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HOOFDSTUK 4: BESLUITVORMINGSRONDE 2 (HET PLAN VAN
AANPAK SCHIPHOL EN OMGEVING)
4.1 Inleiding
De periode september 1989-december 1990 is een lange periode en resulteert in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Het grootste deel daarvan staat in het teken van inventarisaties, onderzoek, het bouwen van scenario's en het ontwikkelen van een eerste idee van de uitbreiding van Schiphol (september 1989-september 1990), terwijl vanaf oktober 1990 tussen
partijen direct wordt onderhandeld over met name de nachtvluchtenproblematiek. Wordt de markering van periodes aan de hand van beleidsprodukten
losgelaten, dan zou een periode van onderhandeling tussen partijen over de
nachtvluchtenproblematiek kunnen worden aangeduid die van oktober 1990
tot april 1991 duurt.
Na verwerping door de Stuurgroep van het door de projectleider in
september 1990 (aangepaste versie oktober 1990) uitgebrachte eerste Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving neemt de Stuurgroep met de instelling
van de zg. Werkgroep Lauswolt het heft in eigen hand. Met terzijde schuiven van de projectgroep worden de leden van de Inner Circle Schiphol onder leiding van de voorzitter van de Stuurgroep (Drs W. Lemstra) belast met
het uitbrengen van een Plan van Aanpak Schiphol en omgeving dat door de
ondertekenende partijen van het Startconvenant kan worden onderschreven.
In de onderhandelingsfase die dan intreedt (en die duurt tot aan het uitbrengen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving op 14 december 1990 en
daarna tot de onderteken ing van het Beleidsconvenant op 16 april 1991)
speelt Mr Dr F.L. Bussink^ een cruciale rol met zijn "oplossingsrichtingen", "pakketten" en "ijkmomenten". Met de aanvaarding door de Stuurgroep
op 3 juli 1990 van de Notitie stand van zaken project Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving (25 juni 1990), waarin wordt voorgesteld aan de hand
van één (ruim) scenario de toekomst van Schiphol verder uit te werken, is
de uitbreiding van Schiphol feitelijk geaccordeerd. De resterende periode
(oktober-december 1990; december 1990-april 1991) is merendeels aan de
nachtvluchtenproblematiek gewijd.
4.2 De beleidsopgave van de periode september 1989 - december 1990
De beleidsopgave van de periode september 1989-december 1990 is het
voorbereiden van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Het bijzondere van deze periode is dat, om de metafoor van een winkelverbouwing te
hanteren, gedurende welke de verkoop doorgaat, bij het legen van de schappen plotseling veel achterstallig onderhoud te voorschijn komt waarvoor
eerst een voorziening moet worden getroffen. Vragen moeten worden beant49

Mr Dr F.L. Bussink is werkzaam bij de Rijksplanologische Dienst. In 1990 vertrekt hij
naar Kolpron te Rotterdam. In de zomer van 20Ö0 volgt zijn benoeming tot directeur-generaal
van de Rijksluchtvaartdienst.
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woord als: "Wat is de reikwijdte van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving?"; "Wat weten partijen eigenlijk over de groei van de luchtvaart en
welk standpunt heeft welke partij inmiddels daarover bepaald?"; "Hoe komt
het Ministerie van VROM tot een voor alle diensten eensluidend standpunt
over Schiphol?"; "Welk interimbeleid moet hangende de besluitvorming
van de uitbreiding van Schiphol ten aanzien van woningbouwplannen die
zich aandienen worden aangehouden?".
Hoofdstuk 4 is alsvolgt ingedeeld:
• in de paragrafen 4.3 t/m 4.6 wordt de aanloop naar het Plan van Aanpak
beschreven aan de hand van enkele constituerende elementen ervan: de
reikwijdte van het Plan van Aanpak (paragraaf 4.3), het ontbreken van
kennis en beleidsstandpunten bij actoren over de groei van Schiphol (paragraaf 4.4), het formuleren van een VROM-standpunt over de uitbreiding van Schiphol (paragraaf 4.5), het interimbeleid woningbouw rond
Schiphol (paragraaf 4.6). Behandeling van deze vragen en van de wijze
waarop de beleidsmatige beantwoording ervan door actoren wordt opgepakt, is noodzakelijk alvorens in te gaan op de nachtvluchtenproblematiek zelf;
• in de paragrafen 4.7 en 4.8 wordt beschreven hoe de besluitvorming, toegespitst op de nachtvluchtenproblematiek, zich voltrekt. In de beschrijving wordt ingegaan op de agendering van de nachtvluchtenproblematiek
(paragraaf 4.7). In paragraaf 4.8 wordt beschreven hoe de besluitvorming
hierover verder wordt uitgewerkt;
• paragraaf 4.9 bevat enkele voorlopige conclusies.
4.3 De reikwijdte van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
"Wat is de reikwijdte van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving?".
Voor de ondertekenende partijen van het Startconvenant, aangevuld met het
Ministerie van Economische Zaken dat reeds in de eerste vergadering van
de Stuurgroep aanschuift, is die niet duidelijk. De initiatiefnemer, het Ministerie van VROM, houdt zijn kaarten dicht tegen de borst en verwijst naar de
opdracht van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (ten behoeve van een internationaal vestigingsklimaat is het noodzakelijk een Plan van Aanpak voor
de verhoging van de kwaliteit van het leefmilieu in het gebied rond Schiphol
op te stellen). De provincie Noord-Holland pleit voor een ruime opdracht:
"de knelpunten liggen vaak op andere terreinen dan men in eerste instantie
denkt"5CT
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat stelt zijn primaire verantwoordelijkheid voor de luchtvaartsector onomwonden vast: "Het zal onmogelijk zijn om over alle mogelijke relevante aspecten bindende afspraken
te maken. Het Plan van Aanpak is echter indicatief. Andere aspecten die in
het kader van dit project niet zijn meegenomen, kunnen uiteindelijk leiden
tot andere uitkomsten dan uit het Plan van Aanpak volgen". Het Ministerie
50 Zie: Gedeputeerde Achterstraat (verslag eerste vergadering Stuurgroep d.d. 28 september
1989).
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van Verkeer & Waterstaat herhaalt dat het ten aanzien van Schiphol een eigen verantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld in het kader van het Coördinatie Orgaan Schiphol (C.O.S.), los van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving^: "Indien er overeenstemming bestaat over het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving, zal het C.O.S. zorgdragen voor de operationele uitwerking ervan. De Minister van V&W ziet daarbij de projectorganisatie
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving als een tijdelijke organisatie die zal
worden ontbonden na het opstellen van het Plan van Aanpak". Beide standpunten die Ir Drs H.N.J. Smits reeds tijdens de eerste vergadering van de
Stuurgroep van 28 september 1989 uitdraagt, ontmoeten kritiek van zowel
de provincie Noord-Holland als het Ministerie van Economische Zaken. De
provincie pleit voor binding door partijen aan te maken afspraken in het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving: "Als er in het Plan van
Aanpak gekozen wordt voor bepaalde oplossingsrichtingen, dient er ook
duidelijkheid te bestaan over de verwezenlijking daarvan. De vraag welke
aspecten in het kader van dit project worden meegenomen heeft dus wel
consequenties" (Gedeputeerde G. de Boer). De opstelling van de provincie
is opvallend in het licht van zowel de provinciale "side-letter" (1989) die
aan het Startconvenant is toegevoegd en waarin de provincie verklaart zich
alleen te committeren aan het proces en niet aan het resultaat, als in het licht
van de latere opstelling van de provincie toen een speciale voorziening in
het leven moest worden geroepen ("ijkmomenten") om de provincie NoordHolland binnen het Beleidsconvenant te houden (1991). Ook het Ministerie
van Economische Zaken bij monde van secretaris-generaal Prof. Dr F.W.
Rutten bepleit een ruime opdracht. Naast milieu- en ruimtelijke ordeningsaspecten zullen in het project ook economische aspecten aan de orde moeten
komen. Verder zet hij een vraagteken bij het standpunt van het Ministerie
van Verkeer & Waterstaat dat de besluitvorming in het kader van het Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving los moet worden gezien van eventuele
besluitvorming in C.O.S.-kader: "Het kan niet zo zijn dat hetgeen in de
Stuurgroep besloten wordt, opnieuw ter discussie komt in het C.O.S.". "De
Heer Rutten stelt dat de Stuurgroep tot taak heeft over het geheel tot overeenstemming te komen. Over de conclusies en aanbevelingen van het Plan
van Aanpak Schiphol zal de Stuurgroep uitspraken moeten doen. Mocht op
enkele punten geen overeenstemming worden bereikt dan moet de kwestie
worden voorgelegd aan het kabinet. Hij kan zich voorts vinden in de plaats
van het C.O.S. als uitvoerend orgaan van het Plan van Aanpak Schiphol en
omgeving"52. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat gaat niet verder dan
de toezegging te doen dat naast het Ministerie van VROM ook het Ministe51 Zie: verslag eerste vergadering Stuurgroep d.d. 28 september 1989.
52 De onafhankelijke opstelling van het Ministerie van Economische Zaken is van korte
duur. Reeds vóór de derde vergadering van de Stuurgroep (d.d. 8 december 1989) komt het
bericht dat het Ministerie van Economische Zaken in de Stuurgroep voortaan wordt vertegenwoordigd door Mr J.W. Weck. Laatstgenoemde maakt nog tijdens de periode van het Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving (voorjaar 1991) de overstap naar het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat met zijn benoeming tot directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst
als opvolger van Mr H. Raben ("exit per 1 oktober 1990").
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rie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van de provincie NoordHolland en Amsterdam en Haarlemmermeer bij het C.O.S. betrokken zullen
worden. Ook in een later stadium (voorjaar 1990 en verder) handhaaft het
Ministerie van Verkeer & Waterstaat een strikte scheiding tussen het Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving en de inbedding ervan in bijvoorbeeld
het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen53. De voorzitter van de
Stuurgroep concludeert uiteindelijk "dat de projectorganisatie al werkende
weg vanzelf tot een afbakening komt". Met deze conclusie stemmen partijen
uiteindelijk in (Verslag van de eerste vergadering van de Stuurgroep d.d. 28
september 1989).
Een ander voorbeeld van strikte scheiding die het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat aanbrengt tussen de werkzaamheden van het C.O.S.
en het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving duikt op bij de ambtelijke
voorbereiding van de formulering van de nachtnorm waartoe eind 1990
wordt besloten. Bij brief van 15 oktober 1990, kenmerk RLD/VI/L/90.010478, zendt de secretaris-generaal van Verkeer & Waterstaat, tevens "voorzitter van de Stuurgroep Coördinatie-Orgaan Schiphol" (C.O.S.) aan zijn
ambtgenoot van VROM, tevens voorzitter van de Stuurgroep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, een brief waarin hij hem op de hoogte stelt van
de instelling (d.d. 11 september 1990), taak en planning van de werkgroep
nachtnormering. Deze werkgroep rapporteert, zo stipuleert het Ministerie
van Verkeer & Waterstaat, aan de Stuurgroep C.O.S.. "Het ligt in de bedoeling, bij opheffing van de Stuurgroep C.O.S., deze werkgroep in te bedden
in de toekomstige projectorganisatie als vervolg op het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving (PvAS)". Het Ministerie van VROM, dat krachtens
de (gewijzigde) Luchtvaartwet (1978) primair voor de normstelling van
luchtvaartlawaai verantwoordelijk is, reageert daar furieus op maar neemt
uiteindelijk in de werkgroep zitting. Het Ministerie van VROM weet wel te
bewerkstelligen dat het uitbrengen van de "nationale nachtnorm" een proces
van twee fasen wordt. In fase 1 (werkgroep nachtnormering C.O.S.) onder
voorzitterschap van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat worden de
consequenties onderzocht van een nachtnorm en worden "enkele mogelijke
aanzetten" tot normstelling gedaan. Fase 2 richt zich op "een afweging omtrent en de keuze voor een nachtnorm". Fase 2 geschiedt onder leiding van
het Ministerie van VROM en "valt buiten de werkgroep nachtnormering
(C.O.SJ, wel wordt gebruik gemaakt van de resultaten van die werkgroep"**.

53 Zie: Voortgangsrapportage scenario-ontwikkeling d.d. 20 april 1990. "Door de RLD
wordt een voorbehoud gemaakt tegen een te sterke binding van de herziening van het SBL
aan het Plan van Aanpak".
54 Zie: Notitie Ir F.W.J. van Deventer en Ir M van den Berg aan de directeur Geluid en Omgeving d.d. 9 april 1991.
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4.4 Onderzoek, beleidsstandpunten, scenario's: complexiteit in overvloed
"Wat weten partijen eigenlijk over de groei van de luchtvaart en welk standpunt heeft welke partij inmiddels daarover bepaald?". In de vierde vergadering van de Stuurgroep (d.d. 14 februari 1990) wordt het Projectprogramma
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving van 30 januari 1990 goedgekeurd.
Over de opzet en indeling ervan is al in de eerste vergadering van de Stuurgroep (d.d. 28 september 1989) overeenstemming bereikt. Het voorbereiden
van het Projectprogramma neemt derhalve vier maanden in beslag.
De officiële start van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
(21 september 1989) vormt niet het begin van de werkzaamheden van de
projectorganisatie. De facto draait de projectorganisatie reeds maanden op
volle toeren. De opzet en indeling van het Projectprogramma wordt voorbereid door de projectgroep die voorafgaande aan de formele instelling ervan
(21 september 1989) al viermaal bijeen is gekomen, maar meer nog door de
zg. Inner Circle Schiphol, een uitsnede uit de projectgroep, bestaande uit de
meest belanghebbende partijen (Ministeries van VROM, van Verkeer &
Waterstaat en van Economische Zaken, provincie Noord-Holland en NV
Luchthaven Schiphol). Deze komt voor het eerst op 30 maart 1989 bijeen; in
de periode tot de eerste vergadering van de Stuurgroep komt de Inner Circle
Schiphol 1 1 maal bijeen. Tot de activiteiten van deze groepen behoren het
Startconvenant, de Notitie Plan van Aanpak Schiphol en omgeving van 31
augustus 1989, de opzet en indeling van het Projectprogramma, een eerste
inventarisatie van beleidsstandpunten en van ontbrekende gegevens (extern
op te dragen onderzoek) en de planning van de werkzaamheden.
In de eerste vergadering van de Stuurgroep wordt een lijst vastgesteld van documenten waarin de beleidsstandpunten van partijen op dat moment het best zijn verwoord:
• Ministerie van VROM (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, NMP, Volkshuisvesting in de 90-er jaren);
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Hoofdwegennet MER, Structuurschema Verkeer en Vervoer II, NEA-rapport, Commissie Biesheuvel);
• Provincie Noord-Holland (Structuurvisie, ANZKG, 2de Milieubeleidsplan);
• Gemeenten (Rapport Yap);
• NV Luchthaven Schiphol (Masterplan, Brochure ten behoeve van de informateur).
Hoe gebrekkig en gefragmenteerd de beleidsstandpunten van partijen zijn, wordt door deze lijst treffend geïllustreerd. Daar komt bij dat een
flink aantal van de genoemde documenten nog in voorbereiding is. Niemand
weet welke beleidskeuzes daarin worden gedaan. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden in verband met de agglomeratieproblematiek en Schiphol de adviezen van de Commissie Montijn, de Raad van
het Binnenlands Bestuur en het voorlopig Kabinetsstandpunt over beide aan
de lijst toegevoegd (Brief van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken J.J. van Aartsen d.d. 27 september 1989, kenmerk IBI89/56/U1).
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In het door de Stuurgroep op 14 februari 1990 goedgekeurde Projectprogramma, vier maanden na de eerste inventarisatie voor de eerste vergadering van de Stuurgroep, waarin de beleidslacunes aan het licht kwamen,
luidt de uiteindelijke lijst alsvolgt:
• Ministerie van VROM (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, stellingnamebrief VINO, Structuurschets voor de landelijke en stedelijke gebieden
(1989), NMP, Regeringsverklaring 1989, uitvoeringsnotitie NMP, Volkshuisvesting in de 90-er jaren, project Duurzaam Bouwen, project één
miljoen Woningen);
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Structuurschema Burgeriuchtvaartterreinen, Interimrapport werkgroep Capaciteit Banenstelsel Schiphol ( 1989), Hoofdwegennet MER, Structuurschema Verkeer en Vervoer
II);
• Provincie Noord-Holland (het College-programma 1987-1991, Nota
Strategische Keuzen Ontwikkeling Schiphol, ontwerp-Structuurvisie
1989, ANZKG 1987, concept-tweede Milieubeleidsplan);
• Gemeenten (ROA-Structuurvisie 2015, Structuurplan Haarlemmermeer
1986, Nota toekomstverkenningen gemeentebestuur Haarlemmermeer
(1990), Randstad-Groenstructuur, Beleidsplan Haarlemmermeer);
• NV Luchthaven Schiphol (Masterplan).
Het is duidelijk dat partijen het tempo van het uitbrengen van beleidsdocumenten laag houden. Onderzoek en het voorzichtig aftasten van elkaars limieten vormen de hoofdactiviteit. Beleidsdocumenten worden pas
uitgebracht wanneer duidelijkheid bestaat over de acceptatie ervan bij de andere partijen. Het Projectprogramma van 14 februari 1990 bevat als belangrijkste hoofdstukken een overzicht van de standpunten van belanghebbenden
(Hoofdstuk 4 ervan) en een inventarisatie van bestaande en als gevolg van
de uitbreiding van Schiphol te verwachten knelpunten voor de omgeving
(Hoofdstuk 5 ervan). Bij het ontwikkelen van de scenario's voor de uitbreiding van Schiphol (voorjaar en zomer 1990) bieden deze hoofdstukken een
belangrijk houvast. In het voorjaar van 1990, wanneer met het formuleren
van de oplossingsrichtingen, c.q. het maken van de scenario's wordt begonnen, komen partijen overeen zich te blijven baseren op, voorzover van belang, het gestelde in de hoofdstukken 4 en 5 van het Projectprogramma:
"Slechts daar waar nieuwe beleidsvoornemens die zijn gepubliceerd markant afwijken van het Projectprogramma, wordt daarmee rekening gehouden"^.
Parallel aan de inventarisatie van beleidsstandpunten (september
1989) wordt een Notitie onderzoeksbehoefte project Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving ten behoeve van de Stuurgroep opgesteld (d.d. 20 november 1989, kenmerk T21NOG01.TG). Niet minder dan 12 onderzoeken
worden nodig geacht:
1. handhaving;
2. "second opinion" van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) over
enkele voor Schiphol relevante basisdocumenten (o.a. het in voorberei55 Zie: Nota werkwijze scenario-groep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 6 maart
1990.
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ding zijnde Masterplan van de NV Luchthaven Schiphol) en een onderzoek naar de maatschappelijk-economische aspecten van het Plan van
Aanpak Schiphol en omgeving;
3. optimalisatie transport over land en vergroting bereikbaarheid Schiphol;
4. substitutie-effecten van luchtverkeer naar rail verkeer;
5. verbetering afwikkeling goederenvervoer in regio Schiphol, uitgaande
van raiWluchthaven Schiphol;
6. externe veiligheid;
7. kansrijke recreatievormen rond Schiphol;
8. verdelingsaspecten van luchtvaartactiviteiten naar andere luchthavens in
Nederland;
9. ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van Schiphol en omgeving;
10. luchtverontreiniging;
11.kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het aanbod van arbeidskrachten rond Schiphol;
12.optimalisatie capaciteit banenstelsel in het jaar 2015.
In de opsomming komt de nachtvluchtenproblematiek niet voor.
Wel is er een relatie met het onderzoek naar de verdelingsaspecten van
luchtvaartactiviteiten naar andere luchthavens in Nederland. Dit laatste onderzoeksvoorstel ontmoet aanvankelijk veel oppositie. NV Luchthaven
Schiphol verzet zich ertegen omdat zij naar eigen zeggen McKinsey reeds
opdracht heeft gegeven dit te onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn
evenwel onduidelijk; het betreffende rapport wordt niet ter beschikking gesteld. "Eventuele gerichte vragen zullen worden beantwoord. McKinsey ziet
zelf af van het op te dragen onderzoek naar de taakverdeling van de Nederlandse luchthavens" (aldus Drs R. den Besten in de vergadering van de
Stuurgroep van 14 februari 1990). Ook binnen het Ministerie van VROM
bestaat aarzeling. In zijn annotatie d.d. 12 februari 1990 op de Notitie
hoofdlijnen VROM-strategie schrijft Ir G.C. Naeff (Bureau Secretaris-Generaal): "afstemming met andere luchthavens is nog onvoldoende uitgewerkt.
Enerzijds speelt de norm voor nachtvliegen (relatie met Beek); anderzijds de
taakverdeling voor o.a. chartervluchten (Rotterdam, Lelystad). Vraag: concentreren op één punt van alle milieu-ellende en van de infrastructuur of liever wat spreiden?" De RARO (o.l.v. H. Wiegel) daarentegen "juicht het zeer
toe dat in het projectprogramma voor het Plan van Aanpak (blijkens bericht
in de Staatscourant van 16 februari 1990) ondermeer onderzoek wordt aangekondigd naar: de substitutiemogelijkheden van vliegverkeer door (hogesnelheids)railverkeer; de verdelingsaspecten van luchtvaartterreinen naar
andere luchthavens in Nederland''^«.
De 12 onderzoeken zijn niet uitputtend. Daarnaast wordt rekening
gehouden met onderzoeken die partijen (Directoraat-Generaal Milieubeheer,
Rijksplanologische Dienst, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting,
NV Luchthaven Schiphol, Directoraat-Generaal voor het Vervoer en Rijkswaterstaat, Rijksluchtvaartdienst) reeds eerder op eigen initiatief hebben gestart en waarvan de resultaten relevant voor het Plan van Aanpak Schiphol
" Zie: Advies over (vervolg)besluitvorming Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 21
maart 1991.
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en omgeving zijn. De meeste onderzoeken komen in juni 1990 klaar. Vertraging treedt op ten aanzien van: het onderzoek naar de sociaal-economische
gevolgen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (NEI); luchtverontreiniging (TNO/MT); optimalisatie capaciteit banenstelsel in het jaar
2015 (Werkgroep Capaciteit Banenstelsel Schiphol en Nederlands Lucht- en
Ruimtevaart Laboratorium).
In het voorjaar van 1990 vindt derhalve noodgedwongen een parallelle drieslag plaats:
• op basis van het vastgestelde Projectprogramma worden de onderzoeken
in uitvoering genomen;
• partijen consolideren hun positie door in een versneld tempo hun beleidsstandpunten te formuleren en in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving in te brengen (ontwerp-Nota SKOS, Stellingnamebrief Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening, NMP+, Notitie hoofdlijnen VROM-strategie,
ROA-visie) en
• een begin wordt gemaakt met het ontwikkelen van scenario's voor de uitbreiding van Schiphol.
Het ontwikkelen van scenario's voor de uitbreiding van Schiphol
markeert de overgang van het min of meer waardevrije proces van het naar
elkaar luisteren en van elkaar leren naar het hardop nadenken over hoe een
toekomstig Schiphol er uit moet zien. Partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd hun claims op tafel te leggen en die te toetsen aan de inzichten van de
andere partijen. Voor het begrip van het proces van scenario-ontwikkeling
zijn de volgende feiten van belang. Een scenario-groep wordt ingesteld die
samenvalt met de Inner Circle Schiphol (de Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken, provincie Noord-Holland en NV
Luchthaven Schiphol), uitgebreid met Amsterdam en Haarlemmermeer. De
projectgroep wordt op afstand geplaatst. Zij fungeert voor het ontwikkelen
van de scenario's als een klankbord. Dit wordt vastgelegd in een Notitie
werkwijze scenario-groep van 6 maart 1990: "De Projectgroep fungeert in
die visie als een klankbord en draagvlak voor de te formuleren oplossingsrichtingen, c.q. scenario's" en "De resultaten van de werkzaamheden van de
scenario-groep zullen naar verwachting zwaar wegen en slechts op detailpunten door de Projectgroep worden geamendeerd''^7. Bij het ontwikkelen
van de scenario's wordt nog niet beschikt over de resultaten van de onderzoeken. Die zijn nog in uitvoering en nog niet klaar. De resultaten daarvan
zijn vanzelfsprekend van invloed op de uiteindelijke besluitvorming over de
uitbreiding van Schiphol. Besloten wordt een iteratief proces in te gaan,
waarin geanticipeerd wordt op de te verwachten onderzoeksresultaten. Ook
deze belangrijke afspraak wordt vastgelegd in de Notitie werkwijze scenario-groep van 6 maart 1990: "Gelet op het voorgaande is onontkoombaar dat
bij het formuleren van de oplossingsrichtingen in zekere mate wordt geanticipeerd op de te verwachten onderzoeksresultaten. Het verdient aanbeveling
dat dit met enige behoedzaamheid geschiedt en dat bij het maken van de
scenario's binnen de gekozen oplossingsrichtingen voldoende (deel-)varian57

Zie: Notitie werkwijze scenario-groep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 6
maart 1990.
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ten worden geformuleerd die, afhankelijk van de te verwachten onderzoeksresultaten, eenvoudig zijn aan te passen"58. De Stuurgroep is in haar vergadering van 23 maart 1990 voorzichtiger, kiest de formele weg en is in eerste
instantie de opvatting toegedaan dat de scenario's vooral het karakter van
vingeroefening hebben en dat "een uitwerking van de scenario's eerst op basis van de onderzoeksresultaten realiteitsgehalte krijgt"59.
Gekozen wordt voor het ontwikkelen van drie groeiscenario's: (1)
een hoog scenario (meer dan 6% groei van de luchtvaart, zijnde de taakstelling die Schiphol zich opgelegd heeft); (2) een laag scenario (minder dan
6%: "terugdringingsvariant"), en (3) een midden scenario (autonome groei
van de luchtvaart van 6%), met per scenario als samenstellende elementen:
milieu, bedrijvigheid (luchthaven en overige bedrijven in de Schiphol-area),
verkeer en vervoer (landzijde), ruimtebeslag (wonen, recreatie, natuur en
landschap), investeringen. Per scenario wordt aangegeven welke maatregelen reeds zijn voorzien en welke nodig zijn om aan de gestelde groeiscenario's te voldoen. Ten tijde van de scenario-ontwikkeling bedraagt de economische groei 2,5% (1990). Het "hoge" scenario mikt op de afhandeling op
Schiphol van 60 miljoen passagiers (2015), het "midden" scenario op 40
miljoen passagiers en het "lage" scenario op 20 miljoen passagiers. In het
laatste geval (de zg. terugdringingsvariant) is Schiphol teruggevallen tot een
regionale luchthaven. Elk scenario kent vier sub-scenario's, te weten:
1. "alles door de lucht, alles via Schiphol" (sub-scenario A);
2. "alles door de lucht, deels via Schiphol" (sub-scenario B);
3. "deels door de lucht, alles via Schiphol" (sub-scenario C), en
4. "deels door de lucht, deels via Schiphol" (sub-scenario D).
Door de sub-scenario's heen wordt duidelijk wat het effect is van de huidige
situatie (sub-scenario A), van een na te streven substitutie van luchtvaart
naar railverkeer (de sub-scenario's C en D), en van een mogelijke functieverdeling van Schiphol en andere Nederlandse luchthavens (sub-scenario
B). De gekozen opzet kan niet een ieder bekoren. "Mevrouw de Boer merkt
op dat zij principiële bezwaren heeft tegen de gekozen werkwijze van de
scenario-groep, al is deze methodologisch heel knap"60. Niettemin gaat de
Stuurgroep akkoord met de Notitie werkwijze.
Waar lange tijd onduidelijkheid over blijft bestaan is de definitie
van het begrip "versterking van de mainportfunctie". Ook het NEI komt er
niet uit. In het kader van de ontwikkeling van groeiscenario's worden voor
mainportfumctie en kwaliteit van het leefmilieu de volgende kernvariabelen
vastgesteld:
a) voor de "versterking van de mainportfunctie" dienen de economische uitstralingseffecten voorop te staan. Daarbij gaat het tenminste om de vol58 Zie: Notitie werkwijze scenario-groep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 6
maart 1990.
59 Zie: verslag van de vijfde Stuurgroepvergadering d.d. 23 maart 1990 en Voortgangsrapportage scenario-ontwikkeling d.d. 20 april 1990.
"" Zie: Verslag van de vijfde Stuurgroepvergadering van 23 maart 1990.
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gende kernvariabelen: aantal passagiers; tonnen vracht; vlootomvang/vliegtuigbewegingen; dag/nachtvluchten (vracht); soort verbindingen
(zakelijke lijnvluchten).
b) de kernvariabelen voor de "verhoging van de kwaliteit van het leefmilieu" zijn: milieuhygiënische randvoorwaarden (geluid, luchtverontreiniging, externe veiligheid); een goed verkeer- en vervoerbeleid (landzijde);
behoefte aan woningen en woningbouwlocaties; recreatie, natuur en
landschap; zuiniger omgaan met ruimte.
Een doorbraak komt in juni 1990 met het voorstel de planperiode
van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (2015) in twee periodes op
te knippen: de periode tot aan 2003 en de periode 2003-2015. In de eerste
periode wordt wereldwijd rekening gehouden met de sterke groei van de
luchtvaart (circa 6%). NV Luchthaven Schiphol heeft voor die periode een
beleidsvoornemen ontwikkeld (Masterplan NVLS 1989) dat door het NEI
als plausibel en haalbaar is beoordeeld. Anders ligt het met de periode 20032015. De voorziene economische groei ligt aanzienlijk lager (circa 2,5%);
dit geldt eveneens voor de luchtvaart (circa 4,5%). Onzekerheid bestaat over
de groeikansen van Schiphol (de effecten van de liberalisering van de luchtvaart zijn onbekend. Evenmin is voorspelbaar hoe de recente politieke veranderingen in Oost-Europa het huidige vervoerspatroon zullen verstoren).
Vanuit de scenario-groep wordt voorgesteld voor de periode tot 2003 een
groei op Schiphol mogelijk te maken tot 30 miljoen passagiers. Voor de periode 2003-2015 tot 50 miljoen passagiers (bandbreedte van 40-60 miljoen
passagiers per jaar). Tevens wordt voorgesteld met één beleidsscenario te
volstaan^l. Dit wordt neergelegd in de Notitie stand van zaken project Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving van 25 juni 1990. De achtste Stuurgroepvergadering van 3 juli 1990 stemt hiermee in door in die vergadering
akkoord te gaan met de Notitie stand van zaken Plan van Aanpak Schiphol
en omgeving (incl. Bijlagen).
Ook voor de discussie over de toekomst van Schiphol nu (10 jaar
nadien) bevat bijlage 2, in het bijzonder uitgangspunt 5, stof tot overpeinzing: "Een aparte plaats wordt ingenomen door de geluidcontouren luchtvaartlawaai. Om politieke en historische redenen fungeren de gekozen geluidcontouren als begrenzing van hetgeen voor Schiphol mogelijk is. Een
toekomstige verdere groei van Schiphol binnen de gekozen geluidcontouren
dient plaats te vinden op basis van optimalisatie ervan. Mogelijke criteria
voor de optimalisatie zijn:
• minimum totaal bestaande geluidgevoelige bebouwing binnen de 35 Kecontour, inclusief in vastgestelde bestemmingsplannen opgenomen nog
niet gerealiseerde woningen;
• minimum totaal aantal ernstig gehinderden;
• minimum aantal mensen slaapverstoring door nachtvluchten;
• zo min mogelijk vluchten over aaneengesloten bebouwing;
• minimum oppervlaktegebied binnen de 35 Ke-contour;
6' Zie: Notitie stand van zaken project Plan van Aanpak Schiphol d.d. 25 juni 1990 met
bijlage 2 ervan de uitgangspunten beleidsscenario's (d.d. 22 juni 1990).
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• minimum bekende potentiële nieuwbouwgebieden binnen de 35 Kecontour;
• minimum potentiële recreatiegebieden binnen de 35 Ke-contour".
In feite is op het moment van vaststelling door de Stuurgroep van
de Notitie stand van zaken project Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
van 25 juni 1990 de uitbreiding van Schiphol zekergesteld. Als discussiepunt blijft onder andere de nachtvluchtenproblematiek over.
4.5 De Notitie hoofdlijnen VROM-strategie Schiphol
"Hoe komt het Ministerie van VROM tot een voor alle diensten eensluidend
standpunt over Schiphol?". Binnen het Ministerie van VROM wordt een
Notitie hoofdlijnen VROM-strategie voorbereid. Deze notitie is bedoeld om
het VROM-standpunt binnen het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
duidelijk, eensluidend en consistent tot uitdrukking te brengen. Het Ministerie van VROM kiest als strategische lijn voor "het bevorderen van een
duurzame ontwikkeling zodanig dat een gelijktijdige versterking van de
mainportfunctie van Schiphol en een verhoging van de kwaliteit van het
leefmilieu in de regio gerealiseerd kunnen worden". Per saldo levert deze
Notitie weinig op. De Notitie leidt niet tot een volwaardige VROM-visie op
de toekomst van Schiphol. Evenmin wordt de Notitie door de andere partijen gezien als een bruikbare aanzet voor een Rijksstandpunt. Uitvoerige vermelding van deze Notitie hier dient om te illustreren hoe een van de belangrijkste actoren vorm geeft aan zijn beleidsstandpunt, zowel naar binnen toe
(het Ministerie van VROM zelf) als naar de andere actoren van het Plan van
Aanpak Schiphol en omgeving:
• het Directoraat-Generaal Milieubeheer zet voor de VROM-strategie in
op de volgende beleidsdoelstellingen: (1) het terugdringen van verstoring
met name ten aanzien van luchtvaartlawaai; (2) het bevorderen van een
duurzame ontwikkeling door beïnvloeding van de vervoerswijzekeuze
ten aanzien van: continentaal luchWrailverkeer (TGV); weg-/railgoederenvervoer; auto-/openbaar vervoer van en naar de luchthaven van reizigers en werknemers;
• de Rijksplanologische Dienst zet in op de beleidsdoelstellingen: (1) versterking van de mainportfunctie, waarbij vooral de verbetering van de
bereikbaarheid van Schiphol in het geding is; (2) de verbetering van het
internationaal grootstedelijke vestigingsmilieu in de Randstad op het gebied van wonen, werken, recreatie en voorzieningen; (3) het benutten van
de ontwikkelingsmogelijkheden van het Groene Hart als contramal voor
de Randstad; (4) geleiding van de mobiliteitsontwikkeling; (5) bundeling
van de verstedelijking^2;

62 Voor de volledigheid wordt in de notitie vermeld dat de ruimtelijke invalshoek niet alleen
gebaseerd is op het rapport van de Werkcommissie Schiphol van de RPC "Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Schiphol - een ruimtelijke strategie voor de middellange termijn
(2015)" van juni 1987, maar ook op (voor wie aan de ijver en productiviteit van beleidsmedewerkers zou'twijfelen): de (voorlopige) resultaten van de Nadere Uitwerking voor het Groene
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•

het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting kiest voor de beleidsdoelstellingen: (1) het voldoen aan de woningbehoefte; (2) de kwaliteit
van de bestaande voorraad, en (3) het kunnen aanbieden van voldoende
en kwalitatief goede bouwlocaties die gunstig zijn gelegen uit het oogpunt van mobiliteitsbeperking.
De exercitie binnen het Ministerie van VROM is vooral opmerkelijk door het ontbreken van een geïntegreerde VROM benadering. Elk directoraat-generaal (Milieubeheer, Rijksplanologische Dienst, Volkshuisvesting) kiest voor de eigen beleidsdoelstellingen. Van een geïntegreerde, thematische aanpak is nog geen sprake. Bij de voorbereiding van de Notitie,
maar ook van het Projectprogramma wordt volstaan met het reageren op elkaars beleidsdoelstellingen. Een voorbeeld van het laatste is een memorandum van de Rijksplanologische Dienst en van het Directoraat-Generaal van
de Volkshuisvesting gezamenlijk over het Projectprogramma: "Paragraaf
4.2.3 Milieubeleid bevat uitspraken die niet alle tot het vigerend Rijksbeleid
gerekend kunnen worden, zoals ..." (Memo d.d. 5 december 1989 aan de
projectleider). De Notitie hoofdlijnen VROM-strategie wordt in de Bewindsliedenstaf van VROM van 12 februari 1990 voor het eerst besproken.
In de bij te stellen Notitie dient aandacht te worden besteed aan de samenhang tussen Schiphol en Beek (nachtvluchtnorm). De Notitie wordt vastgesteld in de Bewindsliedenstaf van VROM van 23 april 1990: "Ter beperking
van de slaapverstoring door nachtvluchten dienen ook voor Schiphol de
Griefahn-contouren te worden vastgesteld. De kosten van eventuele extra
slaapkamerisolatie zullen overeenkomstig het principe "de vervuiler betaalt"
ten laste moeten komen van de luchthaven en haar gebruikers". Voor het
eerst komt zo de nachtvluchtenproblematiek in beeld. Op blz. 13, onder punt
d ("Geluidhinder ten gevolge van specifieke hinderbronnen"), wordt aandacht gevraagd voor nachtvluchten. "De afgelopen jaren is het aantal nachtvluchten sterk toegenomen; voor de toekomst wordt nog een sterkere toename van het nachtelijke vrachtvervoer voorzien". De voorgestelde oplossingsrichting wordt gezocht in een aanscherping van de huidige nachtvluchtenregeling, "waarbij het verbod op het gebruik van andere banen dan de
Kaagbaan voor niet-geluidgecertificeerde toestellen wordt uitgebreid tot de
toestellen die niet voldoen aan de geluidemissie-eisen van Hoofdstuk 3".
"Een afweging met betrekking tot de eventuele toepassing van de voorlopige nachtvluchtnormering van de luchthaven Zuid-Limburg op de luchthaven
Schiphol is vooralsnog niet aan de orde in afwachting van de besluitvorming
over de uitbreiding van de luchthaven Zuid-Limburg".
De Notitie hoofdlijnen VROM-strategie wordt in de Stuurgroepvergadering van 27 april 1990 ingebracht. In zijn toelichting merkt de voorzitter van de Stuurgroep op dat het hier een eerste aanzet betreft en de gedachten weergeeft zoals deze binnen het Ministerie van VROM leven. "Op
basis van deze notitie zal overleg worden gevoerd met de andere rijkspartners. In de juni-vergadering kan dan hopelijk een rijksstandpunt worden
ingebracht". Voorafgaande aan de Stuurgroepvergadering van 27 april 1990
Hart; de Nadere Uitwerking Westelijk deel Randstad; het project één miljoen woningen in de
Randstad, en het project Duurzaam Bouwen.
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spreekt de voorzitter (Drs W. Lemstra) desverzocht een uur met de vertegenwoordigers van de Ministeries van Verkeer & Waterstaat (Ir Drs H.N.J.
Smits) en van Economische Zaken (Mr J.W. Weck). In dat gesprek uiten
laatstgenoemden hun verontwaardiging over het uitbrengen van de Notitie
hoofdlijnen VROM-strategie zonder dat tevoren overleg met hen is gevoerd.
De kritiek richt zich met name op de passages over Lelystad (in relatie tot
het uitbannen van nachtvluchten op Schiphol) en de voorgestane herziening
van het banenstelsel (vierde en vijfde baan). De Ministeries van Verkeer &
Waterstaat en van Economische Zaken stellen zich negatief op ten aanzien
van de door VROM voorgestane stimulering van Lelystad en een mogelijke
draaiing van de vierde baan"-\
Een analogie dringt zich op met de door het College van GS
Noord-Holland eerder uitgebrachte ontwerp-Nota SKOS (Strategische Keuzen Ontwikkeling Schiphol) van 23 januari 1990. In de Stuurgroepvergadering van 14 februari 1990 verwoordt Amsterdam de mening van velen: "De
Heer Van Duijn merkt op dat hij de gang van zaken rond de ontwerp-Nota
SKOS betreurt, in het bijzonder de polariserende publiciteit hierover. Het
uitbrengen van dit soort standpuntbepalende nota's door de partijen is niet
goed voor het gezamenlijke proces in het project". Opvallend is de kritiek
die het Ministerie van VROM en de provincie Noord-Holland met het uitbrengen van hun respectievelijk Notitie en Nota ten deel valt. Opvallend
omdat met uitzondering van Haarlemmermeer de andere partijen geen behoefte hebben hun beleidsstandpunten in een eigen notitie of nota te verwoorden. Een effectievere weg om hun standpunten kracht bij te zetten menen zij te vinden in instituties die al voor het Plan van Aanpak Schiphol en
omgeving zijn ingesteld (C.O.S.; Werkgroep Capaciteit Banenstelsel Schiphol; N.L.R.; NEI; Centraal Planbureau).
De Notitie hoofdlijnen VROM-strategie krijgt in de Stuurgroep
derhalve een uiterst koel onthaal. In de Notitie hoofdlijnen VROM-strategie
wordt de sluiting van de luchthaven in de nachtelijke uren bepleit. Dit roept
vraagtekens op bij Amsterdam*^. Aangedrongen wordt op een op basis van
deze Notitie spoedige totstandkoming van één Rijksstandpunt. "Op basis
van deze notitie zal overleg worden gevoerd met de andere rijkspartners. In
de juni-vergadering kan dan hopelijk een rijksstandpunt worden ingebracht", aldus de voorzitter. Dit Rijksstandpunt komt niet tot stand, althans
niet vóór 7 maart 1991, indien men het Kabinetsstandpunt d.d. 7 maart 1991
over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving als zodanig opvat.
4.6 Interimbeleid woningbouw rond Schiphol
"Welk interimbeleid moet hangende de besluitvorming van de uitbreiding
van Schiphol ten aanzien van woningbouwplannen die zich aandienen worden aangehouden?". Het ontbreken van een gezamenlijke visie op de uit63 Zie: Memorandum projectleider aan de directeur-generaal Milieubeheer d.d. 1 mei 1990.
64

Zie: verslag van de zesde Stuurgroepvergadering d.d. 27 april 1990.
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breiding van Schiphol vormt voor de bestuurlijke praktijk een handicap,
onder anderen bij de beantwoording van de vraag of woningbouw toelaatbaar is op locaties rond Schiphol die nu reeds (1989) of in de toekomst hinder ondervinden van een te hoge geluidsbelasting.
Sinds jaar en dag wordt rond Schiphol "gewerkt" met de zg. interimbeleidsbrieven van de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(1973 en 1974) en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1979)65.
De kern van het interimbeleid is vervat in de passage: "In afwachting van de
vaststelling van de grenswaarden op wettelijke grondslag kan ik U mededelen dat ik voorshands van mening ben dat het uit overwegingen van milieuhygiënische aard niet raadzaam moet worden geoordeeld woonbebouwing
op te richten binnen het gebied waar de lawaaibelasting nu of in de toekomst
zal liggen tussen de waarden van 35 en 40 Kosten-eenheden. Ik acht het in
strijd met de vigerende milieuhygiënische inzichten om woonbebouwing op
te richten in gebieden waar de lawaaibelasting de waarde van 40 Kosteneenheden te boven gaat of in de toekomst zal gaan" (circulaire van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 19 juli 1974, no. 108 704
DGMH/SB). In gelijke zin luidt een interimbeleidsbrief van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 27 maart 1979. Het is begrijpelijk dat met de start van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving provincie, gemeentebesturen rond Schiphol, projectontwikkelaars en andere
belanghebbenden zich afvragen welke waarde deze brieven uit het verleden
nog hebben. Nu nog niet over een gezamenlijke visie wordt beschikt is
dringend behoefte aan een nieuwe Interimbeleidsbrief.
Sinds 1979 geldt voor het gebied rond Schiphol dus een zg. interimbeleid. In overleg tussen Rijk, provincie en gemeenten heeft dit geleid
tot beslissingen over woningbouwplannen die zijn voorzien in het gebied
van de toekomstige geluidszone rond Schiphol. Daarbij baseert men zich op
de brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van
27 maart 1979 aan het College van GS van Noord-Holland, waarin hij, mede
namens de Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat en de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, aangeeft langs welke beleidslijnen het
interimbeleid gestalte dient te krijgen en waarin hij tevens het kaartenmateriaal en de (voorlopige) normstelling die van belang is voor de planologische beslissingen, vaststelt. Voor de beslissing welke bouwplannen wel en
welke geen doorgang kunnen vinden is de zg. indicatieve zone zoals die in
het kaartenmateriaal van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen
(SBL) is aangegeven, maatgevend. Inmiddels blijkt dat door de autonome
groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol en de daarin waar te nemen trends de oorspronkelijke SBL-geluidscontouren als achterhaald moeten worden beschouwd. De zg. 35 Ke-lijn uit het SBL wordt op een aantal
plaatsen overschreden66. Daar komt bij dat de claims tot uitbreiding van het

65

Het Ministerie van VROM dateert van 4 november 1982 (aantreden Kabinet Lubbers-I),
toen het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd opgeheven en het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne aan het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening werd toegevoegd. Als eerste minister van VROM trad aan Dr P. Winsemius.
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aantal vliegbewegingen, zoals neergelegd in het concept-Masterplan van de
NV Luchthaven Schiphol, gevolgen kunnen hebben voor de geluidscontouren rond Schiphol. Cruciaal is het moment van beschikbaarstelling van de
aangepaste kaarten (toezegging van de Rijksluchtvaartdienst: voorjaar 1990)
waarop de actuele geluidscontouren vermeld staan en het moment dat op
basis van een gezamenlijke visie op de uitbreiding van Schiphol de oude indicatieve zone (de zg. kaart 19-135 SBL) wordt vervangen door een herziene kaart met de herziene indicatieve zone. De toelaatbaarheid van woningbouwplannen moet daarop worden afgestemd. Afgesproken wordt dat woningbouwplannen die binnen de actuele geluidscontouren, maar buiten de
oude indicatieve zone liggen, mogen worden doorgezet. Bestaande afspraken over locatie-subsidie (Tolenburg) worden niet in heroverweging genomen. Onder actuele geluidscontouren worden verstaan de geluidscontouren
van het jaar 1987. De nieuwe interimbeleidsbrief van 19 december 1989,
kenmerk DGM/G 22N9102, van de Minister van VROM aan het College
van GS Noord-Holland vormt het voorlopige sluitstuk van de discussie.
Het door de Rijksluchtvaartdienst aanleveren van de nieuwe kaarten met geluidscontouren ondervindt keer op keer vertraging. In de Stuurgroepvergadering van 14 februari 1990 wordt half april 1990 als nieuwe
planning genoemd. In de vergadering van het C.O.S. van 16 mei 1990 wordt
juni 1990 als datum genoemd: "RLD maakt daarbij wel een voorbehoud
t.a.v. de hardheid en nauwkeurigheid van de aan te leveren geluidcontouren". "De werkgroep Capaciteit Banenstelsel Schiphol (C.B.S.) zal in juni
zijn definitieve rapport uitbrengen. Een eerder uitgebracht interimrapport is
ingetrokken nadat de onlangs tot de werkgroep toegetreden VROM-vertegenwoordiger enkele ernstige onjuistheden aan het licht had gebracht"67.
4.7 Agendering van de nachtvluchtenproblematiek
Initiatief door de Scenariogroep
De nachtvluchtenproblematiek komt in het Projectprogramma van 14 februari 1990 niet voor. Evenmin komt de nachtvluchtenproblematiek voor in de
lijst van op te dragen onderzoeken (Notitie onderzoeksbehoefte van 20 november 1989). In de Notitie hoofdlijnen VROM-strategie van 23 april 1990,
die een uiterst koel onthaal bij de andere partijen krijgt, wordt de sluiting
van Schiphol in de nachtelijke uren bepleit. "Ter beperking van de slaapverstoring door nachtvluchten dienen ook voor Schiphol de Griefahn-contouren
te worden vastgesteld. De kosten van eventuele extra slaapkamerisolatie
zullen overeenkomstig het principe "de vervuiler betaalt" ten laste moeten
komen van de luchthaven en haar gebruikers". Pas in de scenario-groep ontstaat een doorbraak. In de scenario-groep worden nachtvluchten met het oog
op de groei van het vrachtvervoer op Schiphol als kernvariabele beschouwd
66 De overschrijdingen vinden plaats ten zuiden van Rijsenhout en Aalsmeer en tussen Zwanenburg en Spaarndam (2 à 3 Ke), in Amstelveen-Noord en Amsterdam-Buitenveldert (4 à 5
Ke) en in Hoofddorp-Noord.
67 Zie: Verslag overleg door Ir M.E.E. Enthoven d.d. 17 mei 1990.
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van de versterking van de mainportfunctie van Schiphol. De erkenning van
nachtvluchten als kernvariabele van de versterking van de mainportfunctie
van Schiphol leidt ertoe dat de nachtvluchtenproblematiek een plaats krijgt
in de Notitie stand van zaken Plan van Aanpak Schiphol en omgeving van
25 juni 1990. In Bijlage 2 van deze Notitie wordt over de nachtvluchtenproblematiek opgemerkt: "Een belangrijk milieuprobleem vormen de nachtvluchten op Schiphol. De wens tot uitbreiding van de nachtvluchten (charterverkeer, vracht) en de voorziene introductie van een nachtnorm met bijbehorende zware financiële gevolgen maken dat moet worden nagegaan
welke de mogelijkheden zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Een afweging tussen kosten en baten van (een toename van) het aantal nachtvluchten is gewenst". Voorgesteld wordt de nachtvluchten te limiteren tot de (verlengde) Kaagbaan en een mogelijk aan te leggen vijfde baan, c.q. herziene
vierde baan en de daarbij behorende nachtisolatiekosten in het Plan van
Aanpak op te nemen. De achtste Stuurgroepvergadering van 3 juli 1990
stemt in met de Notitie en bijlagen. Met dit besluit plaatst de Stuurgroep de
nachtvluchtenproblematiek op de politieke agenda.
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is verantwoordelijk voor
de juiste toelevering van de geluidsgegevens over Schiphol. Daarvoor komen drie instanties in beeld: het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (N.L.R.), het Coördinatie Orgaan Schiphol (C.O.S.) en de Werkgroep
Capaciteit Banenstelsel Schiphol (C.B.S.). De contacten met N.L.R beschouwt het Ministerie van Verkeer & Waterstaat als zijn geprivilegieerd
domein; alleen door zijn tussenkomst kunnen verzoeken of opmerkingen
van andere partijen aan het N.L.R. worden doorgegeven. Het C.O.S. dat onder leiding staat van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft tot taak
het Rijksbeleid te coördineren ten aanzien van zaken die Schiphol betreffen.
De Werkgroep C.B.S. die eveneens onder leiding van het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat staat heeft tot taak het N.L.R.-onderzoek (merendeels
berekeningen) te begeleiden en is formeel verantwoordelijk voor het uitbrengen van de nieuwe geluidkaarten met geluidscontouren. Van meet af
aan heeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat duidelijk gemaakt dat het
C.O.S. een eigen verantwoordelijkheid heeft voor Schiphol die los staat van
het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Deze opvatting van eigen verantwoordelijkheid leidt ertoe dat het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
keer op keer slechts met moeite ertoe gebracht wordt nieuwe geluidsgegevens ten behoeve van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving ter beschikking te stellen. Deze weigerachtige opstelling uit zich in vele gedaanten, variërend van het niet inzien van de noodzaak om nieuwe geluidsgegevens ter beschikking te stellen tot het ver over tijd aanleveren van onjuiste
geluidsgegevens. Bij het interimbeleid is daar al op gewezen.
Aanpassing door de Stuurgroep
Voor de nachtvluchtenproblematiek is het noodzakelijk over de zg. Griefahn-contouren voor Schiphol te beschikken. Deze worden door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat toegezegd, zij het dat het tempo en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Werkgroep Capaciteit Banenstelsel
Schiphol te wensen overlaten. Bij concept-minute brief d.d. 25 april 1990
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van de secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Ir
Drs H.N.J. Smits) aan de voorzitter van de Stuurgroep stelt het Ministerie
van Verkeer & Waterstaat voor de Griefahn-contouren voor Schiphol te ontkoppelen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving gelet op de tijd
die nodig is om het betreffende NLR-geluidsmodel te ontwikkelen. Hierop
wordt geantwoord in de vorm van een Amice-kattebelletje van de secretarisgeneraal van het Ministerie van VROM (Drs W. Lemstra) aan de secretarisgeneraal van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Ir Drs H.N.J. Smits)
d.d. 2 mei 1990: "Amice, Ik wil Griefahn voorshands graag in het Plan van
Aanpak meenemen en dat is qua timing ook mogelijk. Zie hier een conceptantwoord op jouw concept-minute". Op 15 juni 1990 stuurt Gedeputeerde
G. de Boer mede namens wethouder J. Kroon van Haarlemmermeer een
"brief op poten" aan de voorzitter van de Stuurgroep. Het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat betoont zich ogenschijnlijk toegankelijk voor de gegroeide irritatie. Zo schrijft de secretaris-generaal van het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat (Ir Drs H.N.J. Smits) d.d. 29 juni 1990, kenmerk
RLD/VI/L 90.006794, aan de voorzitter van de Stuurgroep: "In verband met
ontstane onzekerheid inzake het beschikbaar komen van de resultaten van de
studie Capaciteit Banenstelsel Schiphol, die onder andere blijkt uit een aantal verontruste brieven die mij onder ogen zijn gekomen...". Dit neemt niet
weg dat bij brief van de secretaris-generaal van het Ministerie van VROM
(Drs W. Lemstra) d.d. 26 juli 1990, kenmerk DGM/G 24790028, aan de
secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Ir Drs
H.N.J. Smits) deze nogmaals gerappelleerd moet worden over de aanlevering van de Griefahn-contouren Schiphol.
In de achtste Stuurgroepvergadering van 3 juli 1990 herhaalt de
voorzitter formeel zijn wens dat de Griefahn-contouren voor Schiphol snel
worden opgeleverd. Hij bevestigt dat de nachtvluchtenproblematiek onderdeel zal zijn van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Oppositie
hiertegen wordt gevoerd door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en
NV Luchthaven Schiphol 68 . Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
merkt op dat het van de ligging van de Griefahn-contouren zal afhangen of
hierover in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving concrete besluiten
kunnen worden genomen. Schiphol stelt zich op het standpunt dat een nachtelijke sluiting slecht voor de mainportontwikkeling van Schiphol is. "De
luchthaven Zürich is de enige luchthaven in Europa die geheel gesloten is;
de Westduitse luchthavens zijn slechts voor bepaalde toestellen gesloten'
Een probleem bij een nachtelijke sluiting is dat de vrachtvliegtuigen slechts
een tussenstop op Schiphol maken en dus gemakkelijk uitwijken naar een
buitenlandse luchthaven. Verder maken de chartermaatschappijen nu 3 slagen per dag; bij een nachtelijke sluiting is dit niet meer mogelijk en zal meer
in de piekuren overdag worden gevlogen". Besloten wordt een notitie op te
stellen over de gehele of gedeeltelijke nachtsluiting van de luchthaven
Schiphol. Daarin moeten worden behandeld: (1) de consequenties voor de
luchtvaartmaatschappijen; (2) de situatie op andere luchthavens; (3) de kos68

Zie: verslag van de achtste Stuurgroepvergadering d.d. 3 juli 1990.
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ten en baten; (4) de consequenties van een uitbreiding van de nachtvluchten
voor het milieu. Het aan METRA opgedragen onderzoek is hier de uitvoering van69. Op 26 november 1990 brengt het Engelse bureau METRA zijn
rapport uit. Dit rapport is een ondersteuning van de positie van de luchtvaartsector.
Selectie door de bewindslieden
Het betrekken van de nachtvluchtenproblematiek in het kader van het Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving is na de moeizame verkrijging van de
Griefahn-contouren voor Schiphol de volgende horde die binnen het Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving moet worden genomen.
Een van de langste discussies over de nachtvluchtenproblematiek
heeft op 12 oktober 1990 plaats tussen de bewindslieden van VROM, van
Verkeer & Waterstaat en van Economische Zaken. De Minister van VROM
(J.G.M. Alders) opent met de opmerking dat op korte termijn de resultaten
van het METRA-onderzoek zijn te verwachten. De Minister van Verkeer &
Waterstaat (J.R.H. Maij-Weggen) merkt op dat binnenkort in Montréal een
ICAO-conferentie wordt belegd over internationaal af te stemmen regels
met betrekking tot nachtvluchten. De resultaten van deze conferentie zouden
in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving moeten worden meegewogen. Verder wijst de Minister van Verkeer & Waterstaat op reeds beschikbare gegevens, waaruit blijkt dat er wat betreft het toestaan van nachtvluchten
grote verschillen bestaan tussen theorie en praktijk. "In Europa blijken "gesloten" luchthavens grote aantallen nachtvluchten te accommoderen en blijken "open" luchthavens soms minder te accommoderen dan "gesloten"
luchthavens. Zo is Frankfurt het grootste deel van de nacht gesloten, maar
werden in 1989 27.000 nachtvluchten geaccommodeerd"^ Regelgeving
voor nachtvluchten op Schiphol dient niet vanuit een locaal of nationaal gezichtspunt, maar vanuit een internationaal, macro-economisch gezichtspunt
te worden benaderd. "Regelgeving dient in Europees kader tot stand te komen. Er zit spanning tussen milieu en economie". De Minister van VROM
wijst op de dubbele doelstelling van de mainportgedachte: milieu en economie. In het milieubeleid kan voor Schiphol geen uitzondering worden gemaakt. Een evenwicht moet worden gevonden tussen de economische bete69 Zie: Rapport nachtvluchten METRA d.d. 26 november 1990: "Economie consequences of
stopping or curtailing night flights at Schiphol Airport". Belangrijkste conclusies van het onderzoek:
• een totale nachtsluiting kan de mainportontwikkeling wezenlijk aantasten;
• een sluiting gedurende bepaalde nachtelijke uren plaatst Schiphol met name voor vrachtvervoer in het nadeel ten opzichte van directe concurrenten;
• landingen tussen 06.00 en 07.00 uur zijn van belang voor de aansluiting van intercontinentale lijnvluchten op het Europese verkeer en daarmee van wezenlijke betekenis voor
de positie van de KLM en dus van Schiphol als mainport;
• maatregelen gedurende de nacht zoals een verbod van een bepaalde categorie vliegtuigen
en/of van het gebruik van een bepaalde baan hebben nauwelijks effect op de mainportontwikkeling.
70 Zie: Verslag van het Bewindsliedenoverleg Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d.
12 oktober 1990.
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kenis van Schiphol en de inpassing van de luchthaven in zijn omgeving en
in de regio. Hij stelt zich op het standpunt dat een nachtnorm, c.q. een
nachtregiem voor Schiphol zal moeten worden vastgesteld. Hij stelt zich
open voor de vraag hoe een dergelijke nachtnorm het best kan worden ingevuld en welke uitzonderingssituaties kunnen worden toegestaan. De Minister van Verkeer & Waterstaat herhaalt haar argumenten. Indien Schiphol
nachtrestricties krijgt opgelegd, zullen hieraan nadelige gevolgen voor charters en vracht zijn verbonden en zal er een verschuiving van die activiteiten
naar Zaventem plaatsvinden. De Staatssecretaris van Economische Zaken
(Mr Y.M.C.T. van Rooy) ondersteunt dit standpunt. "De Staatssecretaris van
EZ geeft aan dat met het oog op de internationale concurrentiepositie van
Nederland het totaalresultaat telt. Belangrijk is op welke terreinen Nederland internationaal sterk staat. Op het terrein van de luchtvaart is dit niet het
geval" (cursivering van de auteur).
De secretaris-generaal van Verkeer & Waterstaat (Ir Drs H.N.J.
Smits) stelt voor een knip aan te brengen tussen een aanvaardbaar nachtregiem voor Schiphol (onderdeel van het Beleidsconvenant) op korte termijn
en de formulering van een nachtnorm. De directeur-generaal Milieubeheer
(Ir M.E.E. Enthoven) ondersteunt deze gedachte. In het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving moet, zo stelt hij, een nachtregiem in beeld worden
gebracht als onderdeel van het totale maatregelenpakket voor Schiphol. De
discussie over een nachtnorm, al of niet conform de voorstellen van Prof.
Griefahn, moet van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving worden
losgekoppeld. De voorbereiding van een nationale nachtnorm dient niet in
het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving te geschieden. Bij
de bepaling van het nachtregiem gaat het om een voor Schiphol specifieke
afweging. De voorzitter van de Stuurgroep (Drs W. Lemstra) erkent de
spanning tussen milieu en economie. Hij stelt zich op het standpunt dat bij
een keuze voor economische groei, c.q. de groei van Schiphol, deze aan (milieuhygiënische) randvoorwaarden moet worden gebonden (fasering van de
groei, banenstelsel (aanleg vijfde baan), baangebruik, handhaving, isolatie,
uitfasering Hoofdstuk 2 vliegtuigen). Uiteindelijk gaat het tenslotte om een
"package deal" waar partijen zich in kunnen vinden. De directeur-generaal
van de Ruimtelijke Ordening (Drs R. den Dunnen) onderschrijft dit standpunt.
Afgesproken wordt dat in het kader van het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving een afzonderlijke werkgroep het nachtregiem voor
Schiphol in beeld brengt, alsmede de bijbehorende randvoorwaarden (bijv.
handhaving) en de milieu- en economische consequenties van verschillende
nachtregimes.
4.8 Uitwerking van de nachtvluchtenproblematiek in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
De nagestreefde ontkoppeling van nachtnorm en nachtregiem
De ontkoppeling van nationale nachtnorm en nachtregiem voor Schiphol
biedt een goede uitweg om de nachtvluchtenproblematiek beheersbaar te
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maken. In dezelfde lijn is tijdens het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving reeds eerder gehandeld (scenario-groep, juli 1990): de knip tussen de
periode tot 2003 en de periode daarna (2003-2015). Deze ontkoppeling is
voor een deel schijn. Bij het invullen van de condities voor een aanvaardbaar nachtregiem voor Schiphol kan niet om de problematiek van de nachtnorm heen worden gegaan. Zeker niet, zoals later blijkt, als de vondst van
een toegestane lineaire groei van het aantal nachtvluchten (1.000 nachtvluchten per jaar extra) tot de vaststelling van een nationale nachtnorm zich
aandient en het luchtvaartsector de schijn op zich laadt de zaak voor zich uit
te schuiven door, althans in de ogen van de provincie Noord-Holland en
Haarlemmermeer, geen duidelijke voortgang terzake te maken. De ontkoppeling is ook schijn, omdat partijen op de hoogte zijn van de onmogelijkheid
van een nationale nachtnorm. Voor de luchthaven Beek heeft de regering
immers op basis van een advies van prof. dr B. Griefahn reeds een nachtnorm vastgesteld (april 1990). TNO-NIPG^' maakt in een brief van 5 oktober 1990 reeds melding van onderzoek naar de effecten van nachtelijk vliegtuiglawaai door de Gezondheidsraad. Het (ongevraagde) advies van de Gezondheidsraad ("Vliegtuiglawaai en slaap. Verstoring van de slaap door
nachtelijk vliegtuiglawaai") wordt op 25 februari 1991 aan de bewindslieden van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, VROM en Verkeer & Waterstaat aangeboden^, in dit advies pleit de Gezondheidsraad voor een
strengere en eenvoudiger normstelling dan de Griefahn-grensvvaarde.
Gedurende de periode oktober 1990-april 1991 vindt een intensieve uitwisseling van notities plaats over de nachtvluchtenproblematiek waarbij Griefahn, Beek en Schiphol geenszins los van elkaar worden gezien en
naar wegen wordt gezocht om de mainportfunctie van Schiphol binnen een
mogelijke nachtnormering de ruimte te geven:
1. bij nota van 12 februari 1991 wordt de Minister van VROM ten behoeve
van de behandeling van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving in
de RROM alsvolgt geadviseerd: "Dezerzijds ware, indien daarom in de
RROM wordt gevraagd in te brengen dat het beleidsstandpunt voor
Schiphol kan afwijken van Beek aangezien van het totale aantal vliegbewegingen het aantal nachtvluchten op Schiphol een geringer percentage
uitmaakt dan op Beek. Voorts dat een normering meer specifiek toegesneden op Schiphol ook niet bij voorbaat onhaalbaar moet worden geacht
omdat de nachtelijke exploitatie van vliegvelden beperkt is tot enkele
71

Zie: brief TNO-NIPG aan het Ministerie van VROM d.d. 5 oktober 1990, kenmerk RG.Ï/KB/4231/5140, waarin Drs R.G. de Jong advies uitbrengt met betrekking tot "de toepassing
van de Griefahnmethode in situaties met meer dan 35 vliegbewegingen per nacht". Ter toelichting: in 1989 vonden op Schiphol in de periode 23.00 tot 06.00 uur 12.491 nachtvluchten
plaats. In dit advies is de consultatie verwerkt van Dr W. Hofman (Universiteit van Amsterdam) die op verzoek van de Gezondheidsraad "onlangs een studie naar de effecten van nachtelijk vliegtuiglawaai heeft voltooid", en van Dr B. Griefahn.
72 Zie: advies Gezondheidsraad d.d. 25 februari 1991, publicatie 1991/05, met aanbiedingsbriefvan dezelfde datum, kenmerk U 1019/WP/MK/330-1, aan de Minister en Staatssecretaris van WVC. "De commissie heeft bij het opstellen van het advies gebruik gemaakt van een
achtergrondstudie van Drs W. Hofman. Het rapport over die studie zend ik U per separate
post".
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luchtvaartterreinen en mitsdien minder noodzaak is voor een landelijke
normering";
2. in haar advies van 8 februari 1991 merkt de RPC/RMC over de nachtvluchtproblematiek alsvolgt op: "Onze commissies brengen in dit kader
ons advies van 28 juni 1990 inzake de Oostwestbaan van het luchtvaartterrein Maastricht en de daaraan ten grondslag liggende stukken ter herinnering. (...) Onze commissies onderschreven in dat advies, mede gelet
op de door onze commissies positief gewaardeerde evaluatie van NIPG/TNO, de overweging van het Kabinet dat de Ke geen geschikte maat is
om als basis voor speciaal op nachtvluchten afgestemde geluidsisolatie te
dienen. Onze commissies onderschreven tevens de keuze voor de Griefahn-normstelling in het geval van het luchtvaartterrein Maastricht. (...)
Toegezegd is, dat met het oog op slaapverstoring als gevolg van nachtvluchten op Schiphol, een standpunt zal worden bepaald, uitgaande van
de Mainport-ontwikkeling van Schiphol. Van belang hierbij is dat vergeleken met het luchtvaartterrein Maastricht het aandeel nachtvluchten in
het totale aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol lager is (in absolute en
relatieve zin)";
3. in een nota aan de Minister van VROM van 26 februari 1991, kenmerk
MBG 25291010, merkt de directeur-generaal Milieubeheer (Ir M.E.E.
Enthoven) over het advies van de Gezondheidsraad op: "Voor Schiphol
wordt thans gedacht aan een minder strenge nachtnorm dan de Griefahnnorm voor Beek. Zulks gelet op de ten opzichte van Beek waarschijnlijk
grotere financiële offers die een nachtnorm op basis van de Griefahngrenswaarde voor Schiphol zouden betekenen. Het is de vraag of zulks,
in het licht van het rapport van de Gezondheidsraad, verdedigbaar zal
zijn. Eén en ander betekent dat de nachtproblematiek voor Schiphol integraal-bron (dus toe te laten vliegtuigen, omvang nachtverkeer en de
vliegprocedures) én ontvanger (isolatie) bekeken moet worden" .
Het bestaan van het kritische (ongevraagde) advies van de Gezondheidsraad is bij alle actoren (incl. de provincie Noord-Holland) bekend.
Tegelijkertijd houden de actoren vast aan de afspraak in het Bewindsliedenoverleg van 12 oktober 1990, dat het traject van totstandkoming van een
"nationale nachtnorm" strikt wordt gescheiden van de besluitvorming over
de uitbreiding van Schiphol. Verder wordt hardop gedacht om het denkbeeld
van een nationale nachtnorm te verruilen voor in ieder geval een specifiek
op de mainportfunctie van Schiphol toegesneden nachtnorm voor Schiphol.
In de wetenschap dat de totstandkoming van zo'n norm vele voeten in de
aarde heeft, handhaven actoren het beleidsstandpunt dat op planbare termijn
(1993) een aanvaardbare norm voor Schiphol beschikbaar is.
Invulling van een nachtregiem voor Schiphol als onderdeel van het Plan van
Aanpak Schiphol en omgeving
Los van de haalbaarheid van een nachtnorm leidt de invulling van het nachtregiem voor Schiphol dat onderdeel zal uitmaken van het Plan van Aanpak
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Schiphol en omgeving tot veel discussie^. Ofschoon actoren het over de
feitelijke situatie met elkaar eens zijn en een groot aantal overwegingen met
elkaar d e l e n d blijft er een verschil van mening tussen enerzijds de Minis73 In Lauswolt (22 t/m 24 oktober 1990), in het overleg met de Minister van VROM van 5
november 1990. in de Stuurgroepvergadering van 6 november 1990 (op basis van de Notitie
Beslispunten "Eerste Ronde" van Bussink), in een volgend overleg met de Minister van
VROM van 12 november 1990, in het Atlantic Hotel Kijkduin (14 t/m 16 november 1990), in
de Stuurgroepvergadering van 1 december 1990 (op basis van de Notitie Beslispunten
"Tweede Ronde" van Bussink), onder de bewindslieden van VROM, Verkeer & Waterstaat
en Economische Zaken d.d. 4 december 1990 , in de Stuurgroepvergadering van 7 december
1990, in de Stuurgroepvergadering van 11 december 1990 (op basis van de Notitie Beslispunten '"Derde Ronde" van Bussink) wordt erover gesproken.
74 In een notitie van 20 november 1990 ("Notitie stellingname nachtgebruik Schiphol", kenmerk PVAS 90/84) doet de projectleider op basis van het besprokene een voorstel voor de invulling van het nachtregiem voor Schiphol. Deze notitie behoudt tot aan het uitbrengen van
het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (14 december 1989) haar actualiteit en vormt de
kern van de overeenstemming tussen partijen. De notitie luidt in hoofdlijnen alsvolgt:
Feitelijke situatie:
(1) in 1989 werden vanaf Schiphol 12.491 nachtvluchten uitgevoerd. Volgens het rapport van
de werkgroep CBS (baangebruik Schiphol) zal dit aantal naar verwachting stijgen tot 24.500
(jaar 2000) en 35.000 (jaar 2015) bij 50 miljoen passagiers; (2) voor het intercontinentaal
lijndienstverkeer ligt de aankomstpiek (ca. 3.000 landingen) voornamelijk tussen 06.00 en
07.00 uur; (3) de aankomstpiek voor het charterverkeer (ca. 2.4000 landingen) vindt plaats
tussen 00.00 en 02.00 uur. De vertrekpiek voor charterverkeeer (ca. 2.4000 starts) vindt
plaats tussen 06.00 en 07.00 uur; (4) het nachtgebruik van Schiphol is van groot belang voor
het vrachtverkeer. Het merendeel ervan wordt in combi-vliegtuigen aangevlogen en draagt
daarmee in aanzienlijke mate bij aan de rentabiliteit van de luchtvaartmaatschappijen; (5) het
nachtgebruik wordt beheerst door de nachtvluchtregeling van maart 1990. 90% van het aantal
nachtvluchten wordt afgewikkeld op de Kaagbaan. In de toekomst zal dit volgens de nachtvluchtenregeling respectievelijk 63% (starten) en 60% (landen) zijn; (6) de Zwanenburgbaan
zal dan een belangrijke rol vervullen door de opvang van respectievelijk 55% (starten) en
33% (landen).
Overwegingen:
(1) doelstelling is het terugdringen van de nachtelijke geluidhinder binnen aaneengesloten
woongebieden. In het bijzonder betekent dit dat het overvliegen gedurende de nacht van de
woongebieden Aalsmeer, Zwanenburg en Buitenveldert/Amstelveen moet worden beperkt.
Mogelijkheden hiertoe hebben betrekking op: baangebruik/beschikbaarstelling; tijd; vliegtuigtype (Hoofdstuk 2 vliegtuigen); aantal vluchten; (2) het sluiten van Schiphol gedurende
de nacht en/of het aanscherpen van het nachtregiem voor Schiphol gedurende de nacht kan
niet los worden gezien van enerzijds de gewenste forse groei van het aantal nachtvluchten en
anderzijds het (voorlopig) ontbreken van de nachtnorm; (3) besluitvorming terzake dient te
geschieden met inachtname van hetgeen bij de belangrijkste buitenlandse luchthavens van
Europa (Londen. Parijs en Frankfurt) gebruikelijk is; (4) de positie van de charters is onderwerp van nadere studie. De uitkomst hiervan is ook van belang voor de onderhavige problematiek, aangezien de aankomstpiek van de charters valt tussen 00.00 en 02.00 uur. Mocht op
termijn blijken dat charters voor een deel voor uitplaatsing in aanmerking komen, dan is een
sluiting van Schiphol tussen 00.00 en 03.00 uur minder problematisch.
Voorstel:
Met inachtname van voornoemde feiten en overwegingen worden 2 varianten, ieder bestaande uit 11 onderdelen, opgesomd: Variant I (V&W, EZ, NV Luchthaven Schiphol) en Variant
II (VROM/provincie). Overeenstemming bestaat over 8 van de 11 onderdelen. VROM en
provincie willen op 3 punten verder gaan: (1) sluiting Schiphol van 00.00 tot 03.00 uur; (2)
koppeling tussen ontwikkeling en implementatie van de nachtnorm enerzijds en anderzijds
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teries van Verkeer & Waterstaat en van Economische Zaken en NV Luchthaven Schiphol en anderzijds het Ministerie van VROM en de provincie
Noord-Holland bestaan. Overeenstemming bestaat over acht van de 11 onderdelen van het nachtregiem. Het Ministerie van VROM en de provincie
Noord-Holland willen op drie punten verder gaan: (1) sluiting Schiphol van
00.00 tot 03.00 uur; (2) koppeling tussen de ontwikkeling en implementatie
van de nachtnorm enerzijds en anderzijds het toegestane aantal nachtvluchten. Stand-still tot het niveau 1989 (ca. 13.000) totdat besluitvorming heeft
plaatsgevonden over de ontwikkeling en implementatie van de nachtnorm;
(3) sluiting Schiphol voor Hoofdstuk 2 vliegtuigen van 00.00 tot 06.00 uur. '
De tijd gaat dringen. In de Stuurgroepvergadering van 1 december
1990 (nog krap twee weken voor het uitbrengen van het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving) wordt in afwachting van het komende bewindsliedenoverleg van 3 december 1990 "de adem ingehouden". Maar deze adempauze levert niets bijzonders op. De Stuurgroepvergadering van 7 december
1990 bevestigt de overeenstemming tussen partijen op acht van de 11 onderdelen. Over de provinciale aanscherpingsvoorstellen, zoals die in de Stuurgroepvergadering van 1 december 1990 op tafel zijn gelegd 75 , wordt niet
beslist. Wel worden aan de drie resterende geschilpunten in het verslag enige wollige woorden gewijd 76 . De Stuurgroepvergadering van 11 december
het toegestane aantal nachtvluchten. Stand-still tot het niveau 1989 (ca. 13.000) totdat besluitvorming heeft plaatsgevonden over de ontwikkeling en implementatie van de nachtnorm; (3)
sluiting Schiphol voor Hoofdstuk 2 vliegtuigen van 00.00 tot 06.00 uur.
75 De provincie stelt als uiterste bod voor:
lol aan de realisatie van de 5de baan:
(1) Aalsmeerbaan dicht van 20.00 tot 07.00 uur; (2) geen beperkingen Kaagbaan-Zuid.
Kaagbaan-Noord dicht; (3) Buitenveldertbaan dicht van 23.00 tot 06.00 uur, behalve wanneer
openstelling om nader te specificeren veiligheidsredenen noodzakelijk is; (4) Zwanenburgbaan-Noord dicht van 23.00 tot 06.00 uur voor startende Hoofdstuk 2 vliegtuigen, voor landende vliegtuigen algeheel verbod; (5)voor de stilste categorie vliegtuigen gelden geen beperkingen; (6) wanneer het gebruik van de Zwanenburgbaan-Zuid na beslissing over de integrale-MER mogelijk is gemaakt, kan hiervan tussen 23.00 en 06.00 uur alleen gebruik worden
gemaakt voorzover niet boven aaneengesloten woongebied (Rijsenhout) gevlogen hoeft te
worden.
na de realisatie van de 5de baan:
(1) geen beperkingen Kaagbaan-Zuid; (2) geen beperkingen 5de baan-Noord; (3) overige
banen dicht van 23.00 tot 06.00 uur; (4) uitgangspunt is dat bij realisering van de 5de baan
Hoofdstuk 2 vliegtuigen zijn uitgefaseerd; (5) Aalsmeerbaan dicht van 20.00 tot 07.00 uur.
76

Zie: Besluitenlijst Stuurgroep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 7 december

a) naar verwachting zal de ontwikkeling en mogelijk implementatie van i
nachtnormering voor luchtvaartlawaai in 1993 haar beslag vinden. In ver
wordt tot die periode een beperkte groeimogelijkheid van het aantal nach
Schiphol afgesproken tot 15.000;
b) ingeval in 1993 blijkt dat door exogene omstandigheden de afgesproken ontwikkeling en
mogelijke implementatie van een landelijke nachtnormering voor luchtvaartlawaai vertraging ondervindt, komen partijen overeen dat het aantal nachtvluchten overeenkomstig de
tot 1993 afgesproken beperkte groeimogelijkheid zal mogen stijgen (ca. 1.200 nachtvluchten per jaar);
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1990 verloopt dramatisch. Terwijl het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
(Ir Drs H.N.J. Smits) afwezig is ontstaat een confrontatie tussen enerzijds de
provincie Noord-Holland (de gedeputeerden G. en M. De Boer) en anderzijds het Ministerie van Economische Zaken (Mr J.W. Weck) en NV Luchthaven Schiphol (Drs R. den Besten). Amsterdam (wethouder Drs P. Jonker)
behoort nu eens bij de ene, dan weer bij de andere partij. De vergadering
concentreert zich uitsluitend op de nachtvluchtenproblematiek, en daarin in
het bijzonder op de uitfasering van de Hoofdstuk 2 vliegtuigen en het gebruik van de Zwanenburgbaan-Zuid 's nachts. De vergadering wordt tot
tweemaal toe geschorst om de provincie Noord-Holland gelegenheid te geven voor nader beraad^. Het mag niet baten. Partijen komen er niet uit.
Aan het einde van de vergadering wordt afgesproken dat de Minister van
VROM politiek beraad zal voeren met het provinciaal bestuur van NoordHolland. "De Stuurgroep is uitgepraat", concludeert de voorzitter van de
Stuurgroep. Afgesproken wordt verder dat in de aanbiedingsbrief van het
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving aan de Minister van VROM geen
gewag zal worden gemaakt van de twee verschillende standpunten over de
nachtvluchtenproblematiek. "De indruk moet vermeden worden dat de provincie Noord-Holland milieugevoeliger is dan de Minister van VROM".
Ook de persconferentie die reeds is aangekondigd voor 13 december 1990
wordt uitgesteld.
Op 12 december 1990 heeft het politieke overleg plaats^. De provincie gaat akkoord met de tekst zoals die uiteindelijk in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving wordt verwoord. Op 13 december 1990 voert de
Minister van VROM Mondeling Overleg met de vaste commissie milieubeheer uit de Tweede Kamer over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving.
De Minister van VROM kondigt aan dat de Stuurgroep het Plan van Aanpak
Schiphol en omgeving aan hem heeft aangeboden. De volgende dag zal de
Stuurgroep het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving met een persconferentie in het gemeentehuis van Haarlemmermeer in de openbaarheid brengen (14 december 1990 om 10.30 uur). Geen der commissieleden (Tommei,

c) een versterkt ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van Hoofdstuk 2 vliegtuigen "s
nachts zal met ingang van 1995 worden ingezet. Door de NVLS zal worden onderzocht
welke vervoerssegmenten gedurende de nacht (met name passagiersvluchten en bepaalde
vormen van vracht) zich aandienen en welke daarvan voor verschuiving naar de dagranden (cursivering auteur) in aanmerking komen (januari 1991);
d) in het licht van het voorgaande zal de Minister van VROM worden geadviseerd de voorgestane nachtsluiting van Schiphol van 00.00 tot 03.00 uur te laten vallen;
e) door de NVLS zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om gedurende de
nacht de vliegbewegingen die niet langer op de Aalsmeerbaan kunnen worden afgewikkeld te accommoderen op de Kaagbaan (in plaats van op de Zwanenburgbaan bij zuidelijk gebruik ervan)".
77 zie: verslag van de Stuurgroepvergadering van 11 december 1990.
78 Zie: Faxbericht van Henk Bakker, politiek adviseur van de minister van VROM (.I.G.M.
Alders), d.d. 13 december 1990, aan de secretaris-generaal van VROM (Drs W. Lemstra)
over "Laatste afspraken over Plan van Aanpak". De provincie verlangt drie (minieme) tegemoetkomingen, waarvan slechts één op de nachtvluchtenproblematiek betrekking heeft.

70

Te Veldhuis, Castricum, Van Vlijmen, Van Gijzel, Leerling en Van den
Berg) roert in de Klompé-zaal het onderwerp nachtvluchtenproblematiek
aan. De Minister van VROM voelt zich niet geroepen hier de aandacht op te
vestigen.
4.9 Voorlopige conclusies
De periode september 1989-december 1990 kan de periode van het "leren"
worden genoemd. In deze periode ligt de nadruk op de bereidheid van partijen de tijd te nemen om van eikaars standpunten kennis te nemen, daarop te
constateren dat aanzienlijke kennislacunes voorkomen, gezamenlijk onderzoek op te dragen en op basis van onderzoeksresultaten en inmiddels verder
ontwikkelde beleidsstandpunten een eerste idee over de uitbreiding van
Schiphol te formuleren. Deze periode is daarmee een belangrijke fase in de
besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol. Partijen onderkennen het
ontbreken van gezamenlijke kennis, ja zelfs het ontbreken van voldragen beleidsstandpunten om weloverwogen tot een eensluidende visie over de toekomst van Schiphol te komen. Deze meest studieuze en in conceptueel opzicht meest creatieve periode van de besluitvorming van de uitbreiding van
Schiphol is tijdens en ook lang na afloop van het Plan van Aanpak Schiphol
en omgeving onderbelicht gebleven 79 . Onvoldoende wordt onderkend dat
juist deze periode vanuit het standpunt van beleidsgericht leren cruciaal is
gebleken. Op het belang van onderzoek en kennisontwikkeling wordt in
Hoofdstuk 7 dieper ingegaan.
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat slaagt er niet in tijdig, in
het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, betrouwbare
kaarten met geluidsgegevens, en meer in het algemeen resultaten van geluidsonderzoek, beschikbaar te stellen. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat schermt het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de begeleiding hiervan door de
Werkgroep Capaciteit Banenstelsel Schiphol af. In deze besluitvormingsronde wordt dit niet doorbroken. Het ambtelijk en bestuurlijk overleg lijdt
onder een gebrek aan informatie en een teveel aan aannames. De onzekerheid rondom Schiphol over het al of niet doorzetten van woningbouwplannen duurt nog jaren voort. Het opnemen van niet minder dan 11 planologische zones in de uiteindelijke PKB-Schiphol en omgeving (1995) is een
illustratie van dit proces.

' " Een echo van het gebrekkige collectieve geheugen over Schiphol wordt teruggevonden in
het voorstel van het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) om een onafhankelijk onderzoekscentrum op te richten dat alle studies over Schiphol beoordeelt ("We willen een
certificaat van deugdelijkheid") en in de uitspraak van TOPS-voorzitter Ir H. van der Vlist:
"In het verleden is te weinig energie gestoken in de onderwerpen waarover de partijen het
eens zijn, eens kunnen worden of elkaar juist helemaal nooit bereiken. Daarover gaan wij duidelijkheid scheppen. TOPS verricht het voorwerk. De Minister heeft geen tijd om met al die
partijen te overleggen" (Zie: Volkskrant van 1 mei 1999, "Discussie met keurmerk").
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