draagvlak voor de luchthaven zijn daarbij een voorwaarde.  
 
De discussie over (vlieg)veiligheid en hoogtebeperkingen rond de luchthaven is in grote lijnen afgerond 
met als tastbaar resultaat de aanpassing van het Luchthavenindelingbesluit (‘LIB’) voor wat betreft 
vliegveiligheid. Er zijn echter nog verschillende ruimtelijke onderwerpen in relatie tot Schiphol waarover 
die keuzes momenteel (nog) niet zijn gemaakt. Juist rond Schiphol wil D66, graag helderheid wat betreft 
de ruimtelijke ambitie (en spelregels), de leefbaarheid en de governance, zodat iedereen weet waar hij/zij 
aan toe is en wat er van de overheid te verwachten is. Met het oog op meer samenhang in de 
(ruimtelijke) discussie over Schiphol zijn de volgende schriftelijke vragen opgesteld. 
 
De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenteraadsfractie van D66 Amsterdam 
(i.c. het raadslid Vink), elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en belang. De fractie D66 
Amsterdam heeft deze in de vorm van een discussienota ingediend. 
Net als in het eerdere advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) over 
Schiphol (Rli, “Sturen op Samenhang, governance in de Schipholregio, 2013”), richten de 
vragen zich op de voornaamste ruimtelijke aspecten in de Schipholregio (en de sturing 
daarvan) en niet op de diverse andere onderwerpen die in het kader van Schiphol relevant 
kunnen zijn. 
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A. Governance 
 

1. Veiligheid rond de luchthaven is primair een nationale verantwoordelijkheid; Ruimtelijke ontwikkeling 
primair een provinciale en gemeentelijke. Decentrale afwegingen passen ook bij de lijn van het 
genoemde sturingsadvies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur over de Schipholregio. 
 
Ondanks het heldere sturingsadvies van de Rli en de decentrale sturingsfilosofie in de Nederlandse 
ruimtelijke ordening, wachten de decentrale bestuurders, tot nu toe af tot er een besluit door het 
kabinet is genomen over ruimtelijke beperkingen in een gebied dat vele malen groter is dan wat de 
(vlieg)veiligheid vereist. 

a. Is dat gezien de verantwoordelijkheden van provincie verstandig of moet de provincie juist - 
samen met de andere bestuurders in de regio - zelf regie nemen, keuzes maken en die 
agenderen bij rijk en luchthaven?  

b. Welke ideeën zijn er voor een actuele en heldere ruimtelijke ontwikkelstrategie of 
toekomstperspectief voor de Schipholregio? Is het raadzaam dit samenhangende beeld op 
korte termijn - samen met andere betrokkenen in de regio - actief en zelfbewust op te gaan 
stellen? Zo nee, waarom niet?  

c. Wat kan de provincie doen om dit inhoudelijk na de Provinciale Statenverkiezingen actief 
samen met de gemeenten op te pakken en helderheid te geven over de voorwaarden 
waarbinnen (bouw en andere) activiteiten wat hen betreft kunnen plaatsvinden? 

 
2. Voor de versterking van de ‘mainport’ werd circa 25 jaar geleden rijksbeleid opgesteld en juridisch 

verankerd met de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving en onder de naam Plan van 
Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gewerkt aan een krachtig uitvoeringsprogramma (met 
bijbehorend budget). Vanaf 2001 nam de provincie de regie met de Ruimtelijk Economische Visie 
Schiphol (REVS). Zowel de eerdere Rijksaanpak als de provinciale waren krachtig, ook omdat ze 
beleidskeuzes, regelgeving en uitvoeringsacties en -projecten combineerden. Waarbij gestreefd 
wordt naar een meer efficiënt en doelgericht gebruik maken van schaarse ruimte.  

a. Ziet gedeputeerde Staten aanleiding voor een update van de visie ontwikkelingsbeeld 
Schipholregio op de corridor Haven - Amsterdam -Schiphol- Greenport Aalsmeer, incl. 
eventuele regie op bedrijfsvestiging, (her)locatie van bedrijven in relatie tot efficiënte 
bundeling vervoersstromen. Is het opnieuw tijd voor een dergelijke krachtige aanpak? Zo ja, 
hoe en met wie moet de provincie deze ontwikkelen? Zo nee, waarom niet. 

b. Kan daarbij ook gerefereerd worden aan het beleid van de provincie in “Maak Plaats? De 
daarin staande ambities vragen om actieve uitvoering bevordering van de provincie 

c. Welke rol ziet gedeputeerde Staten voor de Gebiedsontwikkelingsmaatschappij (SADC) 
hierbij; 

 
3. In het huidige rijksbeleid zijn beperkingen opgenomen in relatie tot de luchtvaart op Schiphol. Deze 

beperkingen zijn al enkele jaren onderwerp van discussie. Nu de beperkingen gerelateerd aan 
(vlieg)veiligheid zijn vastgelegd, is er nog discussie over verdergaande beperkingen. Niet alleen geldt 
buiten de veiligheidszoneringen de vraag of het rijk daar überhaupt beperkingen zou moeten stellen 
(zie ook bij 1 en 2), maar ook welke inhoudelijke beperkingen het dan eventueel zouden moeten zijn 
(ongeacht de overheidslaag die ze opstelt) c.q. welke criteria er aan een ‘luchtvaarttoets’ zouden 
moeten worden meegegeven. De ideeën van het rijk op dat punt zijn al verschillende keren 
aangekondigd, maar ondanks de verschillende data die daarvoor van kabinetswege zijn genoemd, is 
er nog geen helderheid op dit punt. Helderheid over het al dan niet bestaan van 
(woning)bouwbeperkingen hebben investeerders, bouwers, projectontwikkelaars wel hard nodig bij 
verschillende bouwprojecten in en om de stad. Het uitblijven van een keuze belemmert het aanjagen 
van de (woning)bouwproductie in de metropoolregio. 

a. Wat kan de provincie – samen met andere overheden in de Schipholregio - doen om te 
zorgen voor de helderheid die zo hard nodig is voor het aanjagen van de 
(woning)bouwproductie in de Metropool Regio Amsterdam? 

 
4. Begin dit jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gegaan als opvolger van de Alderstafel 

Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Ambitie van de ORS is “te 
onderhandelen, informeren en consulteren van partijen” over "het balanceren tussen ontwikkeling van 
de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving, en de mogelijkheden voor gebruik 
van de ruimte rond de luchthaven". Dit leidt tot verschillende vragen: 

a. Hoe verhoudt deze (deels ruimtelijke) ORS-ambitie zich tot de formele (ruimtelijke ordenings) 
taken en bevoegdheden van provincie en gemeenten en hun verantwoordelijkheid voor het 
integrale beleid voor de leefomgeving?  
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b. Wie gaat nu precies waarover in de Schipholregio? Hoe verhouden rijk, provincie, 
gemeenten en ORS zich nu tot elkaar? c. Hoe is de democratische controle en legitimatie 
geregeld?  

c. Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de nieuwe ORS-tafel en tegelijk de 
democratische afweging (over te maken ruimtelijke keuzes) zichtbaar en transparant worden 
gemaakt in de provinciale en gemeentelijke besturen? 

 
5. Los van de kabinetskeuze is het van belang als het provinciebestuur van Noord-Holland 

in nauwe samenwerking met Amsterdam, Haarlemmermeer en andere betrokken 
gemeenten in meer of mindere mate haar ruimtelijke regierol invult en in de Schipholregio 
de ruimtelijk-economische dynamiek gebiedsgericht stuurt. 

a. Ziet Gedeputeerde Staten het ook als een kans om dit na de komende 
provinciale verkiezingen, samen met gemeenten, op te pakken?  

 

B. Ruimtelijke ambitie en spelregels 
 

6. Het vliegverkeer wordt momenteel via drie vaste naderingspunten (‘initial approach fixes’) naar 
Schiphol geleid. Deze liggen ten noordoosten, zuidwesten en noordwesten van de luchthaven. 
Luchtvaartroutes kunnen nu of in de toekomst wijzigen waarmee een risico bestaat dat nieuwe 
verstedelijking - in de Metropool Amsterdam - ter discussie kan komen, en andere bewoners met 
hinder te maken kunnen krijgen, ondanks vigerende of nieuw vastgelegde restricties. 

a. Hoe moet de provincie met dit risico omgaan? Is – anders dan gefixeerde (en al gauw 
gedateerde) begrenzingen op een kaart - een luchtvaarttoets ook hiervoor een interessante 
optie?  Hoe kan zo’n toets worden vormgegeven? 

 
7. Het rijksbeleid stelt stringente ruimtelijke eisen nabij de luchthaven in verband met veiligheid. Het 

hanteert daarvoor met name de zogenoemde 58 dB(A) Lden-contour. Het rijk legt momenteel ook 
restricties op aan nieuwe woningbouw in een ruime zone daarbuiten (20 Ke,) , voor zover buiten 
bestaand bebouwd gebied. Tegelijkertijd legt het in een nog veel ruimere zone (48 Lden) formeel 
geen enkele ruimtelijke restrictie op maar voert het wel hinderbeleid. De zone waarbinnen hinder 
beperkt wordt, is de zogenoemde 48 Lden-zone. Het aantal ernstig gehinderden is daar 
gemaximeerd, uitgaande van het woningbestand in 2005. Dat bestand is een vast gegeven en maakt 
dat goed kan worden vergeleken tussen verschillende jaren. Het betekent ook dat een toename van 
het aantal woningen na 2005 formeel niet van invloed is op de gemaakte afspraken en ook de ruimte 
voor vliegen niet beïnvloed. Er gelden geen bouwbeperkingen in deze zone. Die zouden gezien de 
omvang ervan de regio Amsterdam ook 'op slot' zetten. In deze zone zijn namelijk circa 118.000 
nieuwe woningen gepland, schreef het Amsterdamse college in antwoord op de eerdere schriftelijke 
vragen van het raadslid Vink, D66 (2014, nr.40). 
De discussie over de woningbouw in de Bloemendalerpolder, op circa 18 kilometer afstand van de 
luchthaven, binnen de 48 Lden- maar buiten de 20Ke-zone, illustreerde echter de moeite die velen 
met nieuwe woningbouw in deze zone hebben. Een soortgelijke discussie kan zich op andere 
plekken gaan herhalen (bijvoorbeeld Nieuwe Kern Duivendrecht-Amsterdam, KNSF-gebied Muiden, 
Westflank Haarlemmermeer, Hembrugterrein e.o. Zaanstad). 

a. Hoe denkt gedeputeerde Staten het beste een einde te kunnen maken aan de beeldvorming 
dat er discrepantie is tussen hinderbeleid en ruimtelijke restricties? 

b. Is een ‘luchtvaarttoets’ met heldere voorwaarden aan nieuwe woningbouw, maar geen 
verboden vooraf, een aantrekkelijk instrument? 

 
8. Transformatie van gebieden en gebouwen (van bijvoorbeeld een kantoor- naar een woonbestemming 

/ -functie) staat volgens sommigen op gespannen voet met de huidige regelgeving in de 20Ke-zone. 
Het is helder dat de luchtvaartsector anders aankijkt tegen stedelijke transformatie in de 20Ke-zone 
dan de regionale overheden en de (woning)bouwsector. In de praktijk is hierop echter – anders dan 
in de veiligheidszones - niet gehandhaafd en zijn er diverse gebouwen in Amsterdam en daarbuiten 
van functie veranderd, ook in deze zone. Voor de vitaliteit van de stad is het van groot belang dat er 
geen belemmering komt voor deze transformatie, tenzij die noodzakelijk is voor de (vlieg)veiligheid.  

a. Is gedeputeerde Staten het met de fractie D66 eens dat het duidelijkheid bieden aan 
bewoners en bedrijven over de economische ontwikkeling, de woningvraag in de regio etc. 
voldoende argumenten zijn om er bij het kabinet op aan te dringen een knoop door te 
hakken? 
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C. Leefbaarheid 
 
9. Op basis van de afspraken aan de laatste Alderstafel wordt in relatie tot het extra gebruik 

van een vierde start- en landingsbaan onder andere uitgegaan voor 2020 van maximaal 
500.000 in plaats van 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar en wordt vastgehouden aan 
de eerder afgesproken 50-50 verdeling bij verdere groei na 2020. Als er minder geluid 
wordt geproduceerd, komt daarmee de helft ten goede aan verdere groei van de 
mainport en de helft aan hinderbeperking. Kan Gedeputeerde Staten verhelderen wat 
deze 50-50 regel concreet kan gaan betekenen voor (inwoners van) Schiphol regio 
wanneer het afgesproken maximum aantal vliegbewegingen wordt bereikt in (of na) 2020 
(ervan uitgaande dat het advies van de Alderstafel wordt overgenomen door het 
kabinet)? 

 
Bij woningbouw in de nabijheid van Schiphol is het belangrijk verrassingen voor bewoners te 
voorkomen. Dit geldt zeker in de zogenoemde hinderzone (48 Lden) en daarmee ook voor nieuwe 
woningen in grote delen van Amsterdam en de metropoolregio. Tot nu toe worden nieuwe bewoners 
niet standaard geïnformeerd over mogelijke hinder door de luchtvaart. Ze kiezen daardoor soms voor 
een woning zonder zich bewust te zijn van de mogelijke hinder en overlast. 

a. Wat denkt gedeputeerde Staten te kunnen doen om ervoor te zorgen dat bewoners adequaat 
geïnformeerd gaan worden? 
Kan de provincie een voorbeeld nemen aan datgene wat hierover in 2012 is afgesproken met 
betrekking tot de Bloemendalerpolder (in de “samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst / 
SUOK”)? 

 
10. In de brief van Gedeputeerde Staten dd 22-01- 2015 Over de 2e Tranche 

leefomgevingsfonds Schipholregio geeft Gedeputeerde Staten aan een andere inrichting 
te willen.  

a. Welke andere inrichting 2e tranche staat Gedeputeerde Staten voor ogen.  
 
11. In de brief van Gedeputeerde Staten dd 22-01- 2015 Over de 2e Tranche 

leefomgevingsfonds Schipholregio geeft Gedeputeerde Staten veranderingen in het 
convenant leefomgeving te willen.  

a. Welke verandering zijn dit. 
 
12. Het in het convenant Leefomgeving afgesproken onderzoek naar vergemakkelijking 

verhuizing van omwonenden die ernstig worden gehinderd door de mogelijkheden in het 
stelsel van overdrachtsbelasting en  het onderzoek naar de mogelijkheden om de mate 
van hinder te verdisconteren in het puntensysteem van de Onroerende Zaak Belasting 
(OZB) hebben niet tot oplossing geleid.  

a. Is Gedeputeerde Staten bereid  een nader onderzoek te bepleiten in de ORS cq 
zelf  te laten verrichten naar andere mogelijkheden die bewoners kunnen helpen. 

b. Welke mogelijkheid ziet Gedeputeerde Staten in het zoeken naar creatieve 
oplossingen en benutten kansen door mee koppelen van ideeën zoals onder 
meer gepresenteerd door afstudeeropdracht van een student aan de TU Delft bij 
het beheersen van Grondgeluid. 

 
Hein Struben, 
Statenlid D66 Noord-Holland 


