
Vragen nr. 43 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Haarlem, 4 juni 2013 
 
Vragen van de heer ing. G. Massom MPA (PvdA), inzake de stand van zaken 
rond de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). 
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale staten mede, 
dat op 6 mei 2013 door het lid van provinciale staten, de heer ing. G. 
Massom MPA (PvdA), de volgende vragen bij gedeputeerde staten zijn 
ingekomen. 
  
Inleiding 
 
Op 8 november 2011 en op 10 april 2012 stelde de PvdA Statenfractie 
schriftelijke vragen over het functioneren van de Commissie Regionaal 
Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Aanleiding voor de vragen was o.a. het 
besluit van de Cluster Noord, bestaande uit de gemeenten Castricum, Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Heiloo, die uit onvrede per eind 2011 in 
zijn geheel uit de CROS is gestapt. Hun belangrijkste overweging daarbij was 
dat de instelling en de opdrachten van de Alderstafel hebben geleid tot een 
aanzienlijke beperking van de beïnvloedingsruimte van de gemeenten. De rol 
van de CROS is daardoor in de ogen van deze gemeenten beperkt tot een 
informerend en slechts zeer bescheiden adviserend orgaan. Om dezelfde 
reden besloot de voorzitter en een aantal bewonersvertegenwoordigers uit de 
CROS te stappen. Daarnaast besloten de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Katwijk uit bezuinigingsoverwegingen het lidmaatschap per 1 januari 2012 te 
beëindigen. 
 
De voormalig staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu Atsma besloot 
begin 2012 de Tafel van Alders en de  CROS samen te brengen onder een 
overkoepelende Omgevingsraad Schiphol (ORS). 
Volgens de opdrachtbrief van de staatsecretaris Infrastructuur en Milieu van 
16 maart 2012 aan de heer Alders dient het eindadvies over de vorming van 
de ORS uiterlijk 1 mei 2013 opgeleverd te worden.  
 
Op 6 mei 2013 is er bij ons nog niet veel bekend over de status van de ORS. 
Tegelijkertijd horen wij kritiek van veel bewonersvertegenwoordigers over 
gebrekkige informatie en te weinig betrokkenheid van bewoners in het 
vormingsproces van de ORS. 
 
In 2012 nam het totaal aantal passagiers op Schiphol toe met 2,6% tot 51 
miljoen. De omzet van de Nederlandse luchtvaartbedrijven is in 2012 met 8 
procent gestegen. De PvdA vindt dat een duurzame groei van Schiphol het 
beste kan plaats vinden in een gezond evenwicht tussen economie en 



leefomgeving. Omdat de betrokkenheid van bewoners bij het 
ontwikkelproces van de Luchthaven Schiphol belangrijk is, stellen wij de 
volgende vragen: 
 
Vragen 
 

1. Wat is de formele status van de oprichting van de overkoepelende 
Omgevingsraad Schiphol (ORS)? en welke stappen zijn er tot dusver 
gezet? 

 
2. Heeft de minister de ORS inmiddels goedgekeurd? Zo niet, wanneer 

gaat dit gebeuren?  
 

3. Per wanneer start de implementatie van de ORS en per wanneer is zij 
naar verwachting operationeel?   

 
4. Hoe ziet de ORS er qua mandaat, structuur, disciplines en 

vergaderfrequenties uit? 
 

5. Wat zijn de fundamentele verschillen van de ORS t.o.v. de huidige 
inrichting van de CROS en van de Alderstafel? Wat waarborgt dat 
gemeenten en bewoners in de ORS beter gehoord worden dan in de 
CROS?  

 
6. Bewonersvertegenwoordigers klagen dat ze, in brede zin, niet 

betrokken worden en tevens niet (voldoende) geïnformeerd worden bij 
de vorming van de ORS. Klopt deze kritiek volgens Gedeputeerde 
Staten? Graag een toelichting. 

 
7. Hoeveel voorbereidingstijd is er nodig om de 

bewonersvertegenwoordiging verkiesbaar te stellen en/of te kiezen, in 
te werken etc.? 

 
8. Hoe wordt de bewonersvertegenwoordiging gewaarborgd tussen 1 mei 

2013 en de effectieve start van de ORS?  
 

9. Is er in een evaluatie van de ORS voorzien?  
 
Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt: 
 
Vraag 1: 
Wat is de formele status van de oprichting van de overkoepelende 
Omgevingsraad Schiphol (ORS)? en welke stappen zijn er tot dusver gezet? 
 
Antwoord 1: 
De formele status is dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de 
heer Alders officieel opdracht heeft gegeven om op te treden als 
kwartiermaker van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Ons college heeft hier 
geen formele rol in, maar is wel betrokken als deelnemende partij.  



De heer Alders heeft de afgelopen maanden alle betrokken partijen 
geconsulteerd, waaronder regionale en lokale bestuurders, bewoners en 
sectorpartijen. Op 19 december 2012 heeft de heer Alders een brief 
gezonden aan de delegaties van de op te richten ORS, waarin hij verslag doet 
van de ontwikkelingen rondom de oprichting van de ORS. Onze gedeputeerde 
Schiphol, de heer Talsma, heeft als voorzitter van de Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS) ons standpunt hierover kenbaar gemaakt in de brief d.d. 17 
januari 2013. Beide brieven zijn ter informatie bijgevoegd. 
 
Vraag 2: 
Heeft de minister de ORS inmiddels goedgekeurd? Zo niet, wanneer gaat dit 
gebeuren?  
 
Antwoord 2: 
De staatssecretaris moet beslissen of de ORS wordt opgericht.  
Wij hebben vernomen dat de heer Alders de komende tijd zijn eindadvies uit 
zal brengen aan de Staatssecretaris over de oprichting, structuur, 
samenstelling en takenpakket van de ORS waarna de staatssecretaris een 
formele beslissing moet nemen over de totstandkoming van de ORS. 
 
Vraag 3: 
Per wanneer start de implementatie van de ORS en per wanneer is zij naar 
verwachting operationeel?   
 
Antwoord 3: 
Dit is ons college niet bekend. Wij verwachten dat de heer Alders hier 
expliciet aandacht aan besteedt in zijn eindadvies aan de Staatssecretaris.  
 
Vraag 4: 
Hoe ziet de ORS er qua mandaat, structuur, disciplines en 
vergaderfrequenties uit? 
 
Antwoord 4: 
Zie antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 5: 
Wat zijn de fundamentele verschillen van de ORS t.o.v. de huidige inrichting 
van de CROS en van de Alderstafel? Wat waarborgt dat gemeenten en 
bewoners in de ORS beter gehoord worden dan in de CROS?  
 
Antwoord 5: 
Dat zal naar onze verwachting duidelijk worden in het eindadvies van de heer 
Alders. Voor het overige verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2.  
 
Vraag 6: 
Bewonersvertegenwoordigers klagen dat ze, in brede zin, niet betrokken 
worden en tevens niet (voldoende) geïnformeerd worden bij de vorming van 
de ORS. Klopt deze kritiek volgens Gedeputeerde Staten? Graag een 
toelichting. 



 
Antwoord 6: 
Ons college is niet bekend waar de vraagsteller exact op doelt.  
Wij hebben los daarvan onze zorgen kenbaar gemaakt aan de heer Alders 
over de voortgang van het traject en dat de participatie van 
bewonersvertegenwoordigers in de ORS op een goede wijze wordt 
vormgegeven. Ons college hecht groot belang aan een goede 
vertegenwoordiging van de bewoners in de ORS. 
 
Vraag 7: 
Hoeveel voorbereidingstijd is er nodig om de bewonersvertegenwoordiging 
verkiesbaar te stellen en/of te kiezen, in te werken etc.? 
 
Antwoord 7: 
Zie onze antwoorden op vraag 6.  
 
Vraag 8: 
Hoe wordt de bewonersvertegenwoordiging gewaarborgd tussen 1 mei 2013 
en de effectieve start van de ORS?  
 
Antwoord 8: 
Ons college gaat er vanuit dat de huidige situatie in stand blijft tot de 
officiële oprichting van de ORS. 
 
Vraag 9: 
Is er in een evaluatie van de ORS voorzien?  
 
Antwoord 9: 
Dit is ons college niet bekend. Wij verwachten dat de heer Alders hier 
duidelijkheid over zal verschaffen in zijn eindadvies. 


