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HOOFDSTUK 3: 
CONVENANT) 

BESLUITVORMINGSRONDE 1 (HET START-

3.1 Inleiding 

De Hoofdstukken 3 t/m 5 vormen het beschrijvend deel van mijn proef
schrift. In deze hoofdstukken worden, uitgaande van het pluricentrisch pers
pectief van Teisman, het besluitvormingsproces, het gedrag van actoren, de 
interactie tussen actoren en het gemeenschappelijke belang dat actoren met 
elkaar ontwikkelen, beschreven. Elk hoofdstuk beschrijft een besluitvor-
mingsronde: 
• besluitvormingsronde 1 duurt van februari tot september 1989 en wordt 

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

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

• besluitvormingsronde 3 duurt van december 1990 tot april 1991 en wordt 
afgesloten met de ondertekening van het Beleidsconvenant. 

Elke besluitvormingsronde heeft een beleidsprodukt als resultaat, waar acto
ren expliciet mee instemmen. Uitgegaan wordt van één beleidsarena, samen
gesteld uit zeven actoren: de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM), van Verkeer & Waterstaat, van Econo
mische Zaken, NV Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Holland, Am
sterdam en Haarlemmermeer. Deze zeven actoren figureren vrijwel continu 
in eikaars gezelschap: Stuurgroep, Projectgroep, Inner Circle, Scenario
groep, Werkgroep Lauswolt. Binnen deze zeven actoren zijn er vijf kernac
toren: 
• het Directoraat-Generaal Milieubeheer en de Rijksplanologische Dienst 

(Ministerie van VROM); 
• de Rijksluchtvaartdienst (Ministerie van Verkeer & Waterstaat); 
• NV Luchthaven Schiphol, en 
• de provincie Noord-Holland. 
Gelet op de betekenis van de vijf kernactoren voor het besluitvormingspro
ces worden hun posities extra uitgelicht. In Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
wordt ingegaan op het Directoraat-Generaal Milieubeheer en zijn verhou
ding tot de Rijksluchtvaartdienst en de Rijksplanologische Dienst; in Hoofd
stuk 5, paragraaf 5.2 op de provincie Noord-Holland, en in Hoofdstuk 6, pa
ragraaf 6.2.2 op NV Luchthaven Schiphol.  

Schematisch ontstaat het volgende beeld: 
ACTOREN GEMEEN

SCHAPPE
LIJK BELANG 

START
POSITIE 

EIND
POSITIE 

RONDE 1 
(februari-
september 989) 

VROM, V&W. 
EZ, NVLS, N-H, 
Amsterdam, 
Haarlemmer
meer 

Startconvenant explosieve groei 
burgerluchtvaart; 
dubbele doel
stelling Main-
port Schiphol; 
luchtvaart-

constituering 
van beleids
arena, interactie
regels en 
arrangementen 
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versus milieu
belang 

RONDE 2 
(september 
1989-december 
1990) 

Idem Plan van Aanpak 
Schiphol en 
omgeving 

ontbrekende 
kennis; ontbre
kende beleids
standpunten; 
bestuurlijke 
onzekerheid 
rond Schiphol 

kennisontwikke
ling; scenario's; 
akkoord over 
beheerste groei 
Schiphol, incl. 
nachtregiem 

RONDE 3 
(december 1990-
april 1991) 

Idem Beleids-
convenant 

afnemende 
commitment 
provincie 
Noord-Holland 

Kabinetsstand
punt beheerste 
groei Schiphol, 
incl. nachtre
giem; bestuurlijk 
akkoord met 
N-H, NVLS, 
Amsterdam en 
H'meer 

3.2 De beleidsopgave van de periode februari-september 1989 

De periode februari-september 1989 kenmerkt zich door: 
• het besluit via een gebiedsgerichte aanpak zoals die wordt geïntrodu

ceerd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening de mainport Schiphol uit 
te werken in termen van beleidsmaatregelen (februari 1989). Dit wordt 
beschreven in Paragraaf 3.3; 

• het voortouw voor het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving bij het 
Directoraat-Generaal Milieubeheer te leggen. De positie van het Directo
raat-Generaal Milieubeheer ten opzichte van de Rijksluchtvaartdienst en 
de Rijksplanologische Dienst. Dit wordt beschreven in Paragraaf 3.4; 

• het zoeken naar samenwerking met relevante actoren (de Ministeries van 
Verkeer & Waterstaat en van Economische Zaken, NV Luchthaven 
Schiphol, provincie Noord-Holland, Amsterdam en Haarlemmermeer). 
Dit wordt beschreven in Paragraaf 3.5; 

• de voorbereiding en ondertekening van het Startconvenant (september 
1989). Dit wordt beschreven in Paragraaf 3.6. 

Het zoeken naar samenwerking met relevante actoren (de Ministe
ries van Verkeer & Waterstaat en van Economische Zaken, NV Luchthaven 
Schiphol, provincie Noord-Holland, Amsterdam en Haarlemmermeer) 
vormt de voornaamste opgave in deze periode. Vanuit het Ministerie van 
VROM (Directoraat-Generaal Milieubeheer) in wiens handen het voortouw 
van het project is neergelegd, richt dit zoeken naar samenwerking zich ener
zijds op het vormen van een nieuwe coalitie met belanghebbenden als NV 
Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Holland en Haarlemmermeer, an
derzijds op het doorbreken van de weerstand bij het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat (Rijksluchtvaartdienst) tegen het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving. Het vorm geven aan een samenwerkingsrelatie tussen de Minis
teries van VROM en van Verkeer en Waterstaat staat in dit hoofdstuk cen
traal. 
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3.3 Vierde Nota ruimtelijke ordening. Gebiedsgerichte aanpak 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1989)22 geeft de regering aan dat 
er twee economische krachtbronnen zijn die voor de Nederlandse samenle
ving als geheel van groot belang zijn: Rijnmond en Schiphol. De regering 
onderkent dat op dit moment al de milieuhygiënische situatie in beide gebie
den voor verbetering vatbaar is. Er is sprake van een aanzienlijke milieu-
overlast waarvoor, juist met het oog op de gewenste toekomstige ontwikke
lingen (de "Mainport Schiphol"), oplossingen moeten worden gevonden, en 
welke beheersbaar moet worden gemaakt. Voor Rijnmond en Schiphol zul
len daarom Plannen van Aanpak worden ontwikkeld als onderdeel van het 
gebiedsgerichte ruimtelijke en milieubeleid. Het Plan van Aanpak gaat uit 
van de dubbele doelstelling: versterking van de mainportfunctie Schiphol en 
verhoging van de kwaliteit van het leefmilieu rond Schiphol. 

Voor een juist begrip van de inhoud van de dubbele doelstelling is 
het van belang stil te staan bij de betekenis van de twee streefbeelden. On
der versterking van de mainportfunctie wordt verstaan dat Schiphol moet 
uitgroeien tot een belangrijk knooppunt van intercontinentale en Europese 
vervoersstromen. De groei van Schiphol zal naar verwachting zeer omvang
rijke impulsen geven aan de Nederlandse economie. De ontwikkeling van de 
luchthaven tot mainport levert op termijn in totaal ongeveer 155.000 ar
beidsplaatsen op, waarvan 70.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De toegevoegde 
waarde van Schiphol aan de economie kan zich tot 2015 verviervoudigen tot 
ongeveer 3,2% van het Bruto Nationaal Produkt (32 miljard gulden in prij
zen 1988). Als Schiphol zich niet tot mainport kan ontwikkelen, betekent 
dat volgens het Nederlands Economisch Instituut een verlies van circa 
55.000 arbeidsplaatsen, een verlies van zo'n 11 miljard gulden aan toege
voegde waarde en een negatief effect op de betalingsbalans van circa 7,4 
miljard gulden. 

Voor het leefmilieu rond Schiphol ligt de situatie anders. Rond 
Schiphol is er sprake van een aanzienlijke geluidsoverlast, luchtverontreini
ging, een slechte bereikbaarheid over land, een gebrekkige naleving van de 
regels en procedures ter beperking van geluidhinder, alsmede een belangrij
ke druk op de woning- en arbeidsmarkt in de regio. 

Het besluit via een gebiedsgerichte aanpak de mainport Schiphol 
uit te werken in termen van beleidsmaatregelen (1989), in combinatie met 
het leggen van het voortouw voor het Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer is een novum. Dit behoeft 
toelichting. De tot dan toe geldende opvatting, zoals die sinds de eerste mi
lieuwetten in de jaren 70 consequent is uitgedragen (Afvalstoffenwet, Wet 
chemische afvalstoffen, (gewijzigde) Luchtvaartwet, Wet geluidhinder, Wet 

2 2 Zie ook: Het Plan van Aanpak Schiphol, Vereniging voor Milieurecht 1991-2, Verslag 
van de 31ste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 juni 1991, met 
bijdragen van Mr T.G. Tan, Mr .1.M.H.F. Teunissen en Dr F.P.C.L. Tonnaer, W.E..1. Tjeenk 
Willink Zwolle 1991. 
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inzake de luchtverontreiniging), behelst dat milieunormen in zich reeds een 
maatschappelijke afweging dragen. Een milieunorm, ongeacht of zij betrek
king heeft op afval, geluidhinder of luchtverontreiniging, staat op zichzelf, 
is van algemene strekking en dient zonder onderscheid van de plaats waar 
de milieuverontreiniging zich voordoet of een mogelijke cumulatie daarvan 
optreedt, te worden nageleefd. In de praktijk werkt dit niet. Een industriële 
activiteit of een verkeersstroom is geen geïsoleerd gebeuren, maar een bun
deling van verschillende milieubelastende activiteiten, die alleen in haar 
contekst het best kan worden verstaan. Het ontbreken van een samenhang
ende aanpak wreekt zich in de praktijk. Welke vergunningsvoorschriften 
moeten in een Hinderwetvergunning (of, hetgeen na de afkondiging van de 
sectorale milieuwetten veelvuldig voorkomt: in revisievergunningen) wor
den opgelegd? Op welke gronden kan de Inspecteur Milieuhygiëne de In
specteur Ruimtelijke Ordening en de HID Volkshuisvesting, en na hen de 
betreffende provincie en gemeente ervan overtuigen dat een bouwplan geen 
doorgang moet vinden? Welke doorwerking hebben milieunormen in be
stemmingsplannen? In al deze gevallen kampt vooral de locale overheid met 
het ontbreken van een samenhangende visie op milieu en planologie en op 
de verhouding tussen milieuwetten onderling. Met de introductie van de ge
biedsgerichte aanpak in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1989) is dit 
doorbroken, zonder dat hierdoor op dat moment een bestuurlijk gezien "pas
klaar recept" is verstrekt. Van de 10 voorbeeldprojecten uit de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening is Schiphol en omgeving niet alleen het enige voor
beeldproject waarbij het Rijk (het Ministerie van VROM) als "trekker" 
fungeert, maar ook het eerste. Als zodanig vervult het een pioniersfunctie 
onder de 10 voorbeeldprojecten, die een vervolg kregen in het experiment 
Stad en Milieu. Het koppelen van de gebiedsgerichte aanpak in de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening aan de uitbreiding van Schiphol kan worden op
gevat als een bestuurlijke voorziening om de explosieve groei van de lucht
vaart in de tweede helft van de jaren 80 in goede banen te leiden, om het 
vastgelopen Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen vlot te trekken en 
om het milieubelang hieraan te committeren. 

3.4 Het Directoraat-Generaal Milieubeheer, de Rijksluchtvaartdienst en 
de Rijksplanologische Dienst 

Waarom is het voortouw voor het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving 
bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer gelegd? Vaststaat dat er tussen 
het Directoraat-Generaal Milieubeheer en de Rijksluchtvaartdienst, die pri
mair hiervoor in aanmerking komt, weinig affiniteit bestaat. 

"Deze dienst heeft de afgelopen 15 jaar stelselmatig de totstandko
ming van een behoorlijke geluidszonering rond Schiphol getraineerd. Welis
waar is er nu een reorganisatie gaande die een betere bedrijfsvoering moet 
opleveren, maar nog steeds zijn vertegenwoordigers van de RLD oncon
structief, oncoöperatief en onbetrouwbaar", aldus de directeur-generaal Mi
lieubeheer Ir M.E.E. Enthoven in een vertrouwelijk memo van 7 juni 1989 
aan de secretaris-generaal van het Ministerie van VROM Drs W. Lemstra, 
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waarin hij in relatie tot het slagen van het Plan van Aanpak Schiphol en om
geving ("in dubbel opzicht een test-case") de staf breekt over de Rijkslucht
vaartdienst. 

In "De weg naar een beter ecologisch draagvlak is geen rechte 
weg". Marius Enthoven over Milieubeleidsplan: Schiphol wordt testcase, 
Tijdschrift ROM, nummer 7, jaargang 7, juli 1989, herhaalt hij dit thema! 
"Schiphol mag best streven naar een uitbreiding van capaciteit, maar we 
gaan nu uit van een ander beleid dan in het verleden; de milieugevolgen van 
zo'n plan zullen zwaar moeten wegen. De consequenties zullen duidelijk 
moeten worden aangegeven. Zelfs voor het huidige Schiphol is dat nooit ge
beurd; men heeft twintig jaar lang verstoppertje "gespeeld door de wettelijk 
verplichte geluidszonering steeds weer uit te stellen. Dat kan ze zo niet 
meer. Bij zo'n "masterplan" hoort een duidelijk inzicht in de milieugevol
gen en een plan van aanpak om de overlast te reduceren. Lukt dat niet, dan 
kan de luchthaven die gewenste groei niet doormaken. Schiphol is een be
langrijke testcase voor de vraag of het milieu inderdaad de prioriteit krijgt 
die het volgens het NMP verdient". Adhesie, zij het wellicht beschroomd of 
tandenknarsend, wordt door de provincie Noord-Holland en de NV Luchtha
ven Schiphol aan deze verwachting betuigd. In een interview voor de Regio
nale Omroep Noord-Holland geven op 13 juli 1989 Ir K.J. Noordzij (lid van 
de directie van NV Luchthaven Schiphol) en Gedeputeerde mevrouw M. de 
Boer van Noord-Holland hun mening over de milieu-uitspraken. Ir Noord
zij: "Nee hoor, wij zijn niet aangedaan, want we zijn het eigenlijk met de 
Heer Enthoven eens. Schiphol is inderdaad een testcase om te kijken of het 
evenwicht wat er in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening staat, dus aan de 
ene kant Schiphol mainport en aan de andere kant het milieu, of dat op een 
objectieve evenwichtige manier kan worden afgewogen. Wij zeggen het is 
echt mogelijk, er is een balans te vinden". Mevrouw De Boer: "Ja, dat voe
len wij zeker. Wij denken ook dat het waar is, dat het inderdaad een testcase 
moet worden". 

Het ligt niet voor de hand om gegeven deze uitgesproken mening 
over de Rijksluchtvaartdienst en de uitgesproken verwachtingen over Schip
hol als testcase het Directoraat-Generaal Milieubeheer te belasten met het 
voortouw voor het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Toch gebeurt 
dat en wel op voorstel van de Rijksplanologische Dienst. Zowel bij het Di
rectoraat-Generaal Milieubeheer als de Rijksluchtvaartdienst bestaan reser
ves over het welslagen van het project Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving. Naar de motieven van het besluit om het Directoraat-Generaal Milieu
beheer met het voortouw te belasten kan alleen worden gegist. Een aantal 
omstandigheden kan hierbij een rol hebben gespeeld. Zij worden hieronder 
weergegeven: 
• de Rijksluchtvaartdienst is verzwakt uit het proces van totstandkoming 

van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen gekomen. Dit Struc
tuurschema is in wezen nooit voltooid^. De kritiek op het functioneren 

2 3 Deel E van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen wordt gepubliceerd op 22 de
cember 1988. Dit is bijna 9 jaar na publicatie van deel A (Beleidsvoornemen). Met de werk
zaamheden ter voorbereiding van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen is in 1974 
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van de Rijksluchtvaartdienst neemt toe. Het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat bereidt zich daarnaast voor op een herziening van het Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer, waarvoor het dringend maatschappe
lijke draagvlak nodig heeft; 
de luchtvaartsector in enge zin (NV Luchthaven Schiphol, KLM, Martin
air, Transavia) ziet de afbladdering van zijn voornaamste pleitbezorger in 
het Haagse (de Rijksluchtvaartdienst) met lede ogen aan. De Rijkslucht
vaartdienst en het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen bieden te 
weinig bescherming en fungeren niet langer als kristallisatiepunt voor 
beleidsontwikkelingen^. r j e luchtvaartsector is op zoek naar nieuwe co
alitiegenoten. Met de geluidszonering van de oefenhangars op Schiphol 
in het kader van de Wet geluidhinder (1988), een beruchte bron van ge
luidhinder waarover omwonenden talrijke processen met de luchthaven 
hebben gevoerd, heeft de NV Luchthaven Schiphol goede ervaring opge
daan met het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Het netwerk dat is 
opgebouwd tussen het Ministerie van VROM, NV Luchthaven Schiphol, 
KLM, Fokker, Transavia, Martinair, de provincie Noord-Holland en om
ringende gemeenten - waaronder Amsterdam dat hierdoor zijn woning
bouw in Sloten veilig stelt - vormt het "visitekaartje" van het Directo
raat-Generaal Milieubeheer. De economie trekt aan, terwijl accommode
rende beleidsmaatregelen om de verwachte groei van de luchtvaart in 
goede banen te leiden uitblijven. In informele besprekingen presenteert 
de NV Luchthaven Schiphol aan wie daarvoor zijn oor leent het concept-
Masterplan om steun te winnen voor de vanuit het luchtvaartbelang ge
wenste uitbreiding van Schiphol. Het Masterplan wordt overigens for
meel pas ver na de start van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving 
uitgebracht (januari 1990) en profiteert ten volle van de beleidsmatige 
dekking van het in ontwikkeling zijnde Plan van Aanpak; 

gestart. Zie ook: onderzoeksmateriaal proefschrift "Herrie rond Schiphol" van Drs MR. Ket 
(Universiteit van Amsterdam). 

24 Een voorbeeld hiervan is de Structuurvisie waaraan binnen de provincie Noord-Holland 
wordt gewerkt. Bij brief van 16 februari 1989, kenmerk RLD/VI/L 20631, aan het College 
van GS van Noord-Holland waarschuwt de Minister van V&W (Drs N. Smit-Kroes) voor 
overhaaste stappen. Onder verwijzing naar de mainportgedachte in de Vierde Nota Ruimtelij
ke Ordening bericht zij het College dat de Rijksluchtvaartdienst tezamen met de Schiphol en 
de KLM een studie in gang heeft gezet naar de capaciteit van het banenstelsel van Schiphol. 
Doel hiervan is ondermeer "om de eventuele behoefte aan een uitbreiding van het banenstel
sel in beeld te brengen". De aanleg van een 5de start/landingsbaan "staat in de door mij ge
noemde studie centraal". In het licht hiervan stelt zij zich op het standpunt dat de toekomstige 
groeimogelijkheden van Schiphol bij de structuurvisie moeten worden betrokken. De capaci
teitsstudie is voorlopig nog niet klaar. De provincie wil de structuurvisie al in februari 1989 
afronden. 

Zie ook: nota d.d. 30 januari 1989, kenmerk DGM/G, no. 3019101, van de direc
teur-generaal Milieubeheer (Ir M.E.E. Enthoven) aan de Minister van VROM, waarin hij en 
marge bericht: "Verder is te Uwer informatie van belang dat op persoonlijke aandrang van 
mevrouw Smit-Kroes het NLR de opdracht heeft gekregen met de hoogste prioriteit de gevol
gen van een mogelijke aanleg van een vijfde baan voor Schiphol te berekenen. Deze vijfde 
baan wil zij presenteren als de "milieubaan". 
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• het Ministerie van VROM ontwikkelt zich onder leiding van Dr P. Win-
semius (1982-1986) tot een "sexy ministerie", dat in opiniepeilingen 
hoog scoort en waar het goed werken is. Van deze gunstige erfenis profi
teert de nieuwe minister Drs E.H.T.M. Nijpels (1986-1989) die publici
tair zijn partij misschien nog beter dan zijn voorganger weet te blazen, 
ten volle. Onder leiding van de directeur-generaal Ruimtelijke Ordening 
Mr J. Witsen komt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (VINO) uit, 
waarmee een nieuwe bloeiperiode voor de Rijksplanologische Dienst 
aanbreekt. Het Directoraat-Generaal Milieubeheer spant de kroon met 
het uitbrengen van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) dat 
dermate explosief en verstrekkend qua doelstellingen is dat het kabinet 
Lubbers-II daarop valf25. Daarmee komt een einde aan 12 jaar confes
sioneel-liberale kabinetten (1977-1989, met uitzondering van het kort
stondige kabinet Van Agt-11). Het zelfbewustzijn binnen het Ministerie 
van VROM is er niet minder om. In de aanloop naar het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving (eind 1988/begin 1989) vervult de Rijksplanologi
sche Dienst met de NV Luchthaven Schiphol een sleutelrol. Voor de 
Rijksplanologische Dienst is Schiphol belangrijk omdat zowel voor de 
uitwerking van de mainportgedachte, als voor de concretisering van het 
gebiedenbeleid behoefte bestaat aan aansprekende voorbeelden. Daar
naast is de Rijksplanologische Dienst als hoeder van de Wet op de ruim
telijke ordening ook (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor het lot van het 
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen en voor de komende her
ziening van het Structuurschema Verkeer en Vervoer. De Rijksplanologi
sche Dienst is er veel aan gelegen een actieve rol te vervullen in het ka
der van de onontkoombare vervlechting van het ruimtelijk en milieube
leid, terwijl hij daarnaast de lijnen naar het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat zorgvuldig open houdt. 

De verhouding tussen het milieubelang en de luchtvaartsector is 
uitgesproken slecht. Wat zich afspeelt op het veld ("de lastige Zwanenbur
ger") kent zijn pendant binnen de Rijksoverheid. De Rijksluchtvaartdienst 
en het Directoraat-Generaal Milieubeheer staan sinds jaar en dag met elkaar 
op voet van oorlog. Dit geldt vanaf de oprichting van het Directoraat-Gene
raal voor de Milieuhygiëne (1973), toen afgesproken werd dat de normstel
ling voor luchtvaartlawaai tot het takenpakket van het nieuwe Directoraat-
Generaal zou gaan behoren-^. De positie van David tegen Goliaths in de ge-

25 Het Kabinet Lubbers-II valt op 2 mei 1989 op de financiering van het eerste Nationaal Mi
lieubeleidsplan (waarvan de kosten in totaal bijna 7 miljard gulden bedragen), die voor een 
deel gevonden zou worden door afschaffing van het reiskostenforfait, waarmee in totaal ruim 
1 miljard gulden is gemoeid, en verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG. Met dit 
laatste is 430 miljoen gulden gemoeid. Voor de VVD (met uitzondering van de Ministers 
Smit-Kroes en Nijpels die "toch al met blinde koppen alleen het departementsbelang naja
gen") is deze financiële basis van het Nationaal Milieubeleidsplan onaanvaardbaar. 

26 Zie: de gewijzigde Luchtvaartwet (1978). Naast de wet in formele zin (AMvB ex artikel 
25, tweede lid, Luchtvaartwet) ontstond een toenemende betrokkenheid van het milieu- en 
ruimtelijk beleid door de interimbeleidsbrieven van de Ministers van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (1973 en 1974) en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1979) over 
bouwplannen rond Schiphol. 
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daanten van de Rijksluchtvaartdienst en het Ministerie van Defensie (vlieg-
bases) kent frustrerende en succesvolle momenten: het uitblijven van de uit
werking van de wettelijke maatregel over geluidsnormen (tenslotte vastge
steld in 198l27)? het uitblijven van enige geluidszonering rond Nederlandse 
luchtvaartterreinen (voor Schiphol pas in 1996), het daarentegen succesvol 
door het Ministerie van VROM op basis van de Wet geluidhinder vaststellen 
van geluidszones rond Duitse NAVO-vliegbases die op Nederlands gebied 
geluidsoverlast veroorzaken (1982), het "kat-en-muis-spel" bij de herzie
ning van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (vrijwel gehele ja
ren 80). 

Het gevoel de regie over de luchtvaart (tijdelijk) kwijt te zijn ge
raakt (Rijksluchtvaartdienst), het zoeken naar (desnoods) nieuwe coalitie
partners om de gewenste uitbreiding van Schiphol beleidsmatig te veranke
ren (luchtvaartsector in enge zin), de beleidsmatige renaissance van de 
Rijksplanologische Dienst en het aan triomfalisme grenzende messianisme 
van het milieubelang (Directoraat-Generaal Milieubeheer) zijn bepalend 
voor de bewegingen in deze periode. 

Aan de informele start van het besluitvormingsproces van het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving (februari 1989) doet het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat niet mee. Welbewust kiest het Ministerie van VROM 
voor "positieve kwartiermakers" in de vorm van de provincie Noord-Hol
land, NV Luchthaven Schiphol en Haarlemmermeer. De strategie van het 
Ministerie van VROM bij de start van het Plan van Aanpak Schiphol en om
geving is die van verleiding. "Positieve kwartiermakers" worden gezocht 
die met het Ministerie van VROM voldoende massa kunnen genereren om 
het door de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening gewenste gebiedenbeleid 
voor Schiphol van de grond te trekken. Tot de "positieve kwartiermakers" 
behoort niet het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De blessures uit he
den en verleden die zijn opgelopen in de contacten tussen de Rijkslucht
vaartdienst en het Directoraat-Generaal Milieubeheer werken prohibitief. 
Wel de provincie Noord-Holland, die bezig is een Structuurvisie op te stel
len, alsmede Haarlemmermeer en NV Luchthaven Schiphol. 

De turbulentie tussen het Directoraat-Generaal Milieubeheer en 
het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, in het bijzonder de Rijkslucht
vaartdienst, staat niet op zichzelf. Ook binnen het Ministerie van VROM be
staan bedenkingen over de gevolgde en gevreesde werkwijze van het Direc
toraat-Generaal Milieubeheer. Binnen het Ministerie van VROM bevestigt 
de Stuurgroep VINO-NMP-gebieden, bestaande uit vertegenwoordigers van 
de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat-Generaal Milieubeheer, van 
22 maart 1989 het voornemen van het Ministerie van VROM een Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving te starten. De notitie van de (beoogde) pro
jectleider wordt besproken en geaccordeerd. De Rijksplanologische 
Dienst^o waarschuwt voor zowel de regelmatig opkomende spanning tussen 

27 Zie: Besluit Geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen (K.B. van 15 juli 1981, Stb. 504). 

28 Zie: aantekeningen projectleider van Stuurgroep d.d. 22 maart 1989, in het bijzonder de 
inbreng van Ir H. Leeflang. 
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het Directoraat-Generaal Milieubeheer en de Rijksplanologische Dienst: "de 
traditionele ruimtelijke ordeningsoriëntatie van de Rijksplanologische 
Dienst en de traditionele milieuorièntatie van het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer blijken vaak dwars op elkaar te liggen", als voor de talrijke 
controverses tussen de Rijksluchtvaartdienst en het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer. De Rijksplanologische Dienst pleit ervoor "de spanning nu 
naar binnen te leggen en naar optimalisatie te zoeken. Het is cruciaal om 
vanaf het begin een goede samenwerking na te streven tussen RPD, DGM 
en RLD. Het mijnenveld overziende (binnen VROM tussen DGM en RPD) 
en erbuiten" acht de Rijksplanologische Dienst een waarschuwende vinger 
op zijn plaats. De pretenties van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving 
moeten niet te hoog worden gesteld. Voor haastwerk is geen plaats. 
"Helderheid en realisme zijn nodig". In een apart overleg met de beoogd 
projectleider op 22 maart 1989 herhaalt Ir Leeflang zijn oproep tot samen
werking tussen de Rijksplanologische Dienst, het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer en de Rijksluchtvaartdienst. "Er moet veel worden geïn
vesteerd in het in eikaars huid kruipen". Angst is aanwezig dat het mi
lieubelang te randvoorwaardestellend wordt. Hij wijst verder op de risico's 
van een solistisch opereren door het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Ten 
aanzien van de personele invulling van het projectleiderschap spreekt hij de 
wens uit dat deze een VROM-figuur zal zijn en niet een milieufiguur ("of 
IMZ-figuur")29. Bij voorbeeldgebieden als Schiphol legt hij eerder de na
druk op samenwerking tussen milieu en ruimtelijke ordening en tussen het 
Ministerie van VROM en de Rijksluchtvaartdienst dan op "het echt op
lossen van het probleem" (cursivering van de auteur). 

Binnen het Ministerie van VROM wordt het overleg tussen de 
VROM-onderdelen alsvolgt gestructureerd30. Een Directeurenberaad wordt 
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Rijksplanologische 
Dienst (Mr Dr F.L. Bussink, tevens voorzitter), het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer (Mr J. Tesink), het Directoraat-Generaal van de Volkshuisves
ting (B. Westerdijk) en de projectleider. Dit beraad heeft tot taak de afstem
ming van standpunten en werkzaamheden tussen de directoraten-generaal 
van VROM te verzorgen, ten behoeve van de secretaris-generaal van VRO-
M (tevens voorzitter van de Stuurgroep Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving) de stuurgroepvergaderingen van advies te voorzien en "de gezamen
lijke inzet van instrumenten" van het Ministerie van VROM voor te berei
den. 

2 9 Dit laatste slaat op de ontwikkeling van een beleid voor integrale milieuzonering (geluid
hinder, externe veiligheid, stank, locale luchtverontreiniging), waarvoor de beoogde project
leider (Mr T.G. Tan) eveneens verantwoordelijk is. 

3 0 Zie: verslag van de Ambtelijke Staf van 25 september 1989 en Nota van de directeur-ge
neraal Ruimtelijke Ordening (Mr J. Witsen) aan de secretaris-generaal van VROM (Drs W. 
Lemstra) over de interne organisatie van het Ministerie van VROM voor het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving. 
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3.5 Het zoeken naar medespelers 

Het feit dat de Rijksluchtvaartdienst niet van meet af aan betrokken wordt 
bij het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving stuit niet op bezwaren. Noch 
bij de Minister van VROM Drs E.H.T.M. Nijpels, noch bij de NV Luchtha
ven Schiphol, noch bij de provincie Noord-Holland. 

Op 1 februari 1989 spreekt de Minister van VROM (Drs E.H.T.M. 
Nijpels) de president-directeur van de NV Luchthaven Schiphol (J.W. Weg
stapel) over de financiering van de aanleg van een afgeschermde proefdraai-
plaats te Schiphol-Oost. De afgeschermde proefdraaiplaats is het sluitstuk 
van de geluidszonering rond de oefenhangars op Schiphol^!. In dit gesprek 
tast de Minister de bereidheid bij Schiphol af om mee te werken aan een 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Hier wordt positief op gereageerd. 
Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf. Tijdens een werkbezoek van een 
delegatie van de Tweede Kamer aan de provincie Noord-Holland in het ka
der van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening benadrukt de provincie de 
urgentie van een Plan van Aanpak voor Schiphol en omgeving. Voor de 
provincie zijn drie ontwikkelingen relevant: de ontwikkeling van Schiphol 
tot mainport, de bouw van één miljoen woningen in de Randstad en de reali
satie van grootstedelijke ontwikkelingen rond Amsterdam. De provincie 
maakt in het overleg melding van de nachtvluchtenproblematiek. Zij zegt 
toe nog vóór de Kamerbehandeling van de Vierde Nota aan de Tweede Ka
mer informatie te sturen over de omvang van de nachtvluchtenproblematiek. 

Op 10 april 1989^2 vindt een "serieel" overleg plaats tussen het 
Ministerie van VROM, vertegenwoordigd door de directeur Geluid en Om
geving (Mr J. Tesink), en de NV Luchthaven Schiphol (de voltallige directie 
onder leiding van J.W. Wegstapel, alsmede zijn beoogde opvolger Drs R. 
den Besten^J), waarna het overleg verbreed wordt met de provincie Noord-
Holland (de Commissaris van de Koningin De Wit en de Gedeputeerden M. 
de Boer, G. de Boer en Achterstraat). Wegstapel betuigt zijn steun aan het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving: "De NVLS wil graag gesprekspart
ner zijn. Voor de NVLS is het van levensbelang om mee te doen met VRO-
M. We hebben eigenlijk geen keus. Anders kun je Nederland Distributieland 
wel vergeten". Wegstapel wijst op de noodzaak van een goede betrokken
heid van Haarlemmermeer; Den Besten op de noodzaak van een goede sa
menwerking tussen de Ministeries van VROM en van Verkeer & Water
staat. De NV Luchthaven Schiphol wil zo snel mogelijk tot ondertekening 

31 Zie: Nota d.d. 30 januari 1989, kenmerk DGM/G, no. 3019191, van de directeur-generaal 
Milieubeheer (Ir M.E.E. Enthoven) aan de Minister van VROM. Parallel daaraan zendt de di
recteur-generaal Ruimtelijke Ordening (Mr J. Witsen) de Minister een nota d.d. 27 januari 
1989, kenmerk 31/89, waarin hij hem adviseert in het informele gesprek ook het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving aan de orde te stellen. 

32 Zie: aantekeningen projectleider van overleg van 10 april 1989 met NV Luchthaven 
Schiphol en de provincie Noord-Holland. 

33 Drs R. den Besten is op dat moment nog secretaris-generaal van het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat. In die functie wordt hij opgevolgd door Ir Drs H.N.J. Smits. 
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van het Startconvenant overgaan. Voor Schiphol is het Startconvenant aan
trekkelijk omdat het een kader biedt om gemeenschappelijke bouwstenen 
aan te dragen en met de politiek in overleg te treden. In het verbrede overleg 
herhaalt de president-directeur van de NV Luchthaven Schiphol (J.W. Weg
stapel) dat de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Schiphol als mainport, als 
motor voor economische groei aanmerkt. Voor hem wordt die groei be
grensd daar waar de economische ontwikkeling schadelijke consequenties 
heeft. Politiek verantwoordelijken moeten dan zich uitspreken over de aan
vaardbaarheid van deze of gene keuze. Hij wijst er met nadruk op dat de 
economische ontwikkeling niet ten nadele van de omgeving van Schiphol 
mag plaatsvinden. Dit moet zorgvuldig bekeken worden. Gedeputeerde M. 
de Boer gaat in op de voorbereiding van de Structuurvisie van de provincie, 
waarin over de toekomst van Schiphol uitspraken zullen worden gedaan. De 
afronding hiervan die begin juni 1989 is voorzien, valt samen met de Ka
merbehandeling van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Zij geeft er de 
voorkeur aan pas dan over het Startconvenant in overleg te treden met het 
Rijk en Schiphol. De Commissaris van de Koningin De Wit pleit ervoor de 
Kamerbehandeling van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening goed voor te 
bereiden en "het politieke moment niet te laten passeren. Met Nijpels moe
ten goede afspraken worden gemaakt over het politieke pad. Partijen moeten 
elkaar niet gaan tegenwerken". Vermeden moet worden dat "de Minister im
proviseert over Schiphol". Hij dringt erop aan dat partijen een procedureaf
spraak met elkaar overeenkomen. Partijen sluiten het overleg met de af
spraak dat de voorbereiding van het Startconvenant vanaf nu kan beginnen, 
dat haast geboden is, dat partijen hiervoor mankracht zullen inzetten en dat 
de provincie niet vóór juni 1989 het Startconvenant zal tekenen^. 

Terwijl formeel noch materieel het Ministerie van Verkeer & Wa
terstaat op dat moment deelneemt aan het besluitvormingsproces, is Drs R. 
den Besten als hoogste ambtenaar (secretaris-generaal) van het Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat in zijn toekomstige kwaliteit (president-directeur 
van de NV Luchthaven Schiphol) al aanwezig bij deze gesprekken. 

De noodzaak het Ministerie van Verkeer & Waterstaat bij het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving te betrekken wordt ingezien. Stappen 
worden ondernomen om de weerstand die tussen het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer en de Rijksluchtvaartdienst heerst, te doorbreken. Maar dit 
gaat niet vanzelf. Opvallend is dat de weerstand "gelaagd" van aard is, c.q. 
een "tegendraads" karakter heeft; op de werkvloer (Ir Van Schaijck, Ir Ten 
Hoopen) en op het niveau van directeur-generaal (Mr Raben, Ir Westerduin) 
is de weerstand hardnekkig en groot, terwijl op directeursniveau (Mr Drs 
Millecam, Mr Schreurs, Drs Van Duin) en bij de secretaris-generaal (Ir Drs 
Smits) een zakelijke en resultaatgerichte opstelling vooropstaat. Enkele 
voorbeelden illustreren dit: 

3 4 Op 13 april 1989 vindt nog overleg plaats met de gemeente Haarlemmermeer (wethouder 
mevrouw Mr W.M.C, de Vrey-Vringer). Haarlemmermeer gaat akkoord met de voorberei
ding van het Startconvenant. 
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In het zg. 3 SG-overleg (VROM, Verkeer & Waterstaat, Binnen
landse Zaken) van 12 juni 1989-35 stipuleert het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat dat het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving niet in de plaats 
kan treden van formele besluitvormingslijnen, zoals het Structuurschema 
Burgerluchtvaartterreinen. Wel wordt geconcludeerd dat een gemeenschap
pelijke aanpak essentieel is, "aangezien de besluitvorming van verscheidene 
sectoren en van verschillende overheden in het geding is". Ook wordt ge
concludeerd dat de ontwikkeling van Schiphol als mainport centraal staat, 
maar "deze ontwikkeling wordt begrensd door geluidhindergrenzen en ook 
door een evenwichtige ontwikkeling van de regio Schiphol als geheel (ver
stedelijking, bedrijfsterreinen, bereikbaarheid van de luchthaven, enz.)". 

Het zg. 4 DG-overleg van 5 juli 1989^6 verloopt niet goed. Binnen 
het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is over het Plan van Aanpak Schip
hol en omgeving grote verdeeldheid ontstaan. De directeur-generaal voor 
het Vervoer Ir B. Westerduin tekent bezwaar aan tegen de voortvarendheid 
waarmee het Ministerie van VROM het Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving oppakt. Buiten het Ministerie van Verkeer & Waterstaat om zou het 
Ministerie van VROM NV Luchthaven Schiphol hebben benaderd en tot de 
projectstructuur hebben uitgenodigd. Ir Westerduin ontkent dat in het zg. 3 
SG-overleg het groene licht is gegeven voor het Plan van Aanpak Schiphol 
en omgeving. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft de ambitie om 
het projectleiderschap zelf te vervullen. Ook de Minister van Verkeer & 
Waterstaat zou zich achter dat standpunt stellen. De officiële reactie van het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat kan negatief uitvallen. Ir Westerduin 
hecht eraan dat in de projectorganisatie behalve de Rijksluchtvaartdienst 
ook het Directoraat-Generaal voor het Vervoer en Rijkswaterstaat zijn verte
genwoordigd. Mr R.L.M. Schreurs (Rijksluchtvaartdienst) distantieert zich 
van de uitspraken van zijn collega. Hij houdt vol dat het zg. 3 SG-overleg 
wel degelijk het groene licht heeft gegeven aan het Plan van Aanpak Schip
hol en omgeving. Verder stelt hij zich op het standpunt dat de samenwer
king tussen de Ministeries van VROM en van Verkeer & Waterstaat in de 
projectorganisatie goed verloopt. 

Op 10 juli 1989 heeft overleg plaats tussen het Ministerie van 
VROM (de directeur Geluid en Omgeving Mr J. Tesink) en de Rijkslucht
vaartdienst (Mr Schreurs)37. In dat overleg worden enkele werkafspraken 
gemaakt. Belangrijkste boodschap is dat het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat (Rijksluchtvaartdienst) akkoord is met de opzet van het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving. Een positief antwoord van de Minister van 
Verkeer & Waterstaat (Drs N. Smit-Kroes) aan de Minister van VROM (Drs 

35 Zie: conclusies gesprek VROM-Verkeer & Waterstaat-Binnenlandse Zaken van 12 juni 
1989, waaraan wordt deelgenomen door Van Aartsen. Jansen (BiZa), Smits, Blom, 
Westerduin, Schreurs (V&W), Lemstra, Enthoven, Witsen, Van der Veen (VROM). 

3« Zie: aantekeningen projectleider van gesprek met directeur-generaal Milieubeheer d.d. 6 
juli 1989. 

" Zie: aantekeningen projectleider van overleg met de directeur Geluid en Omgeving (Mr J. 
Tesink) d.d. 11 juli 1989. ' 
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E.H.T.M. Nijpels) kan tegemoet worden gezien. Voor de Rijksluchtvaart
dienst is cruciaal de inventarisatie van zaken die in het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving worden meegenomen, alsmede "de wijze waarop 
hiermee wordt omgegaan". De Rijksluchtvaartdienst hecht eraan dat het Mi
nisterie van VROM geen "doldrieste vaart" met het project maakt. Begrip 
wordt gevraagd voor de nieuwe situatie waaraan het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat moet wennen, namelijk dat het voortouw van de besluitvor
ming over de uitbreiding van Schiphol niet langer bij de Rijksluchtvaart
dienst, maar bij het Ministerie van VROM, in het bijzonder het Directoraat-
Generaal Milieubeheer, ligt. Binnen het Ministerie van Verkeer & Water
staat bestaat hierover argwaan. Een "schaduworganisatie" wordt binnen het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat ingericht die tot taak heeft ervoor te 
zorgen dat niet alleen de luchtvaartbelangen, maar ook andere voor het Mi
nisterie van Verkeer & Waterstaat relevante transportaspecten, in het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving goed tot hun recht komen. Mr Schreurs 
(directeur Vervoer en Infrastructuur binnen de Rijksluchtvaartdienst) is door 
de secretaris-generaal van Verkeer & Waterstaat (Ir Drs H.N.J. Smits) aan
gewezen als contactpersoon met het Ministerie van VROM (met gelijktijdi
ge aanwijzing tot plv. directeur-generaal van de Rijksluchtvaardienst), zulks 
met ter zijde schuiven van de zittende directeur-generaal Mr H. Raben. Voor 
de overige transportaspecten wordt Drs J.C. van Duin aangewezen, die als 
directeur Goederenvervoerbeleid eerder was teruggetreden en door Ir Wes
terduin is belast met "speciale projecten" (prognoses, zonerings- en sane
ringsvraagstukken). 

3.6 De voorbereiding en ondertekening van het Startconvenant 

De voorbereiding en ondertekening van het Startconvenant worden beschre
ven langs drie hoofdlijnen: inhoud, vorm en proces. 

a. inhoud 

De beleidsopgave ("dubbele doelstelling") van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening wordt door alle partijen gedeeld: hoe kan, gegeven de omvangrij
ke milieuoverlast op en rond Schiphol, de door de luchtvaart gewenste uit
breiding van de luchthaven het best worden geaccommodeerd? Partijen on
derkennen de urgentie om binnen een kort tijdsbestek tot concrete uit
spraken en beslissingen te komen met het oog op Schiphol-^. "Dit brengt 
met zich mee dat de in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening aangegeven 
taakstellende inrichting en fasering bij de opstelling en uitvoering van plan
nen van aanpak (blz. 62), te weten: het formuleren van doelstellingen; ana
lyse van knelpunten (fysieke kwaliteit van het gebied en inzet van instru
menten); omschrijving van de gewenste ontwikkelingsrichting; de gewenste 
onderlinge afstemming en zonodig aanpassing van instrumenten; de be-

38 Zie: Notitie Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 25 april 1989, kenmerk Tf 339-
G01 .TG, van de (beoogde) projectleider. 
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stuurlijke strategieën; de te nemen maatregelen en de rol van het bedrijfsle
ven daarin; de daarop volgende uitvoeringsfase, in een versneld tijdsbestek 
zich zullen voltrekken". "Een gelukkige bijkomstigheid is dat door de erva
ren urgentie reeds vele elementen die in de Vierde Nota als noodzakelijk 
zijn aangegeven om tot een volwaardig Plan van Aanpak te komen, beschik
baar zijn, c.q. nog in dit kalenderjaar beschikbaar zullen komen", aldus de 
(beoogde) projectleider in zijn optimistische notitie van 25 april 1989. 

Het is veel wat de opsteller van de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning voor ogen staat. De ambities zijn hoog. In de praktijk blijkt het niet 
mee te vallen daar een goede inhoudelijke basis voor te vinden. De belang
rijkste beleidsdocumenten die partijen per saldo in het voorjaar van 1989 
noemen zijn™; 
• voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en NV Luchthaven Schip

hol: het advies van de Commissie Biesheuvel inzake de casestudy Schip
hol (1989), het (te verschijnen) Masterplan van NV Luchthaven Schiphol 
(1990), het (te verschijnen) SVV-II, deel d (1990), het (te verschijnen) 
Milieubeleidsplan Luchthaven Schiphol (november 1990); 

• voor het Ministerie van Economische Zaken: de (te verschijnen) nota Re
gio's zonder grenzen. Het regionaal-economisch beleid voor de periode 
1991-1994 Guni 1990); 

• voor het Directoraat-Generaal Milieubeheer: het eerste Nationaal Milieu
beleidsplan en het (te verschijnen) NMP+; 

• voor de Rijksplanologische Dienst: Ruimtelijke ontwikkelingen in de re
gio Schiphol. Een ruimtelijke strategie voor de middellange termijn. 
Rapport van de Werkcommissie regio Schiphol van de RPC (juni 1987); 

• voor de provincie Noord-Holland: de (te verschijnen) Strategie Keuzes 
Ontwikkeling Schiphol (SKOS) (1990). Later is deze strategie opgegaan 
in de Structuurvisie 2015 van de provincie. 

Zoals uit de opsomming blijkt, is in de onderzochte periode naast 
de streefbeelden van de mainportgedachte (meer luchtvaart en een beter mi
lieu) feitelijk weinig aan beleidsinhoud voorhanden. 

b. vorm 

De werkzaamheden concentreren zich op de voorbereiding en ondertekening 
van het Startconvenant door de Ministers van VROM en van Verkeer en 
Waterstaat, het provinciaal bestuur van Noord-Holland en de NV Luchtha-

39 In de opsomming ontbreekt overigens het rapport "Prognoses van het luchtvervoer van en 
naar Schiphol tot en met 2005" van de TU Delft (september 1988). Daarin worden op basis 
van verschillende scenario's voor economische groei prognoses gegeven voor het passagiers
vervoer, het vrachtvervoer en het aantal vliegbewegingen in de jaren 1990, 1995, 2000 en 
2005. Voorts zijn prognoses gegeven voor het aantal nachtvluchten (vergeleken met de 
gegevens van 1987) in de jaren 2000 en >2005. De prognoses geven aan dat ten opzichte van 
1987 (13 min. passagiers) het aantal passagiers dat wordt vervoerd bij een hoge economische 
groei stijgt naar 18 min. (1990), 32 min. (1995), 52,5 min. (2000) en 70 min. (2005). Schat
tingen van de NV Luchthaven Schiphol liggen lager: 15,5 min. (1990), 21 min. (1995) en 27 
min. (2000). Het aantal nachtvluchten stijgt van 8937 (1987) naar 24350 (2000) en 28900 
(>2005). 
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ven Schiphol. Aan betrokken gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer, 
Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmerliede), KLM, Fokker, Transavia en 
Martinair wordt deelname in de projectorganisatie verzocht. 

Ter voorbereiding daarvan fungeert een projectorganisatie, inge
steld binnen het Ministerie van VROM, die onder leiding staat van een pro
jectleider uit het Directoraat-Generaal Milieubeheer^ Intensief overleg 
vindt plaats met de provincie Noord-Holland, Haarlemmermeer en de Rijks
luchtvaartdienst. Tot de projectorganisatie treden reeds in een vroeg stadium 
vertegenwoordigers toe van NV Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-
Holland en Amsterdam en Haarlemmermeer. De projectgroep komt voor het 
eerst plenair bijeen op 17 april 1989. Reeds op de tweede vergadering (8 
mei 1989) wordt een concept-Startconvenant besproken. De uiteindelijke 
departementale inzet in de projectorganisatie is omvangrijk. Alleen al na
mens de Ministeries van VROM en van Verkeer & Waterstaat worden afge
vaardigd: 
• vertegenwoordigers van de directies Geluid en Omgeving, en Lucht, de 

Rijksplanologische Dienst, het Directoraat-Generaal van de Volkshuis
vesting, de Inspectie Milieuhygiëne in Noord-Holland, de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening West, de HID van de Volkshuisvesting in Noord-
Holland (Ministerie van VROM); 

• vertegenwoordigers van de Rijksluchtvaartdienst, de Luchtvaartinspectie, 
de regionale directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat en de directie 
Noord-West van de Rijksinspectie voor het Vervoer (Ministerie van Ver
keer & Waterstaat). 

Aparte vermelding verdient de voorziene Stuurgroep. Nog vóór de 
Kamerbehandeling van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (gepland op 9 
en 10 mei 1989) valt het Kabinet. Het concept-Startconvenant van 1 mei 
1989 dat voorziet in een Stuurgroep, bestaande uit bestuurders: twee be
windslieden (de Ministers van VROM en van Verkeer & Waterstaat), twee 
Gedeputeerden en de president-directeur van NV Luchthaven Schiphol, 
moet daardoor worden bijgesteld^!. De vraag is alleen hoe? Bijna een 

40 Zie: de nota d.d. 12 mei 1989, kenmerk DGM/G 1259118, aan de directeur-generaal Mi
lieubeheer (Ir ME.E. Enthoven), waarin de directeur Geluid en Omgeving (Mr J. Tesink), 
onder wie het gebiedsgericht beleid is geplaatst, mededeelt dat de Stuurgroep VINO-NMP-
gebieden van 22 maart 1989 heeft ingestemd met een Notitie Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving, die de (beoogde) projectleider heeft opgesteld, alsmede met het neerleggen van 
het projectleiderschap bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer. "Voor het opstellen van het 
Plan van Aanpak Schiphol is als VROM-projectleider Mr T.G. Tan aangewezen". Verder 
wordt medegedeeld dat het College van GS van Noord-Holland en de NV Luchthaven Schip
hol in een eerste, oriënterend overleg van 10 april 1989 "in algemene termen het groene licht 
hebben gegeven voor de verdere voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een start-
convenant Plan van Aanpak Schiphol. Tevens is, ook in de personele sfeer, medewerking 
toegezegd bij die werkzaamheden. Eenzelfde overleg heeft met de wethouder ruimtelijke or
dening, mevrouw Mr De Vrey-Vringer, van Haarlemmermeer op 13 april 1989 plaatsgehad 
en met de Rijksluchtvaartdienst (Mr Schreurs) op 3 mei 1989. Op 3 mei 1989 is desverzocht 
nog apart overleg geweest met gedeputeerde voor milieuzaken De Boer". 

4 ' Maar in de nota aan de directeur-generaal Milieubeheer (Ir M.E.E. Enthoven) van 12 mei 
1989, kenmerk DGM/G 1259118, over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, met in 
bijlage het concept-Startconvenant, wordt daar nog geen melding van gemaakt. Deze situatie 
duurt voort tot tenminste 19 mei 1989. Bij nota van 19 mei 1989, kenmerk DGM/G 1759110, 

41 



maand gaat voorbij voordat hierover een besluit wordt genomen. Naar 
aanleiding van overleg tussen de secretarissen-generaal van VROM (Drs W. 
Lemstra) en van Verkeer & Waterstaat (Drs Ir H.N.J. Smits) en de 
president-directeur van NV Luchthaven Schiphol (Drs R. den Besten) wordt 
in de Bewindsliedenstaf van VROM van 29 mei 1989 besloten dat in de 
Stuurgroep de secretarissen-generaal van VROM en van Verkeer & Water
staat in de plaats treden van hun bewindslieden en dat de Stuurgroep wordt 
aangevuld met Haarlemmermeer. De Stuurgroep nieuwe stijl die ontstaat en 
samengesteld is uit gekozen bestuurders (Gedeputeerden, Wethouders), 
directieleden van private organisaties (NV Luchthaven Schiphol, KLM) en 
door hun bewindslieden aangewezen hoge ambtenaren, is een novum. Ver
nieuwend is de ambitie van de secretarissen-generaal van VROM en van 
Verkeer & Waterstaat door zitting te nemen in de Stuurgroep enerzijds in de 
plaats van hun politieke meesters te treden, anderzijds het ambachtelijke 
handwerk ter hand te nemen. Voor het eerst sinds lange tijd geven secreta
rissen-generaal in zo'n complex beleidsdossier leiding in het veld, waarbij 
zij in een bestuurlijke, politieke omgeving opereren tezamen met gekozen 
bestuurders (Gedeputeerden, Wethouders) en directieleden van private orga
nisaties (NV Luchthaven Schiphol, KLM). Naar de bewindslieden toe 
ontstaat toch een merkwaardige situatie, bijvoorbeeld wanneer naar de 
nieuwe politieke meesters toe (inmiddels is het Kabinet Lubbers-lII 
aangetreden) geen druk kan worden opgebouwd (waarom zou een bewinds
man zich verstaan met zijn secretaris-generaal en niet rechtstreeks zaken 
doen met de directeuren-generaal?) en naar de ambtelijke organisatie toe 
door het ontbreken van een "command-and-control" structuur de onderhan
delingspositie in het veld niet optimaal wordt ondersteund. Een voorbeeld 
hiervan is de secretaris-generaal van VROM Drs W. Lemstra. Zijn persoon
lijke managementstijl en het binnen het Ministerie van VROM gekozen "in
tegrale management" dat de afzonderlijke directoraten-generaal veel be
leidsruimte biedt staat een overheersende rol in de weg. Uiteindelijk wordt 
dan ook besloten de twee functies die hij oorspronkelijk verenigt (voorzitter 
van de Stuurgroep en vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM in 
de Stuurgroep) te splitsen door de directeur-generaal van de Ruimtelijke 
Ordening (Drs R. den Dunnen) te belasten met de behartiging van het VRO-
M-belang in de Stuurgroep en met de coördinatie van de Schiphol-acti
viteiten binnen het Ministerie van VROM. Dit geschiedt formeel overigens 

van de directeur-generaal Milieubeheer (Ir ME.E. Enthoven) aan de Minister van VROM 
(Drs E.H.T.M. Nijpels) wordt deze geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Hem wordt geadviseerd de provincie Noord-Hol
land, de NV Luchthaven Schiphol en de Minister van Verkeer & Waterstaat uit te nodigen tot 
deelname aan het opstellen van het Plan van Aanpak en het ondertekenen van het Startconve-
nant (eerste helft juli 1989). Hem wordt verder geadviseerd Amsterdam. Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmerliede, KLM, Fokker, Transavia, Martinair uit te nodigen 
tot deelname aan het opstellen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving door zitting te 
nemen in de projectgroep. De eerste voltallige bijeenkomst hiervan is voorzien op 30 en 31 
mei 1989. In bijlage bij de nota is het concept-Startconvenant (versie van 17 mei 1989) opge
nomen. Ook in deze versie zijn de bewindsleden van VROM en van Verkeer & Waterstaat 
nog steeds opgenomen als lid van de Stuurgroep. 
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pas eind 1990/begin 1991. De indruk bestaat dat binnen het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat dit model wel werkt. Bijna dagelijks geeft de 
secretaris-generaal Ir Drs H.N.J. Smits rechtsreeks dan wel door tussen
komst van zijn directeuren-generaal leiding aan de werkzaamheden van het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving binnen het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat. 

c. proces 

Op 30 en 31 mei 1989 komt de projectgroep in oprichting (minus de KLM) 
voor het eerst bijeen. De startbijeenkomst is een succes^. De notitie Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving van de projectleider wordt daarin be
sproken en geaccordeerd. Onder de conclusies van de tweedaagse bijeen
komst valt er een op: "Het Plan van Aanpak dient zich rekenschap te geven 
van de schaduwwerking van Beek (piekniveaus in relatie tot Kosteneen
heid)" (conclusie no. 16). Een zorgelijk punt blijft de samenwerking met de 
Rijksluchtvaartdienst. In zijn nota van 7 juni 1989 aan de secretaris-generaal 
van VROM (Drs W. Lemstra) schrijft de directeur-generaal Milieubeheer (Ir 
M.E.E. Enthoven): "Van bijzonder belang voor het welslagen van het 
project is de deelname en inzet van de Rijksluchtvaartdienst. De Rijkslucht
vaartdienst (Mr Schreurs) heeft toegezegd dat de dienst actief zal participe
ren in Projectgroep en ICS. De Minister van V&W zal eveneens positief 
worden geadviseerd ten aanzien van het Startconvenant en de Stuurgroep. 
Onverminderd deze positieve grondhouding acht ik het van belang dat in het 
project een goede betrokkenheid van dat departement (en in het bijzonder 
van de Rijksluchtvaartdienst) is verzekerd. Ik moge U verzoeken nog vóór 
het ondertekenen van het Startconvenant hierover contact te hebben met de 
secretaris-generaal van V&W, c.q. dit punt als eerste in de Stuurgroep aan 
de orde te stellen. Een nadere uitwerking van de verzekering tot mede
werking (bijvoorbeeld een spoedige afhandeling van onderzoeken door het 
NLR) kan tussen VROM en de RLD verder worden verzorgd". 

Bij brieven van 14 juni 1989, kenmerk DGM/G 1349112, nodigt 
de Minister van VROM (Drs E.H.T.M. Nijpels) partijen uit deel te nemen 
aan de projectorganisatie (KLM, Fokker, Transavia, Martinair, Amsterdam, 
Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmerliede), c.q. zitting te nemen in de Stuur
groep en het Startconvenant te ondertekenen (de Ministeries van Verkeer & 
Waterstaat en van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord-Holland, NV 
Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer). 

De projectorganisatie is een betrekkelijk gegeven. De bestuurlijke 
omgeving (de provincie Noord-Holland en de Ministeries van Verkeer & 
Waterstaat en van Binnenlandse Zaken) kent haar eigen agenda. De 
demissionaire status van het kabinet Lubbers-II, de noodgedwongen strakke 
tijdsplanning van de voorbereiding en ondertekening van het Startconve
nant, de wens van beeldbepalende bewindslieden om het Startconvenant nog 
te ondertekenen (Drs Nijpels, Drs Smit-Kroes) grijpen partijen dankbaar aan 

42 Zie: Nota d.d. 7 juni 1989, kenmerk DGM/G 0169105, van de directeur-generaal Milieu
beheer (Ir M.E.E. Enthoven) aan de secretaris-generaal van VROM (Drs W. Lemstra). 
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om de eigen uitgangspositie te versterken. Voor het sluiten van de markt 
zullen zij hun voordeel halen! 

De provincie Noord-Holland vraagt in een apart overlegd 
aandacht voor de volgende zaken: 
• opname van een derde Gedeputeerde in de Stuurgroep (Gedeputeerde J. 

Achterstraat); 
• de wens in het Startconvenant geen inhoudelijk gedetailleerde zaken te 

regelen. Het Startconvenant moet een globaal karakter dragen en de be
wegingsruimte van de provincie niet verminderen. De eigen provinciale 
planvorming moet overeind blijven (Structuurvisie 2015); 

• de binding aan het Startconvenant te beperken tot de bestuursperiode van 
het ondertekenende College; 

• de provincie is overigens akkoord met de wens van het Rijk, in het licht 
van de demissionaire staat waarin het Kabinet verkeert en de verminder
de politieke dekking die dat tot gevolg heeft, het Startconvenant nog 
vóór de zomer van 1989 te ondertekenen. 

In de loop van juni 1989 meldt het Ministerie van Verkeer & Wa
terstaat (daartoe geruggesteund door NV Luchthaven Schiphol) dat het in 
het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving prominenter in beeld wil wor
den gebracht44. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken claimt een 
plaats in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. 

Eind augustus, begin september 1989 vindt het eindspel plaats van 
de voorbereiding van het Startconvenant. De provincie Noord-Holland 
slaagt erin een derde Gedeputeerde in de Stuurgroep zitting te laten nemen. 
Dit wordt Gedeputeerde Achterstraat voor Verkeer en Vervoer (concept-
Startconvenant van 29 juni 1989). Binnen de provincie Noord-Holland 
wordt een "Interdienstelijk Schiphol-overleg"45 ingesteld, bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle afdelingen, drie vaste medewerkers en de reeds 
aangewezen representanten in de projectorganisatie van het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving. Het overleg, "een soort projectbureau", wordt 
voorgezeten door Dr B. Linders. Op sterke aandrang van en na intensief 
overleg met de provincie Noord-Holland, incl. de fractievoorzitter van de 
PvdA in de Staten (Drs P. van der Gaast46)? wordt een "side-letter" van de 

43 Zie: aantekeningen projectleider van overleg met provincie Noord-Holland (Gedeputeer
den M. en G. de Boer) d.d.'8 juni 1989. 

44 Zie: aantekeningen projectleider van gesprek met Bureau Secretaris-generaal van VROM 
(Ir G.C. Naeff) d.d. 13 juni 1989. 

45 Zie: aantekeningen projectleider van overleg met de provincie Noord-Holland (Drs J.A.W. 
van Dalen) d.d. 24 augustus 1989. 

46 Zie: aantekeningen projectleider van overleg met Drs P. van der Gaast op 29 en 30 augus
tus 1989 en met de 3 Gedeputeerden van Noord-Holland op 1 september 1989. De door de 
provincie in het vooruitzicht gestelde "side-letter" wordt pas op 20 september 1989 aan de 
Minister van VROM verzonden. Als provinciale tijdsplanning wordt genoemd: 
04/9 fractieoverleg PvdA; idem CDA 
05/9 besluitvorming in College van GS. Na atloop zal CdK De Wit Lemstra bellen 
12/9 definitief besluit College van GS 
18/9 bevestiging binnen de Statencommissies 
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provincie Noord-Holland aan het Startconvenant toegevoegd. Dit betekent 
dat in de considerans van het Startconvenant verwezen wordt naar een brief 
van het College van GS Noord-Holland, die in bijlage bij het Startconvenant 
in extenso wordt opgenomen. Deze briefis overigens niet eerder dan op 18 
september 1989 te verwachten. Voor de provincie is van belang dat in het 
Startconvenant partijen zich niet vastleggen op de uitkomst van het proces. 
Partijen binden zich alleen aan de afspraak dat zij gezamenlijk het proces 
ingaan. 

De acties van de provincie Noord-Holland kunnen de Rijkslucht
vaartdienst en NV Luchthaven Schiphol maar matig bekoren. NV Luchtha
ven Schiphol (Drs R. Den Besten d.d. 1 september 1989) eist dat de Stuur
groep zo snel mogelijk bijeen wordt geroepen. In overleggen van 1, 4 en 7 
september 1989 weet het Ministerie van Verkeer & Waterstaat gedaan te 
krijgen dat nog vóór de verwijzing naar de "side-letter" van de provincie 
Noord-Holland in de considerans van het Startconvenant de volgende tekst 
wordt opgenomen: "Ervan uitgaande dat het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving de bestaande wettelijke structuren en daarop gebaseerde verant
woordelijkheden en bijbehorende besluitvormings- en afwegingsprocedures 
van partijen onverlet laat". Aan de verwijzing naar de "side-letter" van de 
provincie wordt een analoge verwijzing gevoegd naar een "side-letter" van 
het Ministerie van Verkeer & Waterstaat: ", alsmede de brief van de Minis
ter van Verkeer en Waterstaat d.d. 24 juli 1989, kenmerk RLD/VI/L 
23531,". In de Stuurgroep wordt een lid van de directie van KLM opgeno
men. De KLM treedt pas daadwerkelijk toe tot de Stuurgroep in juli 1990. 
De reden hiervan is dat zij weigert in de Stuurgroep tevens namens de ande
re luchtvaartmaatschappijen zitting te nemen. Pas nadat aan dit bezwaar te
gemoet is gekomen treedt de KLM tot de Stuurgroep toe. 

Op 13 september 1989 weet ook Amsterdam toegang te krijgen tot 
de Stuurgroep. Als lid wordt daarin opgenomen "de wethouder economische 
zaken van de gemeente Amsterdam". 

Bij brieven van 14 september 1989, kenmerk DGM/G 1499101, 
aan de ondertekenaars van het Startconvenant (het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat, provincie Noord-Holland, NV Luchthaven Schiphol, Amster
dam, Haarlemmermeer) verzoekt de secretaris-generaal van VROM (Drs W. 
Lemstra) partijen akkoord te gaan met de tekst van het Startconvenant en 
zich voor te bereiden op ondertekening ervan op 21 september 1989 om 
16.30 uur. De primeur op akkoordbevinding van het Startconvenant komt 
Amsterdam toe (Brief aan Drs W. Lemstra d.d. 15 september 1989): "He
denmorgen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Amster
dam zich gebogen over het concept van het zg. Startconvenant dat door uw 
Ministerie gisteren is verzonden. Ik kan u meedelen dat het college in dit 
concept geen enkel beletsel ziet om medeverantwoordelijkheid te dragen. 
Het college heeft mij gemachtigd het zg. Startconvenant op 21 september 
aanstaande namens de gemeente Amsterdam te ondertekenen". Was gete
kend: J. van Duijn, de Wethouder voor de Economische Zaken. En marge 

21/9 ondertekening Startconvenant. 
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van de Ministerraad van 15 september 1989 weet het Ministerie van Econo
mische Zaken zich toegang te verschaffen tot de Stuurgroep^'. Het aantal 
Stuurgroepleden komt daarmee op 11, de Projectgroepleden op 32. 

Op 21 september 1989 wordt het Startconvenant ondertekend. Op 
Rijksniveau ondertekenen de Ministers van VROM en van Verkeer & Wa
terstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken (Mr Y.M.C.T. van 
Rooy). Ruim 10 jaar na dato karakteriseert de toenmalige Minister van 
VROM Drs E.H.M.T. Nijpels de Stuurgroep, en wellicht het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving als geheel, als een "pacificatiecommissie"48. 

3.7 Voorlopige conclusies 

Centraal in deze besluitvormingsronde (februari-september 1989) staat het 
smeden van een nieuwe coalitie (Ministeries van VROM, Verkeer & Water
staat en Economische Zaken, N.V. Luchthaven Schiphol, provincie Noord-
Holland, Amsterdam, Haarlemmermeer) en het doorbreken van de weer
stand bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat tegen het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving. Met de ondertekening van het Startconvenant is 
deze besluitvormingsronde succesvol afgesloten. De actoren hebben elkaar 
gevonden, respecteren elkaar en gaan gezamenlijk een proces van samen
werking in. Het Startconvenant biedt daarbij ruimte voor eigen interpretaties 
door betrokkenen. De Stuurgroep, de Projectgroep, het kernteam uit de Pro
jectgroep (de Inner Circle Schiphol) staan klaar om de handen uit de 
mouwen te steken. Een resultaatgerichte houding prevaleert. 

Twee "side-letters" die het Startconvenant begeleiden werpen al 
hun schaduw vooruit aan verschillen in belang: de eerste van de provincie 
Noord-Holland waarin de binding aan het Plan van Aanpak Schiphol en om
geving beperkt wordt tot de afspraak dat gezamenlijk een proces wordt inge
gaan; de tweede van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin hij 
duidelijk stelt dat het Plan van Aanpak geenszins in de plaats kan treden van 
"bestaande wettelijke structuren en daarop gebaseerde verantwoordelijkhe
den en bijbehorende besluitvormings- en afwegingsprocedures". 

4 7 Zie: Nota d.d. 14 september 1989, kenmerk IR/REP/ROI/89079144.N52. van de plv. di
recteur-generaal van Industrie en Regionaal Beleid Drs J.W. Oosterwijk aan de Minister van 
EZ. 

48 Zie: Stenografisch verslag van het gesprek van De parlementaire Werkgroep Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening op woensdag 24 mei 2000, Tweede Kamer, 1999 -2000, 27 210, nr. 3, 
blz. 488. "De Heer Nijpels: (...) Als milieuminister heb ik op dit punt overigens ook verant
woordelijkheid gehad: de pacificatiecommissie met betrekking tot het uitwerkingsplan inzake 
Schiphol is volgens mij nog juist onder mijn bewind ingesteld". De Heer Nijpels: (,..)Nader-
hand heeft dat in die kabinetsperiode wel een rol gespeeld, toen wij rond Schiphol tegen pro
blemen aanliepen: de departementen konden het toen niet met elkaar vinden en er ontstond 
ruzie over Schiphol. Toen is die pacificatiecommissie ontstaan". 
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