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Het is altijd wat met commissies
over Schiphol. Zo was er eind
2002 het opstappen van de
Commissie-Berkhout. Deze
commissie had de opdracht de
overlast van vliegtuigen te onder-
zoeken en een meetsysteem te
bedenken met het oog op de
komst van de Vijfde Baan. De
Kamer stemde destijds in met de
uitbreiding van Schiphol, op
voorwaarde dat omwonenden
niet méér last zouden ondervinden.
Berkhout stevende de laatste
maanden af op de conclusie dat
dat wel zou gebeuren. Hij heeft
het gevoel dat het ministerie
daarom heeft geprobeerd zijn
bevoegdheden zo veel mogelijk
te beperken. 'Niemand wil de
waarheid weten,' vertelt Guus
Berkhout, die nóg een commissie
zinloos vindt. 'We weten het
antwoord al, dat is namelijk de
conclusie van onze commissie.
We vluchten in commissies,

BLANKERT HOUDT EER AAN ZICHZELF

voor de evaluatie wan ï'!;.;: :"-;; -.'-.r •v'beleid van Hans Blankert.
De voormalige voorzitter van VNO-NCW besloot zich ai na

ais voorzitter terug te trekken, nadat GroenLïnks-
KamerlidWijnand Duyvendak 4e onafhanÉ-''-:' : , -
Biankerf in twijfel trok.

terwijl we weten wat we moeten
doen. Het heeft te maken met
politiek gejanboel.'
Jan Griese, secretaris van de
Stichting Platform Leefmilieu
Regio Schiphol, is het daar mee
eens. 'Men gaat maar door met

'Met Derksen heeft
de commissie

een betere kans'

die commissies,' aldus Griese, die
opkomt voor de belangen van
omwonenden. Met Blankert had
Griese eigenlijk niet zo veel moeite.
'Het leek mij wel een fatsoenlijk
figuur, ook gezien zijn andere
activiteiten. Wij wilden hem wel
het voordeel van de twijfel geven,'
zegt Griese. Hij was verbaasd
toen hij hoorde dat Blankert was
opgestapt. 'Als je een schoon
blazoen hebt, waarom zou je dan
opstappen?' Griese vindt datje
de geloofwaardigheid van Derksen

Procescommissie voor

Prof. Dr. Wim Derksen (directeur van het Ruimtelijk Planbureau en
hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam);
Drs. Hans Kamps (plv. kroonlid Sociaal-Economische Raad);
Prof. Dr. Mark van Twist (Hoogleraar aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en directeur van Berenschot Procesmanagement);
Dr. Ingomar Joerss, adviserend lid (Luchtvaartdeskundige uit Duits-
land). (De voorzitter kan desgewenst nog twee leden aan de
commissie toevoegen)

dan ook in twijfel kunt trekken.
Derksen heeft in het Financieel
Dagblad van 23 augustus 2003
een stuk geschreven over Schip-
hol. Daarin heeft hij het over
openlijke machtsuitoefening van
Schiphol, dat altijd zijn zin krijgt.
Maar hij zegt ook dat Schiphol
moet blijven groeien. 'Als hij van
tevoren al zegt dat Schiphol moet
groeien, is dat een premisse die
niet kan.' vindt Griese.
'Een artikel in het FD vind ik wel
van een andere orde dan Blankert.
Hij is voor mij iemand die deel
uitmaakt van het old boys net-
work' aldus Duyvendak, voor
wie het criterium is dat degene
een onbeschreven blad is in het
thema Schiphol. Derksen komt
overigens niet voor in de
schaduwmacht van Duyvendak.
Hebben we met Derksen nu
eindelijk een onafhankelijke
commissie voor de evaluatie van
Schipholbeleid? 'Het evaluatie-
programma is behoorlijk omstre-
den en of het binnen het jaar
afkomt, ligt aan de stuurkunst
van de commissie,' vertelt Duy-
vendak, die hoopt dat de com-
missie de deadline van februari
2006 gaat halen. 'Met Blankert
was het vertrouwen er zeker niet
geweest. Met Derksen heeft de
commissie een betere kans.' <
[Bart van Nieiop]

VACATURES
• Algemeen Secretaris
van de Gezondheidsraad

Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/de Gezondheidsraad,

Den Haag

www.abd-rijk.nl
• Directeur Visserij

Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit,

Den Haag

www, • ••'."> i?"
• Directeur Personeel,

Organisatie en Informatie

Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijk
Ordening en Milieubeheer,

Den Haag

www.abd-rijk.ni
• Inspecteur (met

engineering achtergrond)

Ministerie van

Economische Zaken,

Voorburg

www.werkenbijdeoverheid.nl
• Inspecteur (met

productietechnische
achtergrond)

Ministerie van

Economische Zaken,

Voorburg

www.werkenbijdeoverheid.nl
• Senior Medewerker

Applicatiebeheer en

-ontwikkeling

Bedrijfsvoering

en Ondersteuning

Bestuursdepartement,

Den Haag

www.werkenbijdeoverheid.nl

Vacature van de week
Directeur Voortgezet Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vacaturenummer BABD0174-04
Sluitingsdatum 27 maart 2005
Meer info: www.abd-rijk.nl

De directeurencarrousel die onlangs op het ministerie van OCW
heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot een vacature van de directeur
Voortgezet Onderwijs. Een jaar geleden is de Directie gereorga-
niseerd en moet nu meer resultaatgericht en strategisch gaan
opereren. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij of zij

een positieve impuls geeft aan het imago van het voortgezet
onderwijs (met name het VMBO) en aan het imago van het ministerie
van OCW.
De nieuwe directeur krijgt te maken met de volgende ontwikkelingen:
de vermaatschappelijking van het onderwijs, het lerarentekort,
de groeiende aandacht voor schooluitval, taakstellingen inzake
apparaatskosten bij de Directie Voortgezet Onderwijs zelf en Apollo,
het organisatie- en cultuurveranderingstraject van OCW.
De omvang van de Directie Voortgezet Onderwijs is circa 65 fte en
bestaat uit vijf afdelingen: Bestel en besturing. Onderwijskwaliteit,
School en omgeving, Financiën en Bedrijfsvoering. De directie
maakt onderdeel uit van het directoraat-generaal primair en voort-
gezet onderwijs.
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