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HOOFDSTUK 5: BESLUITVORMINGSRONDE 3 (HET BELEIDS-
CONVENANT) 

5.1 Inleiding 

De periode december 1990-april 1991 vormt het sluitstuk van de besluitvor
ming van de uitbreiding van Schiphol. Het resultaat ervan is het Beleidscon-
venant dat partijen op 16 april 1991 ondertekenen. De nadruk in deze perio
de ligt op het bestuurlijk overleg op weg naar het Beleidsconvenant. Inhou
delijk kenmerkt deze laatste ronde zich door twee zaken: de ambtelijke af
ronding van "unfinished business" uit het Plan van Aanpak Schiphol en om
geving (zoals luchtverontreiniging, handhaving, integrale MER, vervolgor-
ganisatie) en de nachtvluchtenproblematiek. In dit hoofdstuk wordt vooral 
ingegaan op de positie van de provincie Noord-Holland en wordt beschre
ven hoe in samenspel met andere actoren de provincie Noord-Holland voor 
het Beleidsconvenant behouden blijft. 

Over de nachtvluchtenproblematiek denken partijen in het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving van december 1990 met de provincie 
Noord-Holland goede afspraken te hebben gemaakt. De terugkoppeling van 
de Minister van VROM van zijn politiek beraad met de gedeputeerden G. en 
M. de Boer wijst hier op°0. De belangrijkste voorstanders van de 
uitbreiding van Schiphol (de Ministeries van Verkeer & Waterstaat en van 
Economische Zaken, NV Luchthaven Schiphol, KLM, Amsterdam), maar 
ook het Ministerie van VROM, de provincie Noord-Holland en Haarlem
mermeer die het milieubelang zwaar laten wegen, zijn tevreden met het 
bereikte resultaat. De waardering voor het bereikte resultaat wordt uit
gedragen^'. In de RPC/RMC van 21 januari 1990 zwaait men elkaar de lof 
toe: "De wijze waarop dit omvangrijke project door VROM tot nu toe is 
aangepakt, werd door EZ betiteld als een novum. Het is dan toch maar, on
danks alle politieke haken en ogen die eraan vastzitten, mogelijk gebleken 
tot een overeenstemming te komen over een concept-Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving". Ook de voorzitter van de RPC/RMC Drs J.P.A. 
Gruyters laat zich niet onbetuigd: "Er wordt het beeld opgehangen van een 
ramp (het groeiende Schiphol) die over ons komt en waaraan we wellicht 
nog net kunnen ontsnappen. De toonzetting zou echter moeten zijn: er is een 
project dat we willen realiseren, i.e. Schiphol-mainport, en daar gaan we 
voorwaarden voor creëren!". 

80 Zie: Faxbericht d.d. 13 december 1990 van Henk Bakker, politiek adviseur van de minis
ter van VROM, aan de secretaris-generaal van VROM (Drs W. Lemstra), over het verloop 
van het overleg met de gedeputeerden: "Zoals bekend heeft de minister gisterenmiddag in een 
overleg met de GS-leden van Noord-Holland De Boer en De Boer overeenstemming bereikt 
over het laatste hangpunt". "Noord-Holland gaat akkoord met een ambtelijke afronding van 
het PvA. Een aparte stuurgroepvergadering vindt men niet nodig". 

8' Zie: verslag vergadering RPC/RMC over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving 
Schiphol en omgeving d.d. 22 januari 1991. 
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Het bestuurlijk overleg82 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. 
De Minister van VROM krijgt het voortouw in de contacten met de Tweede 
Kamer, Provinciale Staten van Noord-Holland en gemeenteraden. De be
windslieden van Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken kijken nauw
lettend vanaf de zijlijn toe. 

5.2 Uitgangspositie van de provincie Noord-Holland 

Wat is de uitgangspositie van de provincie Noord-Holland?8-5 De aanwezig
heid van drie economische krachtbronnen van nationaal formaat binnen haar 
grenzen (Amsterdam, Umond en Schiphol) maakt de positie van het provin
ciaal bestuur van Noord-Holland een bijzondere. Enerzijds is daar de span
ning tussen locaal en regionaal bestuur, de vraag welke meerwaarde de pro
vincie heeft in discussies op landelijk niveau, waarin de meestbelangheb-
bende partijen (Amsterdam, Hoogovens en Schiphol) gewoon zijn zich 

8 2 Tot het uitbrengen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving Schiphol en omgeving 
(14 december 1990) vervullen de bewindslieden een tamelijk afzijdige rol. De intensivering 
en versnelling van de bestuurlijke betrokkenheid in de periode december 1989-april 1990 
blijkt uit het volgende lijstje: 
• Brief Minister van VROM aan convenantspartijen d.d. 19 december 1990, kenmerk M 

470, met aanbieding Plan van Aanpak Schiphol en omgeving Schiphol en omgeving met 
verzoek dit "in eigen kring" te bespreken; 

• Brief Minister van VROM aan RPC/RMC d.d. 2 januari 1991 met verzoek tot behande
ling van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving Schiphol en omgeving; 

• Brief Minister van VROM, mede namens de Minister van Verkeer & Waterstaat, aan de 
Tweede Kamer d.d. 25 januari 1991, kenmerk BSG 91/03, ten behoeve van overleg met 
de Vaste Kamercommissies voor milieubeheer, economische zaken, verkeer en waterstaat 
en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van 6 februari 1991 over het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving; 

• Mondeling Overleg met de Vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening d.d. 6 februari 1991; 

• Ministerraad d.d. 22 februari 1991 (procedurele behandeling Plan van Aanpak Schiphol 
en omgeving); 

• Overleg bewindsleden VROM, Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken met gede
puteerden van Noord-Holland en wethouders van Amsterdam en Haarlemmermeer d.d. 27 
februari 1991 over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving; 

• Ministerraad d.d. 4 maart 1991 (inhoudelijke bespreking Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving); 

• Kabinetsstandpunt over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving d.d. 7 maart 1991; 
• Overleg Minister van VROM met Haarlemmermeer d.d. 21 maart 1991 ; 
• Brief Minister van VROM aan convenantspartijen d.d. 3 april 1991, kenmerk M 185, met 

aanbieding concept-Beleidsconvenant en verzoek op 12 of 13 april 1991 het te onderteke
nen; 

• Brief Minister van VROM aan Tweede Kamer d.d. 5 april 1991 (TK, 1990-1991, 21 964, 
nr. 6) met aanbieding van concept-Beleidsconvenant; 

• Mondeling Overleg met de Vaste Kamercommissies voor volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening d.d. 10 april 1991; 

• Amice-brieven Hans Alders aan Margaretha de Boer en aan Peter van der Gaast d.d. 12 
april 1991, kenmerk M 910412/1048, over "onduidelijkheid over de stellingname van de 
regering ten aanzien van het aantal nachtvluchten tot 1993 en ten aanzien van de nacht
normering". 

8 3 Interview met oud-Gedeputeerde G. de Boer d.d. 24 juni 1999. 
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rechtstreeks met het Rijk verstaan, anderzijds de pretentie dat de provincie 
Noord-Holland vanuit een roemrijke bestuurlijke traditie die eeuwen terug
gaat en met de professionele ondersteuning van een deskundig ambtelijk ap
paraat daadwerkelijk in staat is in besluitvormingsprocessen als deze ade
quaat tegenspel te bieden en de rol van gewaardeerde partner te vervullen. 

De bemoeienis van de provincie Noord-Holland met de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening dateert van voor het Plan van Aanpak Schiphol 
en omgeving. Aanvankelijk zouden in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
twee gebieden (Umond en het Westelijk Havengebied) worden aangemerkt 
als gebieden die uit milieuhygiënisch oogpunt extra aandacht behoeven. In 
een overleg met de Minister van VROM (Drs E.H.T.M. Nijpels) bepleit de 
provincie met succes dat het Westelijk Havengebied van de lijst wordt ge
schrapt. Meer urgentie valt toe aan Schiphol. 

Voor de provincie Noord-Holland is de tegenstelling werkgelegen
heid en milieu geen theoretische aangelegenheid. Het teloorgaan van de be
drijvigheid in het Amsterdamse (scheepsbouw, werkspoor, zeehaven) in de 
60er jaren staat in het geheugen gegrift. De overgang van traditionele indus
triële bedrijvigheid naar dienstverlening als bron van welvaart wordt gesti
muleerd. De betekenis van Schiphol als banenmotor in de snelgroeiende 
dienstverlening en als referentiepunt voor bedrijvigheid (bijv. vestiging van 
Nissan) in Amsterdam en omgeving wordt erkend. 

Vanuit provinciaal oogpunt is er een hiërarchie van bestuur. In de 
casus Schiphol ziet de provincie de rol van het Rijk (de Ministeries van 
VROM en van Verkeer & Waterstaat) vooral op het vlak van visie-ontwik
keling (VROM) en uitvoering (Verkeer & Waterstaat). De provincie vervult 
een scharnierfunctie naar enerzijds het locale bestuur dat niet voldoende ge
ëquipeerd is om adequaat weerwerk te verrichten en anderzijds grote spelers 
als Amsterdam: 
• voor kleine en middelgrote gemeenten als Haarlemmermeer, Amstel

veen, Aalsmeer en Haarlemmerliede dicht de provincie het gat in experti
se en mankracht om het Rijksbeleid naar het locale niveau te vertalen en 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen; 

• voor grote spelers als Amsterdam vervult de provincie een intervisie
achtige, soms dempende rol in het opportunistische spel van ambities en 
realiteitszin. 

Vanuit provinciaal oogpunt is er, annex aan de eerder aangegeven 
scharnierfunctie, een specifieke functie die door geen andere partij dan de 
provincie kan worden vervuld: het creëren van maatschappelijk draagvlak. 
Het mobiliseren van maatschappelijk draagvlak met communicatiestrategie
ën die daar onderdeel van zijn, is een regionale taak. De provincie is bij uit
stek gekwalificeerd om maatschappelijke coalities te organiseren. Op dit 
punt is de provincie een "counter vailing power" ten opzichte van het Rijk 
dat in zijn Rijksplannen het accent zoekt in visie-ontwikkeling, logistiek en 
infrastructuur, en nauwelijks belang hecht aan de maatschappelijke inbed
ding ervan. 

In de casus Schiphol realiseert de provincie Noord-Holland zich 
dat de uitbreiding van Schiphol zware bestuurlijke ondersteuning behoeft. 
Die zware bestuurlijke ondersteuning is nodig wegens het erkende economi-
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sehe belang van Schiphol, maar ook wegens de grote, bijna spreekwoordelij
ke milieuproblemen ervan. De gedeputeerden G. (optredend als coördinator 
binnen de provincie) en M. de Boer en Achterstraat krijgen van het College 
van Gedeputeerde Staten het mandaat om in ruil voor die zware bestuurlijke 
ondersteuning aan de uitbreidingsplannen van Schiphol stringente voor
waarden te verbinden. Hen wordt uitdrukkelijk verboden in welke fase dan 
ook bestuurlijk te breken^. 

5.3 Het afnemende commitment van de provincie Noord-Holland 

De groeiende weerstand van de provincie Noord-Holland tegen het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving, of zo men wil, het afnemende commitment 
eraan verloopt stapsgewijs. "Wij onderschrijven de voorstellen in het Plan 
van Aanpak met betrekking tot het nachtgebruik van de luchthaven. Hoofd
stuk 2 vliegtuigen moeten met ingang van 1995 gedurende de nachtelijke 
uren worden geweerd". Aldus luidt het concept-bestuurlijk standpunt van 
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (9 januari 1991). 
Dit standpunt meldt de provincie in de Stuurgroepvergadering van 5 februa
ri 1991. In dezelfde vergadering bepleit Haarlemmermeer een limitering van 
het aantal nachtvluchten bij het uitblijven van een nachtnorm. In de Stuur
groepvergadering van 19 februari 1991 nuanceert de provincie haar stand
punt: "De Heer De Boer merkt op dat de provincie uitgaat van de vaststel
ling van de nachtnorm in 1995. De provincie twijfelt aan de realiteitswaarde 
van een vaststelling in 1993, gezien de relatie met de MER. De maatregelen, 
bijvoorbeeld het slaapkamer-isolatieprogramma, zullen dan ook in 1993 
moeten worden vastgesteld op basis van de resultaten van de MER". 

Op 27 februari 1991, daags voor het debat over het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving in Provinciale Staten van Noord-Holland, vindt 
bestuurlijk overleg plaats tussen de bewindslieden van VROM, Verkeer & 
Waterstaat en Economische Zaken, gedeputeerden van de provincie Noord-
Holland en wethouders van Amsterdam en van Haarlemmermeer. De pro
vincie verwacht dat Provinciale Staten zich op 28 februari aanstaande in be
ginsel achter het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving zullen scharen on
der het voorbehoud dat op enkele belangrijke punten (luchtverontreiniging, 
investeringen openbaar vervoer en nachtvluchten) aanpassingen plaatsvin
den. Ten aanzien van de nachtvluchtenproblematiek waarschuwt de Minister 
van Verkeer & Waterstaat (J.R.H. Maij-Weggen) voor het door Nederland 
innemen van een bijzondere positie^. Zij wijst in dit verband op het inter
nationale karakter van de luchtvaart. Van het Nederlandse voorzitterschap 
van de EG (2de helft 1991) wil zij gebruik maken om in Europees verband 
zaken aan de orde te stellen als nachtnorm, emissie-normen luchtverontrei
niging luchtvaart, verruiming van de mogelijkheden van de burgerluchtvaart 
bij vermindering van de militaire luchtvaart. De Minister van VROM 

84 Interview met oud-Gedeputeerde G. de Boer d.d. 24 juni 1999. 

85 Zie: het verslag van het bestuurlijk overleg van 27 februari 1991. 
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(J.G.M. Alders) zegt toe dat een planning van de werkzaamheden voor de 
totstandkoming van de nachtnorm (1993) als bijlage bij het Beleidsconve-
nant zal worden opgenomen. In de Stuurgroep van 1 maart 1991, waar de 
provincie een toelichting geeft op de stand van zaken van het "beraad in ei
gen kring", maakt Gedeputeerde G. de Boer melding van het feit dat Provin
ciale Staten op 28 februari 1991 in overgrote meerderheid hebben ingestemd 
met het Beleidsconvenant. Wel is bij die gelegenheid een aantal moties 
aangenomen, waaronder twee over de nachtvluchtenproblematiek (moties 
IA en 15)8". De belangrijkste motie (motie IA) leidt, naar later blijkt, te
recht tot ongerustheid in de Stuurgroep. In een eerste reactie geeft NV 
Luchthaven Schiphol (Drs R. Den Besten) te kennen "dat deze motie vol
strekt onaanvaardbaar is. De motie blokkeert de ontwikkeling; dit is dodelijk 
voor het gehele nachtbedrijf van de luchthaven". Zijn standpunt wordt on
derschreven door het Ministerie van Economische Zaken (Mr J.W. Weck). 
Afgesproken wordt, om de ongerustheid weg te nemen over het niet halen 
van de termijn van 1993 voor een landelijke nachtnorm, in de volgende ver
gadering van de Stuurgroep daartoe "een planning voor de invoering van de 
nachtnorm" te agenderen. 

Dat de nachtvluchtenproblematiek zo'n urgentie krijgt is onver
wacht. Bij nota van 25 februari 1991, kenmerk MBG 25291001, aan de Mi
nister van VROM (J.G.M. Alders) schetst de secretaris-generaal van VROM 
(Drs W. Lemstra) ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg van 27 fe
bruari 1991 drie scenario's die hem plausibel voorkomen: (...) "scenario II. 
Het overleg met de gedeputeerden en wethouders is niet conclusief. Provin
ciale Staten gaan op 28 februari aanstaande onder voorbehoud akkoord met 
het Plan van Aanpak. De machtiging aan de CdK om te ondertekenen wordt 
geclausuleerd ten aanzien van de financiering van de HSL-lijn en het stads
gewestelijk openbaar vervoer. In dit scenario wordt door de Minister van 
VROM gelet op zijn planning om in het voorjaar van 1993 deel drie van de 
project-PKB uit te brengen, aangegeven dat de ondertekening van het be
leidsconvenant uiterlijk 15 april 1991 zal plaatsvinden. Mochten provincie 
en gemeenten op dat moment of zoveel eerder bekend maken dat zij geen 
medewerking zullen verlenen aan het beleidsconvenant dan zal het Rijk 
dienovereenkomstig alleen de project-PKB- en I-MER Schiphol en omge
ving starten. Voor de vervolgprocedure zal dit leiden tot een verlenging van 
de tijd aangezien de parallelle herziening van het streekplan waarschijnlijk 

86 De motie van de PvdA d.d. 28 februari 1991 (motie IA) luidt alsvolgt: "Spreken uit. 
1. dat vooruitlopend op de landelijke nachtnormering geen nieuwe contracten mogen wor

den afgesloten, waarvan de vluchten in de nachtelijke uren worden afgewikkeld; 
2. dat landingstarieven en geluidheffing sterk gedifferentieerd dienen te worden naar hoofd

stuk 2 en 3 vliegtuigen en nachtelijke uren, opdat een autonome vermindering van de ge
luidsbelasting en het aantal nachtvluchten kan plaatsvinden; 

3. wanneer in 1993 de vaststelling van de landelijke nachtnormering onverhoopt achterwege 
blijft, het in 1992 bereikte niveau als absoluut plafond gaat gelden". 

(get.) P. van der Gaast 
(get.) R.H. Veerman 
(get.) S.A. Boering 
(get.) A.M.C.A. Wooldrik-van Schooten 
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geen doorgang vindt". Met geen woord wordt hier gerept over de nacht-
vluchtenproblematiek. Dit gebeurt wel in de nota van 26 februari 1991, ken
merk 124/91, die de directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening (Drs R. 
den Dunnen) aan de Minister van VROM (J.G.M. Alders) schrijft; daarin 
ziet ook hij de HSL en het stadsgewestelijk openbaar vervoer als voornaam
ste knelpunten. "Wat betreft een eventuele nachtnormering is over de te zet
ten stappen overeenstemming bereikt in de Stuurgroep PASO". In de Minis
terraad van 4 maart 1991, wanneer het Kabinetsbesluit over het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving wordt genomen, benadrukt de Minister van 
VROM (J.G.M. Alders) het feit dat ten aanzien van de nachtvluchten goede 
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de banen, terwijl verder wordt 
gewerkt aan een normstelling. 

Het Ministerie van VROM is niet de enige die het probleem onder
schat. Dit geldt ook de gedeputeerden in de Stuurgroep van 1 maart 1991, 
die bij monde van gedeputeerde G. de Boer de volgende toelichting op de 
aanvaarding van de motie geven: 
• "De motie leidt niet tot een beperking van de groei van het aantal nacht

vluchten ten opzichte van de in het Plan van Aanpak aangegeven gren
zen, voorzover deze groei gerealiseerd kan worden op basis van de be
staande contracten"; 

• "De staten hebben GS gemachtigd tot ondertekening; voor de definitieve 
ondertekening van het convenant zal nog een behandeling in een gecom
bineerde commissie-vergadering plaatsvinden"; 

• "De procedure die in de staten is afgesproken biedt ruimte voor een on
dertekening na de statenwisseling (16 april aanstaande)". 

5.4 Het Kabinetsstandpunt over het Plan van Aanpak Schiphol en om
geving 

Intussen is het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving in de Ministerraad 
behandeld (4 maart 1991). Bij die gelegenheid merkt de Minister van Ver
keer & Waterstaat (J.R.H. Maij-Weggen) op dat met de nachtnorm voor
zichtig moet worden omgegaan. In de EG-Transportraad heeft zij een Euro
pese normering aan de orde gesteld. Met het oog op de concurrentiepositie 
van Schiphol lijkt het haar onverstandig daarop vooruit te lopen. Bij brief 
van 7 maart 1991, kenmerk M 147, brengt de Minister van VROM het kabi
netsstandpunt over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving ter kennis 
van de Stuurgroep. Het kabinet kiest voor een beheerste en gerichte groei 
van de luchthaven Schiphol. Het kabinet zal de mainportontwikkeling toet
sen op, onder meer, de naleving van het in het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving voorgestelde nachtregiem en de naleving van een nader vast te 
stellen eventuele nachtnormering. Meer in bijzonder (blz. 26-27) wordt op
gemerkt dat: 
• de voortgang van de werkzaamheden van de ingestelde interdepartemen

tale werkgroep "nachtnormstelling" zorgvuldig bewaakt zal worden om 
in 1993 "tot een afweging te kunnen komen"; 
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• de uitkomsten van de werkzaamheden zullen worden "betrokken bij het 
ijkmoment begin 1993 (vaststellen deel 3 project-pkb)"; 

• het kabinet de in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving opgenomen 
"beperking van de groei van het aantal nachtvluchten" onderschrijft. 

Bij dezelfde behandeling van het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving in de Ministerraad roemen de Minister-President (Drs R.F.M. 
Lubbers) en de Staatssecretaris van Economische Zaken (Mr Y.M.C.T. van 
Rooy) de goede samenwerking tussen de Ministeries van VROM en van 
Verkeer & Waterstaat bij de totstandkoming van het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving. 

5.5 Het eindspel 

De Stuurgroepvergaderingen van 19 en 28 maart 1991 ^7 brengen geen over
eenstemming. Welbewust koerst de provincie Noord-Holland aan op een 
confrontatie in Provinciale Staten. Bij brief van 9 april 1991, kenmerk WEB 
91-313421, informeert het provinciaal bestuur de leden van de statencom
missies van RO, EZ, Milieuhygiëne, Wegen en Waterstaat, Natuur, land
schap en openluchtrecreatie en Agrarische Zaken over het Beleidsconve-
nant. Het provinciaal bestuur acht "het resultaat in de vorm van het nu voor
liggende beleidsconvenant, gezien de randvoorwaarden waaraan elk der par
tijen gebonden is, het best haalbare". "Wij hebben er in de stuurgroep op 
aangedrongen dat, vooruitlopend op het in werking treden van een nacht
norm, geen nieuwe contracten worden afgesloten, die leiden tot een toename 
van het aantal nachtvluchten en dat, bij het onverhoopt achterwege blijven 
van een nachtnorm in 1993, vanaf 1992 het aantal nachtvluchten niet toe-

87 Ter illustratie van de gevolgde werkwijze wordt geciteerd uit de "Notitie beslispunten pak
ket III" d.d. 14 maart 1991 van Mr Dr F.L. Bussink: 

"Nachtvluchten (4.2.1.3) 
inzake nachtregiem/nachtnorm uitspraak N.H. 
standpunt 4 (H2 vliegt) I. weren H2 vanaf 1995 
motie IA (groeibeperking) II. geen nieuwe contracten 
motie 15 III. differentiatie landingstarieven en 

geluidheffing 

zie ook uitspraak regering IV. zonder nachtnormering in 93 geen 
(pag. 26) verdere groei 

V. europese actie 

voorstel: - geen overeenstemming, 
mogelijke oplossing: nieuwe tekst waarin zijn opgenomen: 
* sterkere nadruk op tijdpad naar nachtnormering (incl. ijkmoment). 
* verduidelijking ontmoedigingsbeleid H2 na 1995. 
* overzicht afgesproken nachtregiem + effecten daarvan. 
* verduidelijking beslissingssysteem over aantal nachtvluchten plus verduidelijking 

regeringsbeleid/beleid NVLS. 
* nadruk op europese actie. 
* e.v. studie naar differentiatie landingstarieven en geluidheffing. 
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neemt. Op deze punten is in de stuurgroep geen overeenstemming bereikt. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft ons standpunt gesteund. De overige 
partijen zijn echter van mening gebleven dat, ook bij het niet tot stand ko
men van een nachtnorm in 1993, een groei van het aantal nachtvluchten met 
1000 per jaar mogelijk moet blijven". Aangezien deze punten nou net de 
kern van de eerder aangenomen motie IA (van 28 februari 1991) uitmaken, 
is het niet verbazingwekkend dat Provinciale Staten van Noord-Holland het 
Beleidsconvenant onvoldoende achten en er niet in toestemmen de Commis
saris van de Koningin te machtigen namens het provinciaal bestuur het Be
leidsconvenant te ondertekenen. 

Geheel anders verloopt het overleg over het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving met de Tweede Kamer (10 april 1991). De Ministers 
van VROM (J.G.M. Alders) en van Verkeer & Waterstaat (J.R.H. Maij-
Weggen) brengen in het Mondelinge Overleg met de Vaste Kamercommis
sies voor milieubeheer en verkeer en waterstaat naar voren dat het Kabinet 
voornemens is op 16 april 1991 het Beleidsconvenant te ondertekenen. Het 
voelt zich daarbij gesteund door de Tweede Kamer. De Minister van VROM 
merkt verder op dat hij er begrip voor heeft dat de Tweede Kamer zich for
meel niet aan het Beleidsconvenant gebonden voelt en aan een formeel oor
deel over de uitbreiding van Schiphol pas toe is bij het uitbrengen van de 
PKB-Schiphol en omgeving (1993). Maar, zo voegt hij eraan toe, hij zou het 
niet wenselijk achten, wanneer de Tweede Kamer bij wijze van spreken op 
17 april 1991 het Kabinet over de ondertekening terug zou roepen88. De 
Minister van VROM herhaalt zijn toezegging dat in 1993 een nachtnorm is 
ontwikkeld en dat de tijdsplanning voor de totstandkoming daarvan in bijla
ge bij het Beleidsconvenant wordt opgenomen. Het spreekt vanzelf dat de 
ontwikkeling van een nachtnorm geen autonoom gebeuren is. Buitenlandse 
ervaringen zullen hierbij betrokken worden. Ook deze exercitie valt binnen 
de afgesproken tijdsplanning. 

Op ambtelijk advies en uitdrukkelijk verzoek van de meerderheid 
van de Stuurgroep pleegt de Minister van VROM na het mislukken van de 
Stuurgroepvergadering van 28 maart 1991 bestuurlijk overleg met de pro
vincie Noord-Holland. Dit vindt plaats op 11 april 1991. De Minister van 
VROM voelt zich bij zijn poging de provincie Noord-Holland binnenboord 
te houden geruggesteund door het goed verlopen overleg met de Tweede 
Kamer een dag eerder. Het bestuurlijk overleg heeft succes. Bij Amice-brie-
ven van 12 april 1991, kenmerk M 910412/1048, aan M. de Boer (gedepu
teerde) en P. van der Gaast (fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland) geeft de Minister van VROM hun de schriftelij
ke verzekering dat: 

8 8 Negen jaar na dato geeft de toenmalige Minister van VROM .J.G.M. Alders de volgende 
beknopte samenvatting van de opinie van de Tweede Kamer over het concept-Beleidsconve-
nant: "(...) als het akkoord waar alles in staat en waar de handtekeningen onder worden gezet. 
klaar is, volgt een debat in de Kamer dat simpel samen te vatten is met de woorden "fijn dat u 
dat werk heeft gedaan, nu moet er een formele planologische kernbeslissing worden voorbe
reid, wij wachten wel af waar u mee komt"" (Tweede Kamer, 1999-2000, 27 210. nr. 3, blz. 
502). 
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• in 1993 (nachtnorm) niet 15.000, maar maximaal 12.000^9 nachtvluch
ten zijn toegestaan; 

• de regering instaat voor het gereedkomen van een nachtnorm in 1993; 
• onder "exogene omstandigheden" die de planning zouden kunnen door

kruisen heel bijzondere omstandigheden moeten worden verstaan, bijv. 
de val van het kabinet; 

• in het uiterste geval de provincie zich van het beleidsconvenant kan be
vrijden door een beroep te doen op het "ijkmoment '93". 

De finale besluitvorming binnen Provinciale Staten van Noord-
Holland verloopt tumultueus. In de gezamenlijke Statencommissies voor 
Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Milieuhygiëne, Wegen en Wa
terstaat, Natuur, landschap en openluchtrecreatie en Agrarische Zaken van 
15 april 1991 blijkt dat van de 21 Statenleden van de PvdA 15 tegenstander 
en zes (waaronder de Gedeputeerden M. en G. de Boer) voorstander zijn van 
het Beleidsconvenant. In meerderheid is de PvdA derhalve tegenstander van 
het voornemen het Beleidsconvenant te ondertekenen. Gedeputeerde M. de 
Boer concludeert daarop dat uitgaande van de opstelling van partijen de pro
vincie niet aan de ondertekening van het Beleidsconvenant kan meewerken. 

In het College van Gedeputeerde Staten wordt hier anders over ge
dacht. Het College, daartoe geïnspireerd door de Gedeputeerden G. de Boer 
(PvdA)90 en Achterstraat (CDA), stelt zich op het standpunt dat met betrek
king tot een voor de toekomst van Schiphol en de regio zo belangrijke be
slissing als het Beleidsconvenant niet volstaan kan worden met besluitvor
ming langs partijpolitieke lijnen. Niet het meerderheidsgevoelen binnen de 
PvdA, maar het resultaat van de hoofdelijke stemming is doorslaggevend. In 
deze benadering is een (krappe) meerderheid van Provinciale Staten voor 
het Beleidsconvenant. Aldus wordt, met instemming van alle Gedeputeer
den, geconcludeerd: de provincie werkt mee aan de ondertekening van het 
Beleidsconvenant. Aangezien de tijd dringt, de volgende dag Provinciale 
Staten in nieuwe samenstelling bijeenkomen en diezelfde dag de onderteke
ning van het Beleidsconvenant is gepland, wordt besloten geen bijzondere 
Statenvergadering bijeen te roepen om het besluit van het College goed te 
keuren^l. 

8 9 In 1989 bedraagt het aantal nachtvluchten tussen 23.00 uur en 06.00 uur reeds 12.491. 

90 Interview met oud-Gedeputeerde G. de Boer d.d. 24 juni 1999. 

" ' De laatste beraadslagingen in het Provinciehuis, met name de kans dat de provincie er niet 
uitkomt, geven aanleiding tot speculaties. In het Haagse wordt het verloop ervan met grote 
bezorgdheid gevolgd. Uit die tijd komen de volgende persoonlijke aantekeningen van de pro
jectleider die gebaseerd zijn op telefonisch contact met de provincie: 
• "Krappe meerderheid in gezamenlijke vergadering van Commissies voor ruimtelijke or

dening, economische zaken, milieuhygiëne, wegen en waterstaat, natuur, landschap en 
openluchtrecreatie en agrarische zaken van Provinciale Staten van N-H tegen onderteke
ning Beleidsconvenant. Margreet de Boer wilde al in die zin concluderen. CdK heeft in
gegrepen. Extra vergadering van GS N-H is nu gaande" (provincie d.d. 15 april 1991); 

• "De zaak is nog steeds onduidelijk. Waarschijnlijk wordt er wel ondertekend. Een hoof
delijke telling binnen de gezamenlijke vergadering van de Commissies is begonnen. Zeer 
ongebruikelijke procedure. GS moet daartoe apart besluiten. Waarschijnlijk een krappe 
meerderheid haalbaar" (provincie d.d. 15 april 1991); 
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Op 16 april 1991 ondertekenen alle partijen (incl. de provincie) het 
Beleidsconvenant Schiphol en omgeving. 

5.6 Voorlopige conclusies 

De periode van onderhandeling tussen partijen duurt van oktober tot decem
ber 1990 (Plan van Aanpak Schiphol en omgeving) en van december 1990 
tot april 1991 (Beleidsconvenant). Aangezien in de periode van het leren 
(september 1989-september 1990) reeds overeenstemming is bereikt over de 
uitbreiding van Schiphol, spitst de discussie zich in deze periode vooral toe 
op de nachtvluchtenproblematiek (nachtnorm en nachtregiem). Het is te ge
makkelijk deze spannende periodes af te doen als een charade. Onder par
tijen, met name de provincie Noord-Holland, leeft de gedachte dat van in
stemming met de uitbreiding van Schiphol pas sprake is, indien over het to
tale, samenhangende pakket (incl. nachtvluchtenproblematiek) overeenstem
ming is bereikt. 

De besluitvorming van het Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving is door het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 
enig moment bewust vertraagd door het ondergeschikt te maken aan de re
guliere besluitvorming van Provinciale Staten van Noord-Holland. De laat
ste wordt, als het erop aankomt (15 april 1991), weer omzeild door een 
"arithmétique hollandaise" die evenmin bevredigt. Uiteindelijk kent het 
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het in het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving geformuleerde gemeenschappelijke belang 
een hogere prioriteit toe dan de daartegen geopperde bezwaren in Provincia
le Staten van Noord-Holland. 

Met moeite is de provincie Noord-Holland in de periode december 
1990-april 1991 binnenboord gehouden. Voor Haarlemmermeer dat zich 
voegt bij de besluitvorming zoals dat op provinciaal niveau afspeelt, geldt 
hetzelfde. Eén ding is op 16 april 1991 (ondertekening Beleidsconvenant) 
duidelijk: bij alle partijen zijn de sporen van ruim twee jaar besluitvor
mingsproces af te lezen. Het vooruitzicht in PMMS-kader onder leiding van 
de Rijksluchtvaartdienst nog vier jaar en langer verder te gaan, stemt niet tot 
bevlogenheid. De geest van samenwerking en strijd behoeft een pauzemo-
ment. De nachtvluchtenproblematiek is met de ondertekening van het Be
leidsconvenant niet opgelost. Nog lang na 16 april 1991 blijft de nacht
vluchtenproblematiek de gemoederen bezig houden^. 

• "GS is er niet uitgekomen. Vanmiddag laat wordt er weer vergaderd" (provincie d.d. 15 
april 1991). 

92 Zie: 
• de behoedzaamheid waarmee de Ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM in 

1993 de landelijke nachtnorm (26 LAeq) in de Tweede Kamer verdedigen; 
• de bestuurlijke spanning die de overschrijding van het aantal nachtvluchten in 1999 op

roept (in het eerste halfjaar, d.w.z. in de periode 1 november 1998-1 april 1999, bedraagt 
het aantal nachtvluchten tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends 5373 in plaats van 
de afgesproken 3826; 
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de bijdrage van Gerard van Westerloo in de Volkskrant d.d. 9 juli 1999 ("Logboek Ne
derland: Hagologie"): "Mevrouw Schillemans (RLD) kan er alles maar wil er niets over 
zeggen. De woordvoerder met wie zij doorverbindt wil er alles maar kan er niets over ver
tellen". 
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