
 
 
 
 
 
 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem  
 
Haarlem, 20 april 2017 
 
Onderwerp: Vragen over veiligheidssituatie omwonenden Schiphol 
  
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  
De in 2015 afgesproken grens aan het aantal vliegtuigbewegingen uit het 
Aldersakkoord (500.000 in het jaar 2020) bereiken we mogelijk komend jaar al. De 
bereikbaarheid van Nederland door de lucht, die voor het grootste deel wordt 
gefaciliteerd door de luchthavens van Schiphol Group, is een belangrijke factor. 
Onlangs heeft de gedeputeerde een ambtelijke toelichting laten geven in de 
Commissie NLM over de ontwikkeling van Schiphol. Daarbij werd aangegeven dat de 
voorlopige uitkomst van het MER zal zijn dat er nog milieuruimte is voor verdere 
groei. 
Daarbij werd wel het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 
genoemd maar tijdens de commissievergadering is verder niet ingegaan op de 
effecten. 
 
Op 18 april 2017 verscheen in de Telegraaf een artikel genaamd ‘Bang voor ramp’. 
In het artikel werd ingegaan op een recent rapport van de OVV over gevaren van het 
snelgroeiende luchtverkeer met grotere vliegtuigen in dichtbevolkt gebied. Jan 
Griese, secretaris van achttien bewonersgroepen in de regio, uit in het artikel zorgen 
over de situatie, ook omdat de provincie Noord-Holland de komende twintig jaar 
200.000 huizen wil bouwen in de Schiphol-regio. Op 18 april kwam de 
Omgevingsraad Schiphol in een spoedzitting bijeen om deze kwestie te bespreken. 
 
Naar aanleiding van het krantenartikel en het OVV-rapport heeft D66 de 
volgende vragen:  
 

1. Heeft u kennisgenomen van het krantenartikel over het rapport van de OVV? 
Zo ja, Deelt u de door de bewonersgroepen in de regio geuite zorgen; Zo nee 
waarom niet? 

2. Bent u op de hoogte van het besprokene in de Omgevingsraad Schiphol over 
dit onderwerp. Zo ja, geeft dit aanleiding PS nader te informeren over de 
effecten zoals door de OVV zijn aangegeven? Zo nee, waarom niet? 



3. Heeft de OVV in haar rapportage de geplande en noodzakelijke bouw van de 
circa 200.000 woningen in de MRA in haar overwegingen meegenomen? Zo 
ja geven de effecten op de veiligheid en hinder voor mensen in de regio 
Schiphol aanleiding tot nadere afstemming tussen de bouw van woningen en 
de ontwikkeling van Schiphol? 

4. Voor de doorgroei na 2020 van het aantal vliegtuigbewegingen is een 
afsprakenkader vastgelegd. Zijn de effecten daarvan in het OVV-rapport mee 
genomen? Zo ja, welke invloed heeft dat op de veiligheid van de inwoners in 
de Schiphol regio en op het afsprakenkader? Zo nee moet het afspraken 
kader daarop worden bijgesteld? 

5. Naast woningbouw staat ook de bereikbaarheid van Schiphol met openbaar 
vervoer en auto onder druk. Door de aanhoudende groei van het aantal 
passagiers is het NS-station te klein en de vraag naar parkeerruimte op 
Schiphol neemt almaar toe. Wat betekent dit voor bereikbaarheid en welke rol 
ligt hier voor de provincie? 

Hein Struben 
Statenlid voor D66 Noord-Holland 


