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HOOFDSTUK 6: ANALYSE EN BEOORDELING 

6.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 schetst het theoretisch kader op basis waarvan dit onderzoek is 
uitgevoerd. De Hoofdstukken 3 t/m 5 beschrijven hoe het strategische ge
drag van en de interactie tussen actoren daadwerkelijk hebben plaats gehad. 
Deze beschrijving is gestructureerd naar besluitvormingsronden en beleids-
produkten. Hiermee is Stap 1 van het door Teisman ontwikkelde rondenmo-
del in beeld gebracht. 

Het strategische gedrag van en de interactie tussen actoren vormen 
de constituerende elementen van de analyse en beoordeling van besluitvor
ming. Onder strategisch gedrag wordt verstaan het gedrag waarin de nadruk 
ligt op de inzichten van actoren die tijdens interactie met andere actoren ont
staan en op basis waarvan actoren hun strategie (middel doel combinatie) 
ontwikkelen. Strategisch gedrag is "een reeks van beslissingen genomen 
door één actor, waarmee deze inzicht geeft in zijn doelen, de middelen die 
hij inzet en de criteria die hij hanteert om medewerking aan het beleid te 
verlenen". Het interactieproces is opgebouwd uit drie typen beslissingen: (1) 
initatiatief, (2) aanpassing, en (3) selectie. Initiatieven komen vaak uit de 
koker van professionals. Aanpassing is vaak een beslissing van managers en 
selectie van bestuurders en politici. De drie soorten van beslissingen staan 
echter niet in een causale, maar in een interactieve relatie tot elkaar. 

De gekozen onderzoeksvraag luidt: "Hoe is de besluitvorming 
over Schiphol verlopen tussen 1989 en 1991", met als deelvragen: "Welke 
zijn de kernactoren die een rol speelden in deze besluitvorming?", "Hoe 
hebben deze zich gedragen?", "Tot welke interactie heeft dit geleid?", en 
"Hoe kunnen wij de besluitvorming, de interactie en de gedragingen beoor
delen?". Hoofdstuk 6 heeft tot doel Stap 2 (analyse van het strategische ge
drag van actoren) en Stap 3 (beoordeling van de interactie tussen actoren in 
termen van doelvervlechting, koppeling en arrangementen) van het eerder 
genoemde rondenmodel in beeld te brengen. Kan op basis van de besluitvor
mingstheorie van Teisman het besluitvormingsproces worden gereconstru
eerd en met behulp van het pluricentrisch perspectief worden geanalyseerd? 

6.2 Analyse van het strategische gedrag van actoren 

6.2.1 Inleiding 

De besluitvormingsreconstructiemethode van Teisman onderscheidt drie 
stappen. Met de beschrijving van het gemeenschappelijk belang, het gedrag 
van actoren en de interactie tussen actoren in termen van doelvervlechting, 
koppeling en arrangementen in de Hoofdstukken 3 t/m 5, is Stap 1 voltooid. 
In Stap 2 wordt het strategische gedrag van actoren geanalyseerd. Dit ge
beurt in termen als: analyse van de beleidsarena; analyse van de start- en 
eindsituatie; welke actoren zijn actief?; hoe hebben actoren zich tegenover 
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elkaar gedragen (rollenspel)?; welke beïnvloedingspogingen hebben actoren 
vanuit hun posities ondernomen? 

In Paragraaf 6.2 wordt het strategische gedrag van actoren geana
lyseerd. Dit gebeurt aan de hand van: 
• de strategische standpunten die actoren aan het begin van het besluitvor

mingsproces innemen (paragraaf 6.2.2); 
• de ontwikkeling van het strategische gedrag van actoren in de drie be-

sluitvormingsronden (paragraaf 6.2.3); 
• het strategisch gedrag van NV Luchthaven Schiphol, in het bijzonder te

gen het licht van het vraagstuk van algemeen belang, collectief belang en 
gemeenschappelijk belang (paragraaf 6.2.4); 

• enkele afsluitende opmerkingen (paragraaf 6.2.5). 

6.2.2 Strategische standpunten actoren 

De actoren die voor de besluitvorming over Schiphol van belang zijn kun
nen grofweg over twee "coalities" worden verdeeld: coalitie A (bevordering 
mainport Schiphol. Lees: luchtvaartbelang) en coalitie B (terugdringing mi-
lieuoverlast op en rond Schiphol. Lees: milieubelang). De daaraan deelne
mende actoren zijn enerzijds de Ministeries van Verkeer & Waterstaat en 
van Economische Zaken, NV Luchthaven Schiphol, KLM en Amsterdam 
(coalitie A) en anderzijds het Ministerie van VROM (het Directoraat-Gene
raal Milieubeheer), de provincie Noord-Holland (milieu en water)93 en 
Haarlemmermeer (coalitie B), terwijl de Rijksplanologische Dienst en een 
deel van de provincie Noord-Holland (ruimte en groen) vanuit hun verant
woordelijkheid voor het ruimtelijk beleid een tussenpositie innemen"^. 
Voor een goed begrip van het strategische gedrag van actoren is het van 
belang een beeld te hebben van de strategische standpunten die zij aan het 
begin van het besluitvormingsproces innemen. Deze worden puntsgewijs in 
het hiernavolgende overzicht weergegeven en zijn gebaseerd op de 
inventarisatie van de beleidsstandpunten van actoren ten tijde van de eerste 
Stuurgroepvergadering van september 1989 en als gevolg van de 
vaststelling van het Projectprogramma in de Stuurgroepvergadering van 
februari 1990 (Zie: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4). In dit overzicht worden het 
Ministerie van Economische Zaken en KLM niet apart genoemd. De reden 
hiervoor is dat zij tijdens het besluitvormingsproces hun strategisch gedrag 

93 Zie ook een interview met Gedeputeerde G. de Boer (milieu en economische zaken) in het 
Financieele Dagblad van 17 januari 1991 ("Den Haag kan inzake Schiphol niet om ons 
heen"): " De Boer beaamt grif dat Noord-Holland van alle partners in het Plan van Aanpak 
het milieu het hoogst in het vaandel heeft". In gelijke mate Vrij Nederland van 25 maart 
1995: "Geert de Boer: "We kregen het odium van geitewollen sokken". 

94 Multipele inclusies, zoals die van de provincie Noord-Holland, hadden hun vermakelijke 
kanten. Zie: "Een netwerk voor een jongensdroom. Schiphols uitbreiding wordt er doorge
drukt", Vrij Nederland d.d. 25 maart 1995: "Noord-Holland kwam met drie gedeputeerden 
die elkaar niet vertrouwden", zegt Piet Jonker, oud-PvdA-wethouder Economische Zaken van 
Amsterdam (en commissaris van Schiphol)". 
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in overwegende mate afstemmen op die van respectievelijk het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat en NV Luchthaven Schiphol. Uitgaande van twee 
coalities die voor de besluitvorming over Schiphol van belang zijn: Coalitie 
A (luchtvaartbelang) en Coalitie B (milieubelang), kan datgene waar elke 
coalitie voor staat puntsgewijs alsvolgt worden omschreven: 

Coalitie A (luchtvaartbelang): 
• belang van de luchtvaart als onderdeel van de transportfunctie van Ne

derland; 
• belang van Schiphol voor de werkgelegenheid op nationaal en regionaal 

niveau; 
• belang van Schiphol voor de teleportfunctie, dienstverlenende industrie 

en culturele en toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam; 
• belang van Schiphol als hub in een netwerk van andere luchthavens in 

Noord-West Europa; 
• belang van Schiphol als luchtschakel tussen Noord-Amerika, Europa, het 

Midden-Oosten (Israël) en Zuid-Oost Azië (Singapore Airlines); 
• Defensie-belang van Schiphol (NAVO-kerosinepijpleiding van Rijn

mond naar Schiphol). 

Coalitie B (terugdringing milieuoverlast op en rond Schiphol): 
• Schiphol veroorzaakt geluidsoverlast voor zijn omgeving (luchtvaartla-

waai, industrielawaai, nachtelijke verstoring), vormt uit het oogpunt van 
externe veiligheid een risico (individueel en groepsrisico), emitteert 
luchtverontreiniging (locaal en mondiaal), veroorzaakt stank (kerosine) 
en bodemverontreiniging; 

• Schiphol heeft een verkeersaantrekkende werking die eveneens uit het 
oogpunt van geluidhinder en luchtverontreiniging ongewenst is; 

• terwijl andere bronnen van milieuvervuiling (industrie, verkeer) taakstel
lingen krijgen opgelegd om hun milieuoverlast te reduceren, wordt 
Schiphol geen strobreed in de weg gelegd om te groeien en daarmee ex
tra milieuvervuiling te produceren; 

• de milieuoverlast van Schiphol heeft tot gevolg dat tot ver in de omtrek 
van Schiphol bouwverboden gelden; 

• de Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden zijn te accommode
rend voor Schiphol in het licht van de door Schiphol veroorzaakte en te 
verwachten groeiende milieuoverlast; 

• resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geluidhinder, externe veilig
heid, luchtverontreiniging, stank, bodemverontreiniging), het voortschrij
dend inzicht in de schade hiervan op het milieu en nieuwe regelgeving 
beperken de vrije beleidsruimte. 

Uitgesplitst per actor wordt het beeld concreter: 

Rijksplanologische Dienst: 
• heeft behoefte aan aansprekende voorbeelden ter concretisering en uit

werking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (in het bijzonder de 
mainportgedachte en het gebiedenbeleid); 
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• is als hoeder van de Wet op de ruimtelijke ordening verantwoordelijk 
voor het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen en voor de komende 
herziening van het Structuurschema Verkeer en Vervoer; 

• wil een actieve rol vervullen in het kader van de onontkoombare ver
vlechting van het ruimtelijk en milieubeleid. 

NV Luchthaven Schiphol: 
• is op zoek naar nieuwe partners in haar streven het (concept-)Masterplan 

realiteit te doen worden; 
• heeft met de geluidszonering van de proefdraaiplaatsen op Schiphol in 

het kader van de Wet geluidhinder (1988) goede ervaring opgedaan met 
het Directoraat-Generaal Milieubeheer; 

• streeft naar commitment van het milieubelang aan Schiphol; 
• wil profiteren van de conceptuele kracht van de Rijksplanologische 

Dienst en van het Directoraat-Generaal Milieubeheer bij complexe uit
werkingsvraagstukken als (mondiale) luchtverontreiniging, substitutie-
problemen; 

• streeft naar verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol over land-
zijde (waaronder Schipholboog). 

Directoraat-Generaal Milieubeheer: 
• testcase voor de "verinnerlijking" van het milieubewustzijn van de lucht

vaart; 
• profilering van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan en het NMP+; 
• waarde van milieunormen in de praktijk; 
• een vorm van revanche op de Rijksluchtvaartdienst na de barre barrica

de-jaren van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen; versnelling 
van de geluidszonering rond Schiphol. 

Rijksluchtvaartdienst: 
• "reculer pour mieux sauter". In de tijdelijke luwte na de afbreuk van het 

Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen kan de Rijksluchtvaartdienst 
zich hergroeperen; 

• het Directoraat-Generaal Milieubeheer confronteren met de consequen
ties van het milieubeleid in de praktijk (nationaal, provinciaal, locaal); 

• profiteren van het crediet, instrumentarium en de bestuurlijke kracht van 
het Ministerie van VROM (milieu en ruimtelijke ordening) bij het veilig
stellen van het luchtvaartbelang; 

• op orde brengen van de eigen organisatie (Rijksluchtvaartdienst. Lucht
vaartinspectie, NLR). 

Provincie Noord-Holland: 
• vergroting van de bestuursmacht door afhankelijk van de gesprekspartner 

zich op te werpen als hoedster van het milieubelang dan wel betrouwbare 
partner van het bedrijfsbelang. 
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Amsterdam: 
• bevestiging van het belang van Amsterdam als centrum voor cultuur, be

drijvigheid, handel en telematica; 
• verbetering van de infrastructuur rond Amsterdam (aanleg Noord-Zuid 

verbinding, Westelijke Randweg enz.); 
• verbetering van de werkgelegenheid in de regio Amsterdam. 

6.2.3 De ontwikkeling van het strategische gedrag van actoren in de drie 
besluitvormingsronden 

"Hoe hebben actoren zich tegenover elkaar onderscheiden?" Een schemati
sche invulling ervan levert het volgende beeld op: 

AUTONOM1E-
BESTENDIGING 

INTERACTIEVE 
STRATEGIE 

Offensieve strategie 
(doelgericht) 

Zelf ontwikkelen van 
haalbare projecten 

DGM (Ronde 3) 
RLD (Ronde 3) 

Streven naar ambitieuze pro
jecten in samenwerking met 
anderen 

DGM (Ronde 2) 
RPD (Ronde 1) 
NVLS (Rondel) 
N-H (Ronde 2) 

Reactieve strategie 
(doelzoekend) 

Buiten deur houden van 
voorstellen van anderen 

RLD (Rondel) 

Initiateven van anderen 
accepteren; zoeken naar eigen 
scoringskansen 

DGM (Ronde 1) 
RPD (Ronden 2 en 3) 
RLD (Ronde 2) 
NVLS (Ronden 2 en 3) 
N-H (Ronden 1 en 3) 

Uitgaande van vijf kernactoren: het Directoraat-Generaal Milieubeheer, de 
Rijksplanologische Dienst, de Rijksluchtvaartdienst, NV Luchthaven Schip
hol en de provincie Noord-Holland, ontstaat het volgende beeld: 
• het Directoraat-Generaal Milieubeheer stelt zich aanvankelijk afwach

tend op (Zie: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4). De Rijksplanologische Dienst 
neemt met het uitbrengen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening het 
initiatief (Zie: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3). Pas nadat het voortouw van 
het Plan van Aanpak bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer is ge
legd, onderneemt het initiatieven, waarbij het zich realiseert dat voor een 
succesvolle afloop van het Plan van Aanpak samenwerking met andere 
actoren vereist is (Zie: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 en Hoofdstuk 4, para
graaf 4.7). Na het uitbrengen van het Plan van Aanpak, wanneer duide
lijk is dat in materieel opzicht het voortouw bij de Rijksplanologische 
Dienst is komen te liggen en later bij de Rijksluchtvaartdienst zal komen 
te liggen, valt het Directoraat-Generaal Milieubeheer terug in een auto-
nomiebestendigend/offensieve opstelling door zich in hoofdzaak te rich-

91 



ten op puur milieuhygiënische issues als luchtverontreiniging en I-MER 
Schiphol en omgeving. Een illustratie hiervan is de notitie over "Urgente 
vervolg-acties PvA-SchiphoF' van de directeur-generaal Milieubeheer (Ir 
M.E.E. Enthoven) na het uitbrengen van het Plan van Aanpak Schiphol 
en omgeving (14 december 1990): "...dienen op korte termijn, zo moge
lijk nog voor het Kerstreces, nadere afspraken binnen VROM te worden 
gemaakt over de hiertoe uit te voeren vervolg-acties. Het is daarbij voor
al van belang duidelijkheid te verschaffen over de vraag of deze acties 
binnen de bestaande projektstructuur worden uitgevoerd, danwei in de 
lijn (RPD en DGM) en daarvoor verantwoordelijken te benoemen". Bij 
de uitwerking van de notitie zorgt het Directoraat-Generaal Milieubeheer 
ervoor dat van de 10 urgente actiepunten slechts één op zijn naam wordt 
het uitgeletterd: "opstellen pakket maatregelen luchtverontreiniging t.b.v. 
eindconvenant PvA"; 
de Rijksplanologische Dienst acteert met het uitbrengen van de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening (1988) op een interactieve/offensieve wijze 
(Zie: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3). Na de start van het Plan van Aanpak, 
wanneer het voortouw bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer berust, 
zoekt de Rijksplanologische Dienst in de luwte van het Plan van Aanpak 
naar eigen scoringskansen. Deze hebben zowel betrekking op inhoudelij
ke zaken (ruimtelijke kwaliteit, regulering mobiliteit rond Schiphol) als 
op het veilig stellen van de eigen positie in het traject van de PKB Schip
hol en omgeving en het te herziene Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(Zie: Hoofdstuk 3, paragrafen 3.4 en 3.5, en Hoofdstuk 4, paragrafen 4.4 
en 4.5); 
de Rijksluchtvaartdienst kenmerkt zich meestentijds door een autono-
miebestedigende opstelling (Zie: Hoofdstuk 3. paragrafen 3.5 en 3.6, 
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5, en Hoofdstuk 5, paragrafen 5.4 en 5.5). De 
gesloten opstelling aan het begin (autonomiebestedigend/reactief) evolu
eert naar een meer meewerkende opstelling tijdens het Plan van Aanpak, 
wanneer de Rijksluchtvaartdienst het voortouw van het Directoraat-Ge
neraal Milieubeheer functioneel positief benadert en tegelijkertijd de ei
gen bevoegdheden (C.O.S.) en verantwoordelijkheden (geluidsonder-
zoek) nauwgezet bewaakt (Zie: Hoofdstuk 4, paragrafen 4.6 en 4.7). Na 
het uitbrengen van het Plan van Aanpak en in het zicht van het Beleids-
convenant realiseert de Rijksluchtvaartdienst zich dat het voortouw naar 
hem toekomt en dat dit nieuwe verplichtingen met zich meebrengt. Niet
temin blijft de opstelling van de Rijksluchtvaartdienst gericht op de eigen 
belangen met een bewust oog voor de eigen bevoegdheden (autonomie-
bestendigend/offensief)- Een illustratie hiervan is de behandeling van het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving in de Ministerraad van 4 maart 
1991 (Zie: Hoofdstuk 5, paragraaf 5.4); 
NV Luchthaven Schiphol volgt het patroon van de Rijksplanologische 
Dienst. Voor het concept-MasterpIan zoekt Schiphol steun. Schiphol rea
liseert zich dat de realisatie van het Masterplan een breed bestuurlijk 
draagvlak behoeft (Zie: Hoofdstuk 3, paragrafen 3.4 en 3.5). In de be-
sluitvormingsronden 2 en 3 realiseert Schiphol in de luwte van het Plan 
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van Aanpak haar doelstellingen (Zie: Hoofdstuk 4, paragrafen 4 4 4 7 en 
4.8); 
de provincie Noord-Holland volgt voor een groot deel het patroon van 
het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Het attendeert andere actoren op 
de noodzaak van een gebiedsgerichte benadering voor Schiphol en ac
cepteert graag de uitnodiging aan het Plan van Aanpak mee te werken 
(Zie: Hoofdstuk 3, paragrafen 3.4 en 3.5). In de tweede besluitvonnings-
ronde, wanneer het Plan van Aanpak gestalte krijgt, is de provincie de 
trouwste bondgenoot van het Directoraat-Generaal Milieubeheer (Zie: 
Hoofdstuk 4, paragrafen 4.5 en 4.8). Na het uitbrengen van het Plan van 
Aanpak accepteert de provincie Noord-Holland de onvermijdelijkheid 
van de uitkomst van de besluitvorming en richt zich op de uitwerking 
van de als gevolg van het Plan van Aanpak noodzakelijke (gedeeltelijke) 
herziening van het Streekplan ANZKG (Zie: Hoofdstuk 5). 

6.2.4 Het strategische gedrag van Schiphol 

Is Schiphol een gemeenschappelijk belang, een algemeen belang of een col
lectief belang?9^ in de dichotomie van algemeen belang (unicentrische be
nadering) en collectief belang (multicentrische benadering) vertegenwoor
digt Schiphol het algemene belang. Er is immers geen (marktwaardig) alter
natief voor de nationale luchthaven Sch iphol . Het gemeenschappelijke 
belang vindt vooral zijn bestaansrecht in situaties van onderlinge samenwer
king en strijd waarin partijen voor het bereiken van hun doel van elkaar af
hankelijk zijn en waarin het Rijk (of enig andere overheid) niet kan volstaan 
met een top down benadering. Deze situatie gaat óók voor Schiphol op: per 
saldo is bij Schiphol sprake van een gemeenschappelijk belang, omdat met 
het gemeenschappelijke belang gepoogd wordt een middenweg te vinden 
tussen het algemene en het collectieve belang. 

Bij Schiphol is er sprake van een netwerk van afhankelijkheidsre
laties. Maar die relaties zijn asymmetrisch: over de normale bedrijfsvoering 
van Schiphol is geen discussie. De bereidheid van banken en andere private 
partijen om met risicodragend kapitaal te participeren in de onderneming 
Schiphol behoeft geen extra arrangementen of koppelingen. De asymmetrie 
doet zich voor in de relatie tussen Schiphol en het Rijk (c.q. andere overhe-

9 5 De term "gemeenschappelijk belang" (ter onderscheiding van algemeen belang, eigenbe
lang en collectief belang) ontleen ik aan G.R. Teisman. 1995, blz. 41, noot 8: "In deze studie 
verstaan we (...) onder gemeenschappelijk belang de combinatie van wilsbeschikkingen van 
lokale en centrale actoren die betrokken zijn bij besluitvorming". 

9 6 Zie ook: de Minister van VROM (Drs J.P. Pronk) in NRC/Handelsblad d.d. 14 juli 1999 
"Ik wil spijt voorkomen. Grenzen aan privatisering". Uit het interview: "Je kunt als individu
ele consument niet zeggen: dit water bevalt me niet zo, ik vind het niet veilig, ik neem een 
andere leverancier. Je kunt niet een totaal andere waterleiding aanleggen naar jouw woning. 
Bij het openbaar vervoer ligt dat wat anders, omdat daar concurrentie mogelijk is, hoe moei
zaam dat ook gaat. De ondeelbaarheid van infrastructuur speelt dus een belangrijke rol. Infra
structuur die moeilijk toegankelijk is of waarvoor geen alternatieven bestaan (cursivering 
auteur), houd je in handen van de overheid. Dat speelt bijvoorbeeld bij Schiphol en bij het 
spoorwegennet". 
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den als de provincie Noord-Holland, Haarlemmermeer en Amsterdam): (1) 
Schiphol is gebonden aan wettelijke voorzieningen die per definitie hiërar
chisch van aard zijn: aanwijzing tot luchthaven (Luchtvaartwet en Wet 
R.O.), geluidszonering (idem + de Wet geluidhinder), handhaving en slot-al-
locatie (Luchtvaartwet), wijzigingen in de bedrijfsvoering met gevolgen 
voor de milieuoverlast (herzieningsprocedure PKB Wet R.O., Wet MER, 
Wet geluidhinder, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne); (2) Schiphol 
zoekt voor het realiseren van zijn uitbreidingsplannen vooral bestuurlijke en 
wettelijke legitimatie: herziening Structuurschema Burgerluchtvaartterrei-
nen (2de helft jaren 70), Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (2de helft 
jaren 80), herziening Kosteneenheid en instemming planontvvikkeling loca
tie in de Noordzee (2e helft jaren 90). 

Schiphol is vooral een netwerk waar verschillende bestuurlijke 
verantwoordelijkheden samenkomen. Ter illustratie daarvan noem ik de vol
gende zaken. De NV Luchthaven Schiphol is een succesvolle onderneming 
die de KLM als thuisbasis, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen on
derdak biedt. Schiphol maakt gebruik van de diensten van de verzelfstandig
de Luchtverkeersbeveiliging. Luchthavenpolitie en Marechaussee staan in 
contractuele verhouding tot elkaar. Schiphol is een bedrijvencentrum van re
gionaal belang. Voor de huisvesting van zijn werknemers doet Schiphol een 
beroep op het woningaanbod van de regio en daarbuiten. Schiphol is een be
langrijke drager van het economisch, cultureel en toeristisch succes van 
Amsterdam. In dat netwerk neemt de overheid een belangrijke plaats in: de 
nationale luchthaven Schiphol is als zodanig wettelijk door het Rijk (Lucht
vaartwet en Wet R.O.) aangewezen. Het Rijk participeert als voornaamste 
aandeelhouder in de bedrijfsvoering van Schiphol. Het Rijk onderhandelt op 
interstatelijk niveau over landingsrechten en legt afspraken daarover vast in 
de vorm van verdragen (bijvoorbeeld het "Open Skies" verdrag met de Ver
enigde Staten). Provincie en omringende gemeenten accommoderen het 
Rijksbeleid ten aanzien van Schiphol in hun vergunningenbeleid en hun 
streek-, bestemmings- en bouwplannen. Met de handhaving van milieure
gels zijn bestuurlijke organen belast. Het Rijk wijst een "slot-coördinator" 
aan. 

Het gemeenschappelijk belang van Schiphol wordt dus geschraagd 
en instandgehouden door een netwerk van partijen dat onderling in afhanke
lijkheidsrelaties tot elkaar staat. Dit netwerk heeft met name tot doel uitbrei
dingsplannen van Schiphol bestuurlijk te legitimeren en wettelijk te veran
keren. De noodzaak telkens opnieuw inhoud te geven aan het gemeenschap
pelijk belang (of zo men wil: algemeen belang of collectief belang) van 
Schiphol wordt geïllustreerd door de lopende discussie Schiphol binnen af
zienbare tijd te privatiseren97. Privatisering in combinatie met toezicht op 
afstand maakt het besluitvormingsproces transparanter en effectiever. Er 
komt een einde aan de huidige situatie waarin overheden verschillende rol-

97 Zie: Schiphol is een stad en moet ook als een stad worden bestuurd, NRC/Handelsblad 
d.d. 18 augustus 2000, van J.D. Dengerink, en Privatisering van Schiphol is geen dwaze exer
citie, NRC/Handelsblad d.d. 29 augustus 2000, van Marcel Canoy, Jacco Hakfoort en Carl 
Koopmans van het Centraal Planbureau. 
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len tegelijk, spelen. Scheiding van functies leidt tot minder belangenconflic
ten. Het opheffen van de spreekwoordelijke logheid van het bestuur bevor
dert een slagvaardig Schiphol. Toch kleven er ook nadelen aan een gepriva
tiseerd Schiphol. Een van de daarbij gesignaleerde hindernissen is hoe de 
lange termijnbelangen (lees: milieubescherming) die met het instandhouden 
van Schiphol verbonden zijn, het best behartigd kunnen worden. Is de lei
ding van een geprivatiseerd Schiphol daarop aanspreekbaar? Kan zij bij 
eventuele nalatigheid effectief gecorrigeerd worden? Is enige regulering 
denkbaar? Kunnen bestaande institutionele voorzieningen als de Nederland
se Mededingingsautoriteit een rol vervullen bij het beteugelen van een onge
reguleerd Schiphol? Is Schiphol niet beter af wanneer het wordt beschouwd 
als een stad die als zodanig moet worden bestuurd? Een stad met een publie
ke ruimte (waaronder milieu en veiligheid) en een bedrijfsmatige kant, 
waarvoor een publiekrechtelijke bestuursvorm de voorkeur verdient boven 
privatisering. 

Van de drie opties (algemeen belang, collectief belang of gemeen
schappelijk belang) lijkt Schiphol het meest te voldoen aan de optie van het 
gemeenschappelijke belang. Naargelang het gewicht dat aan bepaalde ken
merken van de verschillende opties wordt gegeven varieert, kan dit beeld 
wisselen: (1) richting algemeen belang, wanneer de nadruk valt op de be
hoefte aan bestuurlijke geborgenheid in de vorm van wettelijke regelingen 
en bestuurlijke arrangementen, en (2) richting collectief belang, wanneer de 
nadruk valt op het tenminste drie decennia lang zich herhalende proces van 
bestuurlijk faciliterai en accommoderen van de commerciële groeibehoefte 
van Schiphol. De nationale luchthaven Schiphol kortom is een kameleon dat 
voor de ontwikkeling, het behoud en de vergroting van zijn activiteiten re
gelmatig de schutkleur van de Rijksoverheid opzoekt^. 

6.2.5 Afsluitende opmerkingen 

Over het strategische gedrag van actoren kunnen ter afsluiting de volgende, 
deels aanvullende, conclusies worden getrokken: 
1. bij NV Luchthaven Schiphol bestaat een duidelijke behoefte om met het 

oog op de uitbreiding van de luchthaven nieuwe coalitiegenoten te vin
den. Het Ministerie van VROM is een voorbeeld van een nieuwe coali
tiegenoot. Deze strategie past binnen de behoefte van NV Luchthaven 
Schiphol als kameleonorganisatie om in casu de schutkleur van de Rijks
overheid (inclusief het Ministerie van VROM) op te zoeken; 

2. het Ministerie van VROM schroomt niet om het besluitvormingsproces 
met een beperkte groep "positieve kwartiermakers" in te gaan. Geen der 
actoren heeft daar blijkbaar moeite mee. Evenmin heeft het er moeite 

In -t Veld is stellig in zijn afwijzing van de •"kameleonorganisatie" (Zie: Noorderlicht, 
over scheiding en samenballing, Vuga 1997, blz. 72). Hij meent dat een "zichtbare kameleon
organisatie" een voortdurend gebrek aan betrouwbaarheid zal oproepen en dus een legitima
tiegebrek over zichzelf zal afroepen. Hoe het ook zij, de NV Luchthaven Schiphol is er een 
van; zij doet dat voor iedereen zichtbaar en op succesvolle wijze. 
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mee om in de afsluitende fase van het besluitvormingsproces het voor
touw van twee jaar uit handen te geven door slechts in beperkte mate te 
participeren in de (vervolg-) werkzaamheden; 

3. de behoefte aan doorgaande interactie boven het behalen van inhoudelij
ke resultaten op voorhand manifesteert zich bij vele actoren, maar het 
meest bij de Rijksplanologische Dienst en de provincie Noord-Holland. 
Hieruit kan ten aanzien van deze actoren worden geconcludeerd dat hun 
strategische gedrag gericht is op de langere termijn; 

4. binnen het Kabinet, maar ook in invloedrijke gremia als RPC/RMC 
wordt de samenwerking tussen de Ministeries van VROM en van Ver
keer en Waterstaat ten voorbeeld gesteld. Het is mogelijk gebieken om, 
gegeven de grote zorg die is besteed aan een adequate inrichting van het 
besluitvormingsproces, actoren als deze die elkaar decennia hebben be
streden, in een resultaatgerichte werkomgeving samen te brengen en hun 
een gemeenschappelijk belang te laten ontwikkelen. 

6.3 Beoordeling van de interactie tussen actoren 

6.3.1 Inleiding 

De mate waarin actoren door doelvervlechting een gemeenschappelijk be
lang ontwikkelen bepaalt de uitkomst: het "bevredigende resultaat", van het 
besluitvormingsproces. Uitgaande van het pluricentrisch perspectief van 
Teisman worden drie criteria gesteld ter beoordeling van de kwaliteit van de 
interactie tussen actoren: (1) de mate waarin doelvervlechting plaatsvindt 
als maatstaf voor de inhoudelijke kwaliteit van de interactie, (2) koppe
lingen tussen actoren als maatstaf voor de kwaliteit van het proces, en (3) de 
mate waarin actoren hun interactie arrangeren als maatstaf voor de organisa
torische kwaliteit van de besluitvorming. Stap 3 van het door Teisman 
ontwikkelde rondenmodel richt zich op de beoordeling van de interactie 
tussen actoren in termen van doelvervlechting, koppeling en arrangementen. 

In Paragraaf 6.3 vindt een beoordeling plaats van de interactie tus
sen actoren. Dit gebeurt door: 
• in te gaan op het gemeenschappelijke belang dat actoren door interactie 

met elkaar hebben ontwikkeld en op de mate waarin zij op weg naar dat 
resultaat hun doelen met elkaar hebben weten te vervlechten (paragraaf 
6.3.2); 

• in te gaan op de nagestreefde kwaliteit van de koppelingen die tussen ac
toren zijn aangebracht (paragraaf 6.3.3); 

• in te gaan op de organisatorische kwaliteit van de door actoren in het le
ven geroepen arrangementen (paragraaf 6.3.4), en 

• enkele afsluitende opmerkingen (paragraaf 6.3.5). 
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6.3.2 Gemeenschappelijk belang en doelvervlechting 

Gemeenschappelijk belang 
In de periode 1989-1991 staat centraal de beleidsopgave om (1) de mainport 
Schiphol te ontwikkelen en (2) de in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
opgegeven dubbele doelstelling te vertalen in beleidsmaatregelen. Als vehi
kel fungeert de gebiedsgerichte aanpak (Zie: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3). 
Deze beleidsopgave resulteert in een "beheerste groei" van de luchthaven 
waartoe het Kabinet in maart 1991 besluit en waaraan ook de andere actoren 
zich verbinden (Beleidsconvenant van april 1991). De besluitvorming over 
Schiphol in de periode 1989-1991, en daarmee ook het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk belang tussen actoren over een tijdsverloop van twee 
jaar, gaat stapsgewijs of, om de terminologie van Teisman te hanteren, in 
besluitvormingsronden. Elke besluitvormingsronde resulteert in een beleids-
produkt, waarin de stapsgewijze opbouw van het gemeenschappelijk belang 
tot uiting komt: Startconvenant (1989), Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving (1990) en Beleidsconvenant (1991). Tezamen geven zij invulling aan 
het begrip "beheerste groei", waarop actoren elkaar kunnen vinden. 

Doelvervlechting 
In de periode 1989-1991 hebben actoren in het besef dat zij voor het realise
ren van hun doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn (Zie: Hoofdstuk 3, pa
ragraaf 3.3 en 3.4) een proces op gang gebracht van doelontdekking, -selec
tie, -ontwikkeling en -verzoening. De worsteling die dit oplevert is beschre
ven in de Hoofdstukken 3 t/m 5. Met veel vindingrijkheid hebben actoren 
uit de veelheid van doelvervlechting twee belangrijke dilemma's opgelost: 
• door de uitbreiding van Schiphol over twee planperiodes (de periode tot 

2003 en de periode 2003-2015) te verdelen (Zie: Hoofdstuk 4, paragraaf 
4.4), en 

• door de besluitvorming over de nachtvluchtenproblematiek te splitsen in 
een nationale nachtnorm (1993) en een nachtregiem voor Schiphol als 
onderdeel van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (Zie: Hoofd
stuk 4, paragrafen 4.7 en 4.8). 

De oplossing voor beide dilemma's vertoont een zekere eenvor
migheid: deels zitten er elementen in van pragmatische doelvervlechting 
(een onderscheid in oplossingen voor de korte en middellange termijn), 
deels elementen van werkwijze en interactieregels (de oplossingen voor de 
middellange termijn zijn onzeker en nog niet inzichtelijk. Procedureafspra
ken worden gemaakt waarbij dit gebrek aan inhoudelijk inzicht wordt onder
kend en het pad naar overleg en overeenstemming over de middellange ter
mijn wordt geëffend), deels elementen van onderzoek en kennisvergaring 
(de juiste informatie en kennis over de middellange termijn ontbreken). 

Actoren zijn het met elkaar eens, dat het belang van Schiphol 
voorop staat en dat modaliteiten te vinden zijn zowel ten aanzien van het 
formuleren van een nachtnorm ("nationaal"; buiten het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving zowel in procedure als qua tijdsplanning) als ten aan
zien van de invulling van "een nachtregiem voor Schiphol" (de condities 
daarvan moeten worden afgewogen tegen andere "randvoorwaarden" die 
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Schiphol worden opgelegd; "package deal"). Het ambtelijk apparaat op 
Rijksniveau (de Ministeries van VROM, van Verkeer & Waterstaat en van 
Economische Zaken) werkt in deze periode eensgezind aan het zoeken naar 
oplossingen die inhoudelijk, procedureel en strategisch naar de overige par
tijen toe goed verdedigd kunnen worden (knip in nachtnorm en nachtregiem; 
buiten spel plaatsen van de nachtnorm; condities nachtregiem afwegen tegen 
andere randvoorwaarden; "package deal"). 

6.3.3 Koppelingen 

De besluitvorming over Schiphol tussen 1989 en 1991 kenmerkt zich door 
een grote hoeveelheid koppelingen tussen actoren. Zonder uitputtend er op 
in te gaan kan gewezen worden op: 
• het voortouw van het Plan van Aanpak dat bij het Directoraat-Generaal 

Milieubeheer wordt gelegd en dat op grond van de gunstige ervaringen in 
een eerder project (de geluidszonering rond oefenhangars op Schiphol en 
de voorgenomen aanleg van een afgeschermde proefdraaiplaats) vanaf 
het begin op de steun van de Rijksplanologische Dienst, NV Luchthaven 
Schiphol, de provincie Noord-Holland, Amsterdam en Haarlemmermeer 
kan rekenen; 

• het Directeurenberaad dat speciaal binnen het Ministerie van VROM in 
het leven wordt geroepen en dat wordt voorgezeten door Mr Dr F.L. 
Bussink. Bij zijn vertrek van het ministerie verruilt hij die functie voor 
de functie van adviseur van (de voorzitter van) de Stuurgroep; 

• de aanwijzing van de directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Drs R. 
den Dunnen tot coördinerend directeur-generaal voor het Plan van Aan
pak binnen het Ministerie van VROM en, in de periode december 1990-
april 1991, tot vertegenwoordiger van de Stuurgroep in het bestuurlijk 
overleg met de provincie Noord-Holland en Haarlemmermeer; 

• de goede verstandhouding tussen Mr J. Tesink (Directoraat-Generaal Mi
lieubeheer) en Mr R.L.M. Schreurs (Rijksluchtvaartdienst); 

• in de projectgroep, Inner Circle, Scenariogroep en Werkgroep Lauswolt 
fungeren Drs J. Krul (NV Luchthaven Schiphol), Drs W.H.A. Vehmeyer 
(Amsterdam), Drs M.W. Jurriaans (Ministerie van Economische Zaken), 
Drs J.A.W. van Dalen (provincie Noord-Holland), Mr Drs P.E. Millecam 
(Rijksluchtvaartdienst), Drs R.M. Hoffman (Rijksplanologische Dienst) 
en Ir Drs V.E. van der Gun (Directoraat-Generaal Milieubeheer) als 
voorbeeldige koppelaars. 

6.3.4 Arrangementen 

Tegelijk met de ondertekening van het Startconvenant (21 september 1989) 
worden spelregels vastgesteld voor de projectorganisatie (Stuurgroep, pro-
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jectgroep, Inner Circle Schiphol, projectleider)99. Parallel daaraan treft het 
Ministerie van VROM, onder andere door de instelling van het Directeuren-
beraad, een voorziening voor de interactie binnen het ministerie tussen de 
directoraten-generaal ruimtelijke ordening, milieubeheer en volkshuisves
ting. Analoge voorzieningen worden getroffen binnen het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat, NV Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Hol
land 100 e n Amsterdam. Het Directeurenberaad over Schiphol binnen het 
Ministerie van VROM bereidt de Notitie VROM-strategie Schiphol (voor
jaar 1990) voor. Daarna, met name na het besluit de dubbelfunctie van Drs 
W. Lemstra op te heffen met dien verstande dat hij het voorzitterschap van 
de Stuurgroep blijft vervullen, maar de leiding en coördinatie van werk
zaamheden binnen het Ministerie van VROM overlaat aan de directeur-ge
neraal van de Rijksplanologische Dienst Drs R. den Dunnen die daar spe
ciaal voor wordt aangewezen, vervult het Directeurenberaad de functie van 
stafbureau voor Drs R. den Dunnen. 

De positie van de projectgroep verandert in het besluitvormings
proces van motor van de projectorganisatie (voorjaar 1989) naar een soort 
klankbordgroep waar stukken in afschrift aan worden toegezonden en waar
in de projectleider een toelichting geeft op hetgeen zich in de afgelopen pe
riode heeft afgespeeld (vanaf oktober 1990). Die wijziging hangt samen met 
de behoefte van de meest belanghebbenden (de Ministeries van VROM, van 
Verkeer & Waterstaat en van Economische Zaken, NV Luchthaven Schip
hol, de provincie Noord-Holland en Amsterdam en Haarlemmermeer) om in 
kleinere kring zaken te doen: eerst in de Inner Circle Schiphol (waar Am
sterdam en Haarlemmermeer aanvankelijk geen deel van uitmaken), later in 
de zg. Scenario-groep (zomer 1990) en uiteindelijk (na oktober 1990) in de 
zg. Werkgroep Lauswolt. 

De Werkgroep Lauswolt - genoemd naar de eerste plaats van sa
menkomst: een mooi hotel in Zuid-Oost Friesland - draagt de volgende ken
merken: 
1. in de plaats van de projectgroep, de Inner Circle Schiphol en de Scena

rio-groep komt de Werkgroep Lauswolt onder leiding van de voorzitter 
van de Stuurgroep (Drs W. Lemstra); 

2. laatstgenoemde wordt bijgestaan door de projectleider (voor de inhoude
lijke aspecten) en een beleidsadviseur (Mr Dr F.L. Bussink) voor het be
stuurlijk overleg; 

99 Zie: de beschikkingen van de Minister van VROM van 21 september 1989, kenmerk DG-
M/G 1899112, over de organisatie van het project, van eveneens 21 september 1989, ken
merk DGM/G 2099102, over de personele invulling en van 6 oktober 1989, kenmerk DG-
M/G 0609109, over de aanwijzing van de projectleider en zijn team (Mr Ir V.E. van der Gun, 
Drs T.C. Welkers, Drs E.W. Dil en Ing. D. de .long). Daarnaast wordt verwezen naar de "No
titie opzet werkzaamheden projectgroep Plan van Aanpak Schiphol en omgeving" van 21 
september 1989, waarin met goedkeuring van de leden van de projectgroep een "code of con
duct" voor de projectorganisatie is neergelegd. 

'00 Binnen de provincie Noord-Holland wordt een "Interdienstelijk Schiphol-overleg" inge
steld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen, 3 vaste medewerkers en de reeds 
aangewezen representanten in de projectorganisatie van het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving. Het overleg, "een soort projectbureau", wordt voorgezeten door Dr B. Linders. 
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3. de voorzitter van de Stuurgroep behartigt niet tevens de inhoudelijke in
breng van het Ministerie van VROM. De directeuren-generaal ruimtelij
ke ordening (Drs R. den Dunnen) en milieubeheer (Ir M.E.E. Enthoven) 
treden tot de Stuurgroep toe. Drs R. den Dunnen coördineert de werk
zaamheden binnen het Ministerie van VROM, formeel vanaf januari 
1991, maar feitelijk reeds in het najaar van 1990; 

4. de projectleider ondergaat dezelfde versterking. Beleidsmedewerkers uit 
de directoraten-generaal milieubeheer en ruimtelijke ordening treden tot 
de Werkgroep Lausvvolt toe. Deze constructie werkt maar half. In de 
praktijk houdt de vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Mi
lieubeheer (Mr N.R. van Ravesteyn) zich vooral bezig met het aspect 
mondiale luchtverontreiniging, terwijl de vertegenwoordiger van de 
Rijksplanologische Dienst (Ir A.A. van Essen) volledig in beslag wordt 
genomen door de discussies over de financiering van het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving binnen de ICES. De projectleider blijft ver
antwoordelijk voor het volledige Plan van Aanpak Schiphol en omge
ving, incl. de communicatiestrategie en nieuwe onderwerpen als externe 
veiligheid, handhaving, I-MER Schiphol en omgeving. 

Een nieuwe wijziging wordt doorgevoerd in de periode december 
1990-april 1991. Gedurende de laatste onderhandelingsronde (december 
1990-april 1991) legt de voorzitter van de Stuurgroep zijn functie als voor
zitter van de Werkgroep Lauswolt neer. De projectleider wordt voorzitter 
van de Werkgroep Lauswolt. De beleidsadviseur Mr Dr F.L. Bussink neemt 
niet langer deel aan de Werkgroep Lauswolt. Hij krijgt als voornaamste taak 
de Stuurgroep rechtstreeks bij te staan bij de vormgeving van het Beleids-
convenant. In deze periode verliest de Werkgroep Lauswolt haar centrale 
positie in de projectorganisatie; zij vervult de functie van stafbureau voor de 
Stuurgroep waar gelet op het verloop van de gebeurtenissen de belangrijkste 
zaken worden besproken en uit-onderhandeld. 

Het voorgaande (de instelling van de Werkgroep Lauswolt in okto
ber 1990 en de wijzigingen daarin begin 1991) behoeft enige toelichting. De 
gewijzigde arrangementen hebben tot doel het bestuurlijk overleg binnen de 
Stuurgroep en tussen partijen (de bewindslieden van VROM, van Verkeer & 
Waterstaat en van Economische Zaken, NV Luchthaven Schiphol, KLM, het 
provinciaal bestuur van Noord-Holland, de colleges van B&W van Amster
dam en Haarlemmermeer) vlot te trekken: 
• met het aantrekken van Mr Dr F.L. Bussink wordt deze volledig vrijge

steld om zowel de Stuurgroep als geheel als het topmanagement van het 
Ministerie van VROM (de secretaris-generaal Drs W. Lemstra en de co
ördinerend directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening Drs R. den 
Dunnen) bij te staan bij het effenen van de bestuurlijke barrières op weg 
naar het Beleidsconvenant. Het Beleidsconvenant wordt door hem opge
steld en afhankelijk van het ingekomen commentaar aangepast; 

• de directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening Drs R. den Dunnen 
onderneemt op last van de Stuurgroep diverse bestuurlijke gesprekken 
met NV Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Holland en Amster
dam en Haarlemmermeer ter voorbereiding van de besluitvorming in de 
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Stuurgroep. De gesprekken verhelderen de standpuntbepaling van partij
en en verkleinen het aantal geschilpunten; 

• de projectleider concentreert zich op het management van de werkzaam
heden van de Werkgroep Lauswolt, in het bijzonder de leiding van de 
werkzaamheden in inhoudelijke zin (nachtvluchtenproblematiek, I-MER 
Schiphol en omgeving, handhaving, communicatie). Daarnaast is hij be
last met het verzorgen van het draagvlak voor de werkzaamheden bij de 
oorspronkelijke projectgroep, die inmiddels materieel van gedaante is 
verwisseld en meer een klankbordgroep is geworden; 

• specifieke onderwerpen als de bijdrage van Schiphol aan de globale 
luchtverontreiniging en de financiering van het Plan van Aanpak Schip
hol en omgeving in ICES-kader berusten bij de sinds oktober 1990 aan
gewezen officiële vertegenwoordigers van respectievelijk het Directo
raat-Generaal Milieubeheer (Mr N.R. van Ravesteyn) en de Rijksplano
logische Dienst (Ir A.A. van Essen). 

Het voorgaande overziende wordt duidelijk dat het besluitvor
mingsproces van de uitbreiding van Schiphol in de periode 1989-1991 om 
een voortdurende aanpassing van interactieregels en arrangementen vraagt. 
Aan creativiteit en efficiency heeft het niet ontbroken. 

6.3.5 Het Beleidsconvenant als produkt van doelvervlechting 

De hoofdgedachte van het pluricentrisch perspectief is die van vervlechting: 
verscheidene actoren maken in onderlinge samenwerking en strijd beleid. 
Niet enkelvoudige besluiten, maar volgtijdelijke reeksen van beslissingen 
zijn bepalend voor het verloop van complexe besluitvormingsprocessen. Be
sluitvorming omvat een veelheid van beslissingen die niet in een vooraf te 
kennen logische relatie tot elkaar staan. Een kwalitatief goed besluitvor
mingsproces heeft alleen kans van slagen indien partijen een geest van sa
menwerking en strijd omarmen. Hieronder geef ik een voorbeeld waarin het 
"openingsbod" en het eindresultaat van samenwerking en strijd met elkaar 
worden vergeleken. 

Het traject naar het Beleidsconvenant (december 1990-april 1991) 
laat de worsteling zien die partijen (incl. de Tweede Kamer) doormaken om 
helder te krijgen welke betekenis zij uiteindelijk aan het Beleidsconvenant 
hechten. In januari 1991 geeft het Ministerie van VROMBI aan dat het Be
leidsconvenant is opgezet met als doel: de voorgestelde beleidsuitspraken te 
volgen; de aangegeven procedures in gang te zetten; de in het plan opgeno
men maatregelen te treffen, en daarbij voor de benodigde financiële midde
len zorg te dragen. Partijen komen overeen dat het Beleidsconvenant strate
gisch van aard is. De operationalisering ervan ("wie doet wat, wanneer, te
gen welke kosten") moet haar beslag vinden in de vervolgprocedures, met 
name in de PKB- en de I-MER Schiphol en omgeving. AI snel wordt het 
decisieve karakter van het Beleidsconvenant ter discussie gesteld. De direc-

' 0 ' Zie: verslag Directeurenberaad VROM d.d. 10 januari 1991. 
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teur-generaal Milieubeheer Ir M.E.E. Enthoven bijvoorbeeld stelt de ver
houding tussen het Beleidsconvenant en een daaropvolgend I-MER aan de 
orde. Kan het Beleidsconvenant uitspraken doen, terwijl daarop nog PKB-
en I-MER-trajecten volgen?'02. Dezelfde gedachten circuleren blijkbaar al 
langer, ook bij de Minister van VROM. Een echo daarvan klinkt door in zijn 
brief aan de Tweede Kamer van 25 januari' 1991, kenmerk BSG 91/03: "Het 
convenant wordt door mij inmiddels aangeduid als beleidsconvenant. De 
eerder gebruikte term eindconvenant roept het misverstand op van finale be
sluitvorming en miskent de betekenis van de wettelijk voorgeschreven pro
cedures die na het beleidsconvenant alsnog volgen. Voor de goede orde deel 
ik U nog mee dat het hier een intentieverklaring betreft". De introductie van 
"ijkmomenten" in het Beleidsconvenant vergroot enerzijds de handelingsop
ties van partijen die moeite hebben om tot het Beleidsconvenant toe te tre
den (provincie Noord-Holland, Haarlemmermeer), anderzijds draagt zij bij 
aan een verdere erosie van de oorspronkelijke inhoud van het Beleidsconve
nant103. De Minister van Verkeer & Waterstaat (J.R.H. Maij-Weggen) 
maakt van de weifelachtigheid van anderen gebruik om zelf indien nodig 
zich op nieuwe feiten te kunnen beroepen: "Zij onderschrijft het belang van 
de ijkmomenten in het Plan van Aanpak Schiphol. De ijkmomenten bieden 
de mogelijkheid om periodiek het Plan van Aanpak integraal te beoordelen 
en de financiële aspecten ervan daarbij mee te nemen". Ook het Kabinets
standpunt van 7 maart 1991 geeft een ruime uitleg van het Beleidsconve
nant: "De regering wil komen tot een aantal beleidsmatige ijkmomenten. Op 
deze beleidsmatige ijkmomenten dient de gezamenlijke verantwoordelijk
heid van de convenantspartners opnieuw tot zijn recht te komen (...) In ieder 
geval betreft dit (...) eventuele nachtnormering". Het persbericht dat over 
het kabinetsstandpunt wordt uitgegeven vermeldt: "Op deze wijze kan op 
nieuwe ontwikkelingen adequaat worden gereageerd". Naar de Tweede Ka
mer toe ontstaat bij partijen (met name de Ministeries van VROM en Ver
keer & Waterstaat) een ongemakkelijkheid. Hoe moet omgegaan worden 
met te verwachten moties tijdens de 2 mondelinge overleggen die in de pe
riode december 1990-april 1991 zijn voorzien? Moeten zij opgenomen wor
den onder "ingekomen bestuurlijk commentaar" (pakket III van het Beleids
convenant)? Leiden zij tot aanpassing van het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving? Beperken zij de tekenbevoegdheid van de bewindslieden van 
VROM, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken op 16 april 1991? Hoe 
staat het met de specifieke verantwoordelijkheid van de Minister van VRO-
M voor PKB-procedures? Tijdens het Mondelinge Overleg van 6 februari 
1991 verklaart de Minister van VROM (J.G.M. Alders): "Het voordeel van 
het beleidsconvenant is vooral gelegen in het feit dat er geen ontwikkelingen 
plaatsvinden die strijdig kunnen zijn met toekomstige beleidsbeslissingen" 
(Zie: Verslag van het Mondelinge Overleg met de Tweede Kamer van 6 fe-

1°2 Zie: verslag van de Bewindsliedenstaf van VROM d.d. 28 januari 1991. 

1 0 3 Zie: verslag van het bestuurlijk overleg van 27 februari 1991 tussen de bewindslieden 
van VROM, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken enerzijds en bestuurders van Noord-
Holland, Amsterdam, Haarlemmermeer anderzijds. 
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bruari 1991). Ook op provinciaal niveau ontstaat verzet tegen "zulke buiten
wettelijke constructies", die voor twijfels zorgen zowel ten aanzien van de 
democratische legitimatie ervan, als "over de politieke en bestuurlijke bete
kenis en meerwaarde van zulke convenanten". Gedeputeerde mevrouw M. 
de Boer merkt hierover op: "Mijn grootste zorg is dat bij zulke buitenwette
lijke constructies de democratische legitimatie onder spanning staat. Ook zet 
ik vraagtekens bij de politieke en bestuurlijke betekenis en meerwaarde van 
zulke convenanten. Een vlucht in buitenwettelijke procedures acht ik geen 
goede zaak." "Neem bijvoorbeeld het Plan van Aanpak Schiphol. Niet in de 
stuurgroep vertegenwoordigde overheden en belangengroeperingen kregen 
de indruk dat het spel niet volgens de gebruikelijke regels werd gespeeld 
(...) Ik ben gevoelig voor deze kritiek"'^4 Het verloop van de discussie 
over de betekenis van het Beleidsconvenant toont naast de geest van samen
werking en strijd de dynamiek aan die zo kenmerkend is voor de casus 
Schiphol. De sluipende vrijblijvendheid staat in schril contrast met de waar
schuwing in het concept-advies van RPC/RMC van januari 1991: "Het ge
presenteerde pakket maatregelen is er op gericht om tot een vereniging te 
komen van op het oog tegenstrijdige wensen en belangen. Wanneer een 
afzonderlijke bouwsteen essentieel wordt aangetast brengt dit het gehele 
compromis in gevaar". 

6.3.6 Afsluitende opmerkingen 

In dit hoofdstuk is op basis van een reconstructie van besluitvormingsron-
den (Zie: Hoofdstukken 3 t/m 5) gepoogd het strategische gedrag van acto
ren te analyseren en hun interactie te beoordelen volgens het pluricentrisch 
model van Teisman. Een aantal handelingen van betrokken actoren is welis
waar te plaatsen binnen genoemde theorie, maar verklaart niet altijd de ge
dragingen. Dit geldt met name: (1) de aanwezigheid van een "sense of ur
gency" die actoren extra mobiliseert, (2) de leiderschapsrol van de Rijks
overheid, (3) de betekenis van kennisontwikkeling voor beleidsverandering, 
en (4) het doorbreken van fixatiemomenten tijdens het besluitvormingspro
ces. Deze worden als het ware aangedreven door achterliggende cultuuras-
pecten die actoren binden, maar die in de regel onuitgesproken blijven. 

'04 Zie: ROM-Magazine, nr. 3. maart 1991, met de Opinie van Gedeputeerde M. de Boer on
der de titel "Risico's van bestuursovereenkomsten". 
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