
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 
 

 
Van (naam raads l i d)  Bart van der Ploeg (D66) 
  
Aan  De voorzitter van de raad 
  
  
Onderwerp:  Vertrouwen B&W in de Milieueffectrapportage (MER) en 

de Omgevingsraad Schiphol 
 

  
Ingedien d d.d.   04 januari 2018 
  
Verzo ekt mon de l inge/ 
schr i ftel i j ke  bean twoordin g 

Schriftelijk binnen 30 dagen 

  
  
Datum  doo rgezonden aan 
col lege/ov eri ge  raads leden 
doo r g ri f f i e:  

 

  
  
Inhoud schri ftel i j ke vraag 
 
Dit jaar moet een besluit worden genomen over de groeimogelijkheden van luchthaven 
Schiphol. De huidige afspraken lopen tot 2020. Volgens Schiphol is het heel belangrijk 
dat er nu nieuwe afspraken worden gemaakt met alle partijen, waaronder de gemeenten: 
"Daarbij moeten hinderbeperking van vluchten, mainportontwikkeling van de luchthaven 
en de leefomgeving voor de omwonenden met elkaar in balans zijn". Wat D66 Teylingen 
betreft zijn aanvullend hierop invloed op de gezondheid van onze inwoners en effecten 
van fijnstof uitstoot essentiële onderwerpen van overweging. 
 
Uit rondvraag van de NOS onder 31 gemeenten in de omgeving van Schiphol blijken 
echter acht gemeenten op voorhand geen vertrouwen te hebben in de noodzakelijke 
milieueffectrapportage (MER). In deze rapportage wordt de ruimte voor groei van 
Schiphol berekend. 
 
Daarnaast benaderde de NOS alle 31 gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de 
Omgevingsraad Schiphol, waaronder de gemeente Teylingen. Twaalf gemeenten geven 
aan vertrouwen te hebben in de luchthaven. Elf gemeenten deden niet mee aan het 
onderzoek, waaronder de gemeente Teylingen. 
 
De resultaten van het NOS-onderzoek zijn: ‘De gemeenten Castricum, Leiden, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Stichtse Vecht, Uitgeest en Uithoorn zeggen geen vertrouwen te 
hebben in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de berekeningen van Schiphol. 
Aalsmeer, Alkmaar, Amsterdam, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gooise Meren, 
Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Noordwijkerhout, en Weesp hebben 
wel vertrouwen in de berekeningen. 
 
Van de bovengenoemde gemeenten vinden Aalsmeer, Alkmaar, Bodegraven-Reeuwijk, 
Castricum, De Ronde Venen, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 
Stichtse Vecht, Uitgeest en Uithoorn dat de Omgevingsraad niet goed functioneert. De 
gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad willen zich er niet over 
uitspreken’.  



 

 
Omdat de drie Teylingse kernen Warmond, Sassenheim en Voorhout onder de 
aanvliegroutes van de Kaagbaan liggen met een totaal van 107.459 vluchten in vliegjaar 
2017 (nov. 2016 – okt. 2017) en onze inwoners hierdoor geluids- en luchtvervuiling 
hinder van luchthaven Schiphol ondervinden, heeft de D66-fractie de volgende vragen: 
 

1. Waarom heeft het college de vragen van de NOS niet beantwoord? 
2. Wat zijn de door de NOS gestelde vragen en welke concrete antwoorden heeft 

het college hierop? 
3. Heeft het college vertrouwen in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de 

uitkomsten van de milieueffectrapportage (MER) en de daarbij gehanteerde 
methodiek? 

4. Is het college van mening dat de Omgevingsraad Schiphol goed functioneert en 
worden de belangen van de inwoners van de gemeente Teylingen voldoende 
behartigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en op welke wijze worden 
onderhavige belangen behartigd? 

5. Welk standpunt neemt het college in m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden van 
luchthaven Schiphol? 

 
 
 
Datum  an twoordbes lu i t  co l l ege:        
 
 
Antwoo rd col l ege:  
 
Ad 1. 
 
Ad 2. 
 
Ad 3. 
 
Ad 4. 
 
Ad 5. 
 
 
 
Datum  a fhan del ing raadsv ergader ing:        
 
 
Bij lagen: 
 
Geen. 
 
 



 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld 

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden. 

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen). 

- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 
schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 
gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 
interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
 
 


