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A o i -

STELLINGEN, 
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT: 

URGENTIE, LEIDERSCHAP EN 
KENNISONTWIKKELING. 

VERKLARINGEN VOOR DRIE BESLUITVORMINGSRONDEN 
OVER SCHIPHOL TUSSEN 1989 en 1991 

I. In een ideale omgeving is de ambitie van elke luchthaven zo lang mogelijk open te blij
ven, zoveel mogelijk vliegverkeer te accommoderen en zo min mogelijk beperkingen 
aan luchtvaartmaatschappijen op te leggen. 

II. Het unieke van de casus Schiphol is niet of actoren door veel overleg en ontmoetingen 
het met elkaar eens worden. Gevonden oplossingen zijn zelden finaal van aard. Eerder 
lijken zij tussenstanden in een voortdurend gevecht tussen luchthaven en omgeving, 
tussen milieu en economie. 

III. Schiphol is het symbool bij uitstek van complexe besluitvorming en vervult een voorlo
persfunctie voor de wijze waarop in Nederland grote maatschappelijke vraagstukken 
worden aangepakt. 

IV. In de Nederlandse bestuurlijke contekst neemt Schiphol op grond van diep gevoelde 
"common beliefs" een unieke positie in. 

V. Beleidsontwikkeling en handhaving staan met elkaar op gespannen voet. De eerste is 
gericht op diversiteit, verandering en groei, de tweede op controle, terugdringing en be
heersing. Ook hier kan geld uitkomst bieden. Risicovolle beleidsinitiatieven zijn op die 
wijze tegen de veelal excessieve uitvoeringskosten van handhaving af te wegen. 

VI. Maatschappelijk verantwoord ondernemen combineert op elegante wijze het streven 
naar rendement van de markt met de wettelijke taken van de publieke sector. 

VII. De inburgering van Maxima in de Nederlandse samenleving als gewenst proces is ten 
zeerste te bevorderen door een spoedige naamswijziging. 




