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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Het fenomeen luchthaven en de onderzoeksvraag 

Een luchthaven is een "anyport" die een grotere verwantschap heeft met an
dere luchthavens, waar ook ter wereld, dan met de eigen omgeving^. De 
luchthaven als een van zijn omgeving vervreemd en voor zijn omgeving 
vervreemdend fenomeen is mijn uitgangspunt voor onderzoek. Waarom 
blijven luchthavens zich uitbreiden en worden er ondanks de vervreemdende 
effecten ervan steeds meer nieuwe aangelegd? 

Ook bestuurlijk gezien is een luchthaven een "Fremdkörper" in de 
regio. De nationale luchthaven Schiphol bijvoorbeeld is zo'n "megastruc-
tuur" die geen organisch onderdeel vormt van zijn regionale omgeving. Er is 
een eigen bestuurlijke structuur omheen ontstaan. Voor de ontwikkeling, het 
behoud en de vergroting van zijn activiteiten legt de luchthaven wel voort
durend claims op zijn bestuurlijke omgeving. De Rijksoverheid, de provin
cie Noord-Holland en omringende gemeenten - om de voornaamste bestuur
lijke spelers met betrekking tot Schiphol aan te duiden -, ondervinden dage
lijks - voor een efficiënte afwikkeling van de "landzijde" activiteiten van de 
luchthaven, het verkeer en vervoer van, naar en rond de luchthaven, en bij 
het gestalte geven van een behoorlijke handhaving van de milieuvoorschrif
ten -, periodiek - waar het gaat om nieuwe milieu- en bouwvergunningen, 
het opstellen van het jaarlijkse gebruiksplan van Schiphol en de allocatie 
van de "slots"-, en tenminste eens in de tien jaar - wanneer als gevolg van 
de explosieve groei van de burgerluchtvaart van de bestuurlijke omgeving 
nieuwe accommoderende afspraken worden verlangd - wat de aanwezigheid 
van de nationale luchthaven Schiphol midden in de Randstad betekent. 

De nationale luchthaven Schiphol vervult een belangrijke functie 
in de Nederlandse samenleving, niet alleen in economisch, maar ook in 
maatschappelijk (incl. recreatief) en cultureel opzicht. De uitbreiding van 
Schiphol is regelmatig een issue, die ons allen aangaat^. Zeker sinds eind 
jaren 80 voeren wij hierover een (bijna) nationaal debat^ dat, gemeten vanaf 
de aanwijzing van Schiphol tot mainport in de Vierde Nota Ruimtelijke Or
dening (1988), zijn dertiende jaar tegemoet ziet. Verschillende besluitvor-
mingsronden zijn doorlopen en de beleidsprodukten zijn talrijk: Startcon-
venant (1989), Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (1990), Beleidscon-

4 Zie: L. Brunt, 1991, blz. 20. Deze observatie ontleent Brunt aan de Amerikaanse kunstenaar 
Andy Warhol. 

5 Zie: Intermediair 6, 8 februari 2001, blz. 19, waarin de president-directeur van NV Lucht
haven Schiphol Drs G.J. Cerfontaine opmerkt: "Iedereen bemoeit zich met de uitbreiding van 
Schiphol, maar het lijkt wel alsof niemand de feiten kent. Wij zijn hele dagen bezig met fact-
sheets: dit zit zus, dat zit zo. Gewoon puur nuchtere feiten. De meeste mensen reageren op 
stemmingen. Ze kijken naar wat de krant schrijft en praten elkaar na. Men is heel gevoelig ge
worden voor short term thinking". 

6 Zie: o.a. TNLI (1998). 
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venant (1991), PKB-Schiphol en omgeving (1995), TNLI (1998)7. Toch be
staat er scepsis en ontbreekt het "wij-gevoel": "Hoe komt het dat er zo wei
nig fundamentele discussie over Schiphol wordt gevoerd?", "Is de Tweede 
Kamer, als het om Schiphol gaat, meer dan een stempelmachine?"^. Dit zijn 
veel gehoorde vragen. 

Dit proefschrift is gestart met een verwonderingsvraag: "Is de be
sluitvorming over uitbreiding van Schiphol werkbaar?". "Moeten wij op de 
huidige weg voortgaan?". Deze vragen zijn met name ingegeven door mijn 
constatering dat de milieueffecten van de luchthaven Schiphol weliswaar 
veel aandacht krijgen in het debat, maar er in de ogen van menigeen uitein
delijk toch bekaaid afkomen. Als projectleider was ik betrokken bij de inte
gratie van milieu en economie rond Schiphol in de periode 1989-1991. Dit 
proefschrift vormt een reflectie op de ervaringen in deze periode. Naast een 
poging om een gedetailleerde reconstructie te maken van de gebeurtenissen 
in die tijd, met name de bestuurlijke, stel ik ook de vraag aan de orde wat er
van valt te leren voor de besluitvorming van grote infrastructurele projecten. 
De onderzoeksvraag luidt: "Hoe is de besluitvorming over Schiphol verlo
pen tussen 1989 en 1991", met als deelvragen: "Welke zijn de kernactoren 
die een rol speelden in deze besluitvorming", "Hoe hebben deze actoren 
zich gedragen", "Tot welke interactie heeft dit geleid", en "Hoe kunnen wij 
de besluitvorming, de interactie en de gedragingen beoordelen?" Om tot een 
oordeel te komen, wordt bezien in welke mate er door interactie een ge
meenschappelijk belang is ontwikkeld. Bij de analyse maak ik gebruik van 
de besluitvormingstheorie van Teisman (Hoofdstuk 2). Ik pas zijn besluit
vormingsreconstructiemethode toe en analyseer het proces met behulp van 
zijn pluricentrisch perspectief. Een aantal vraagstukken is evenwel niet goed 
met dit model te begrijpen. Daarom presenteer ik in Hoofdstuk 7 aanvullen
de theoretische noties, met name van Sabatier en Termeer. Daarna ga ik in 
op de rol van vijf variabelen die naar mijn inzicht cruciaal zijn: "common 
beliefs", "sense of urgency", leiderschap van de Rijksoverheid en kennis
ontwikkeling, het voorkomen en doorbreken van fixatiemomenten. 

7 In de rij ontbreekt de explosie van belangrijke beleidsprodukten uit 1997 en 1998 en vol
gende jaren als de "ophoging'" van het aantal vliegbewegingen met 20.000 per jaar (1998), 
het "anticiperend gedogen van overschrijdingen met het oog op absurditeiten in de meet- en 
rekenmethodiek van de geluidsbelasting" (1998), de (bestuurs-)rechtelijke uitspraken van de 
Arrondissementsrechtbanken Haarlem (1997) en Amsterdam (1998), de deels conflicterende, 
deels overeenstemmende rapporten van CPB, NLR en RIVM (1997 en 1998), de "journée des 
dupes" van het Catshuisberaad (1998) waarin tot een groei van 600.000 vliegbewegingen zou 
zijn besloten, het rapport van de Commissie In 't Veld (1998), het rapport van de Schiphol
werkgroep van de PvdA (1998), het advies aan de Raad voor V&W over een nieuwe bestuur
lijke structuur voor luchthavens in Nederland (Bestad, 1998), het rapport van de Projectgroep 
Luchtvaart (Schiphol: kwaliteitsluchthaven in bedrijf) van de PvdA (2000). 

8 Aldus Dr C.J.A.M. Termeer d.d. 16 november 1998. 
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1.2 De casus besluitvorming Schiphol 1989-1991, in het bijzonder de 
nachtvluchtenproblematiek 

Het empirisch onderzoek richt zich op de besluitvorming over Schiphol, in 
tijd ingeperkt tot de periode 1989-1991 en naar thematiek vooral toegespitst 
op de nachtvluchtenproblematiek. 

In termen van bedrijfsvoering is het de ambitie van elke luchtha
ven continu open te blijven, veel vliegverkeer te accommoderen en weinig 
beperkingen aan luchtvaartmaatschappijen op te leggen. Schiphol voldoet in 
aanzienlijke mate aan deze ambitie. De luchthaven is vrijwel het gehele et
maal open. Zij beschikt niet over één (bijvoorbeeld de preferente Kaag
baan), maar over vijf (inclusief Schiphol-Oost^) en in de toekomst zes L'run-
ways" ("tangentiaal stelsel"). Door een combinatie van internationale ver
dragen ("open skies") en een consistent volgehouden liberaal regeringsbe
leid^ 0 is in 1991 (Beleidsconvenant Schiphol en omgeving) een groeiper
centage van 300% (55 miljoen passagiers) zekergesteld. Luchthavenbelas-
ting en geluidheffing zijn laag. De handel in kerosine wordt gestimuleerd 
door gunstige fiscale tarieven die zijn gebaseerd op een verdrag in oorlogs
tijd (1944). Omvangrijke tax-free shops hebben door hun variëteit en 
gunstige prijsstelling een aantrekkende werking op crews, domestic- en 
transfer-passagiers* T 

9 De aanvliegroute van de Schiphol-Oost baan gaat over de binnenstad, Jordaan, Oud-West, 
Vondelpark en Schinkelbuurt. Vooral in de periode september/oktober, wanneer de kalendra-
le "geluidsruimte" van Schiphol vrijwel is uitgeput en om geluidtechnische redenen het ge
bruik van preferente banen als de Kaagbaan, Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan wordt be
perkt, veroorzaakt het intensieve gebruik van de Schiphol-Oost baan en van de Buitenveldert-
baan veel geluidsoverlast voor bewoners van Amsterdam. 

10 Zie ook: Evaluatie Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving, Voortgangsrap
portage 1999, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaart
dienst, blz. 10, waarin als een van de drie succesfactoren voor de groei van Schiphol wordt 
gemeld: "de liberale opstelling van de Nederlandse overheid in bilaterale onderhandelingen, 
hetgeen onder andere heeft geleid tot het "open skies" verdrag met de VS en de Amerikaanse 
anti-trust exceptie voor de KLM en Nothwest". 

1 ' Aan dit laatste is formeel in 1999 een einde gekomen. De NV Luchthaven Schiphol heeft 
in overleg met de winkelhouders een regeling getroffen waardoor, met uitzondering van 
alcohol en tabaksmiddelen, de aantrekkelijke uitstraling van Schiphol (waaronder de gunstige 
prijsstelling) behouden blijft. 

Wat de kerosine betreft is de laatste stand van zaken de brief van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat (T. Netelenbos) aan de Tweede Kamer d.d. 28 juni 1999 (TK, 1998-
1999. 23 552, nr. 76). Hierin bevestigt de Minister dat op dit moment op de verkoop van ke
rosine aan luchtvaartmaatschappijen geen accijns wordt geheven vanwege internationale wet
geving (EU-regelgeving, ICAO-resoluties en bilaterale luchtvaartverdragen). Het opleggen 
van een heffing op de levering van kerosine in de vorm van BTW of accijns wordt door Ne
derland "bij voorkeur in mondiaal verband, maar zo dit niet mogelijk blijkt dan in EU-ver-
band" nagestreefd en ook waar mogelijk uitgedragen. Vooralsnog ziet zij daartoe geen moge
lijkheden: "Het zou dus moeten gaan om een specifieke heffing buiten deze (accijns- en 
BTW-) kaders om. Het hele gebeuren van de bevoorrading speelt zich af tussen de oliemaat
schappijen, de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. Daarbij bestaat geen wezenlijk 
nieuw aangrijpingspunt voor een door de overheid op te leggen specifieke heffing (...). Indien 
een dergelijke heffing al geconstrueerd zou kunnen worden, rijst overigens direct weer de 
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Schiphol heeft evenwel ook negatieve externe effecten. Van alle 
vormen van milieuoverlast (geluidhinder, locale en mondiale luchtverontrei
niging, bodemverontreiniging, stank, externe veiligheid) die zich op, rond of 
als gevolg van de luchthaven Schiphol voordoen zijn luchtvaartlawaai, zoals 
gedefinieerd in de gewijzigde Luchtvaartwet (1978), en geluidsoverlast als 
gevolg van het proefdraaien op de hangars, zoals omschreven in de Wet ge
luidhinder (1979), voor omwonenden het meest urgent. Tot ver in de omtrek 
van Schiphol kan niet van stilte worden genoten. Bij het openhouden van ra
men treedt 's nachts slaapverstoring op. Dit is aanleiding voor omwonenden 
en milieugroepen om zich tegen verdere uitbreiding van Schiphol te verzet
ten. Het spanningsveld waarbinnen besluitvorming plaatsvindt, is hiermee 
geschetst. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 zet het gehanteerde theoretisch kader uiteen. De Hoofdstukken 
3 t/m 5 beschrijven de besluitvorming in de periode 1989-1991. Uitgaande 
van het pluricentrisch perspectief van Teisman^ zijn drie besluitvorm ings-
ronden onderscheiden, te weten: 
• besluitvormingsronde 1 die duurt van februari tot september 1989 en die 

wordt afgesloten met de ondertekening van het Startconvenant; 
• besluitvormingsronde 2 die duurt van september 1989 tot december 1990 

en die wordt afgesloten met het door de Stuurgroep uitbrengen van het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, en 

• besluitvormingsronde 3 die duurt van december 1989 tot april 1991 en 
die wordt afgesloten met de ondertekening van het Beleidsconvenant. 

Hoofdstuk 6 bevat de analyse en beoordeling van de besluitvor
ming, aan de hand van het gedrag van actoren en de interactie tussen acto
ren. Bij de interactie wordt ingegaan op de mate waarin partijen doelver-
vlechting nastreven, koppelingen aanbrengen en hun relaties arrangeren. In
gegaan wordt verder op de mate waarin actoren erin zijn geslaagd een ge
meenschappelijk belang te formuleren. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de vraag 
of toepassing van het pluricentrisch perspectief op het onderzoeksmateriaal 
tot een volledig beeld leidt. Aangegeven wordt dat er nog een vijftal vragen 
te beantwoorden blijven. Bij de beantwoording ervan wordt gebruik ge
maakt van de theoretische noties van Sabatier en Termeer. Daarnaast wor
den lessen getrokken voor de bestuurspraktijk. 

vraag of deze niet op Europees-rechtelijke en/of verdragsrechtelijke bezwaren zou stuiten. 
Zo"n heffing zou dan immers weliswaar niet in naam, maar wel qua strekking het karakter 
hebben van een accijns op kerosine bestemd voor de luchtvaart". 

'2 Complexe besluitvorming: een pluricentrisch perspektief op besluitvorming over ruimte
lijke investeringen, G.R. Teisman. proefschrift Rotterdam 1992. VUGA. 
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