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HOOFDSTUK 7: URGENTIE, LEIDERSCHAP EN KENNISONT
WIKKELING; AANVULLENDE THEORETISCHE VRAAGSTUK
KEN 

7.1 Inleiding 

Gebruikmakend van het pluricentrisch model van Teisman (Zie: theoretisch 
kader in Hoofdstuk 2) heb ik als onderzoeksvraag geformuleerd: "Hoe is de 
besluitvorming over Schiphol verlopen tussen 1989 en 1991?", met als deel
vragen: "Welke zijn de kernactoren die een rol speelden in deze besluitvor
ming?", "Hoe hebben deze actoren zich gedragen?", "Tot welke interactie 
heeft dit geleid?", "Hoe kunnen wij de besluitvorming, de interactie en de 
gedragingen beoordelen?". In de Hoofdstukken 3 t/m 5 geef ik een beschrij
ving van het besluitvormingsproces, het gedrag van actoren, de interactie 
tussen actoren en het gemeenschappelijk belang dat actoren met elkaar 
ontwikkelen. Uitgaande van de besluitvormingsreconstructiemethodiek van 
Teisman is hiermee Stap 1 van zijn rondenmodel in beeld gebracht. In 
Hoofdstuk 6 analyseer ik het strategische gedrag van actoren (Stap 2) en 
beoordeel ik de interactie tussen actoren in termen van doelvervlechting, 
koppelingen en arrangementen (Stap 3). 

In dit proefschrift poog ik, naast het plegen van een gedetailleerde 
reconstructie van (bestuurlijke) gebeurtenissen in de periode 1989-1991, 
antwoord te krijgen op de vraag wat er te leren valt voor de besluitvorming 
van grote infrastructurele projecten. De analyse en beoordeling van de drie 
besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991 tonen aan dat een 
aantal handelingen van betrokken actoren weliswaar is te plaatsen binnen 
het besluitvormingsmodel van Teisman, maar dat hiermee niet alle gedra
gingen van actoren kunnen worden verklaard. Dit geldt met name: (1) de 
aanwezigheid van een "sense of urgency" die actoren extra mobiliseert, (2) 
de leiderschapsrol van de Rijksoverheid, (3) de betekenis van kennisontwik
keling voor beleidsverandering, en (4) het doorbreken van fixatiemomenten 
tijdens het besluitvormingsproces. Deze worden als het ware aangedreven 
door achterliggende cultuuraspecten die actoren binden, maar die in de regel 
onuitgesproken blijven. Hoofdstuk 7 heeft tot doel hier dieper op in te gaan 
door deze vijf variabelen te beschrijven en te analyseren, enkele aanvullende 
theoretische noties erbij te betrekken en te beoordelen of een aanvulling op 
het besluitvormingsmodel van Teisman voor de bestuurspraktijk geboden is. 

Hoofdstuk 7 is alsvolgt opgebouwd: 
• een beknopte beschrijving van enkele aanvullende theoretische noties: 

het Advocacy Coalition Framework van Sabatier (paragraaf 7.2.1) en de 
Configuratiebenadering van Termeer (paragraaf 7.2.2); 

• een beschrijving van de vijf hiervoor genoemde variabelen (de paragra
fen 7.3.2 t/m 7.3.6; 

• een analyse en beoordeling van de vijf variabelen (paragraaf 7.3.7); 
• een voorstel voor lessen voor de bestuurspraktijk (paragraaf 7.4); 
• een perspectief op Schiphol (paragraaf 7.5). 

105 



7.2 Aanvullende theoretische noties 

7.2.1 Advocacy Coalition Framework (Sabatier) 

Sabatier heeft zijn theorie van het Advocacy Coalition Framework als ana
lysemodel voor de studie van beleidsprocessen voor het eerst in 1987/1988 
beschreven en nadien in samenwerking met Jenkins-Smith verder ontwik
keld. Sabatier^05 beroemt zich erop dat zijn theorie inmiddels in 34 casus 
op haar bruikbaarheid is getoetst: in zes gevallen onder zijn en Jenkins-
Smith's leiding, in acht gevallen in samenwerking met hen, en in 20 geval
len door anderen op eigen initiatief (waaronder Eberg en Van Muijen'06). 

In het Advocacy Coalition Framework staan beleidsveranderingen 
centraal. Beleidsverandering is het gevolg van drie gelijktijdige processen: 
interactie tussen met elkaar strijdende "advocacy coalitions" binnen een 
subsysteem, externe omstandigheden die op het subsysteem van invloed 
zijn, "relatively stable parameters" die voor alle partijen geldig zijn. 

De actoren in de politieke arena beschikken over een "policy be
lief system" dat voortdurend wordt bijgesteld op grond van ervaringen, de
bat en veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld in het economisch sys
teem. Een "belief system" kent drie niveaus^7 j e n eerste een normatieve 
laag die weinig van doen heeft met het specifieke beleid, maar meer met een 
algemene visie op normen en waarden. Om deze "deep core beliefs" bevindt 
zich een tweede laag, de "policy core beliefs", de opvattingen over het be
leidsterrein en de algemene aanpak om de harde kern te realiseren. Dit zijn 
zaken op strategisch en beleidsmatig niveau die de beleidsactor inzet om het 
beleid, c.q. de uiteindelijke beleidsdoelstelling, zo dicht mogelijk bij zijn 
"deep core beliefs" te brengen. De derde laag, de "secondary aspects", heeft 
betrekking op het specifieke beleid, de inhoud en de verwachte effecten. Dit 
zijn zaken van instrumentele en tactische aard (incl. informatiewinning) die 
ten dienste van het tweede niveau staan. In de visie van Sabatier zijn de drie 
onderscheiden niveaus hiërarchisch geordend, in de zin dat er sprake is van 
een afnemende mate van veranderingsmogelijkheden. Een "belief system" 
geldt in de ogen van Sabatier niet zozeer voor een individu, maar meer voor 
een coalitie. Alle coalities samen vormen een beleidssubsysteem. De discus
sie over het gewenste beleid is een discussie tussen coalities. 

Het "belief system" van een "advocacy coalition" kan veranderen, 
maar dit gebeurt geleidelijk. De verandering van de "secondary aspects" 
verloopt doorgaans iets sneller dan de wijziging van de harde kern. Over de-

'05 P A . Sabatier en H.C. Jenkins-Smith (1997), the Advocacy Coalition Framework: An As
sessment. Second Revision of discussion paper and draft for publication. Opgenomen in: 
Reader Beleidsprocessen: Leren met beleid. Module 31B051, 2de trimester (8 december 
1997-17 maart 1998), docent: Dr J. Eberg. 

106 Eberg. 1997 en M.L. van Muijen, 1993. 

'07 z j e 0ok: p de j o n g e n A.F.A. Korsten, Permanente herstructurering in maatschappelijke 
sectoren, dynamiek of dynamiet? Geschriften van de Vereniging voor Bestuurskunde, nr. 20. 
Den Haag VUGA, blzz. 155-179. 
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ze kern ontstaat pas discussie door omgevingsturbulentie, zo veronderstelt 
Sabatier. 

Twee soorten van beleidsgericht leren worden onderscheiden: bin
nen en tussen coalities. Leren binnen coalities is niet zo bijzonder: er is 
sprake van verfijning binnen een "bekend" denkkader. Onder drie voorwaar
den kan beleidsgericht leren tussen coalities worden bevorderd: 
• het debat tussen de aanhangers van twee denkkaders heeft ofwel betrek

king op de kernelementen van het ene kader en de secundaire elementen 
van het andere kader, ofwel op de secundaire aspecten van beide kaders; 

• er zijn over het betreffende beleidsprobleem theorievorming en kwantita
tieve gegevens beschikbaar; 

• er is sprake van een a-politiek forum dat prestigieus genoeg is om profes
sionals van diverse coalities te trekken en dat gedomineerd wordt door 
professionele normen. 

Sabatier huldigt de stelling dat "deep core"- beliefs bijzonder 
moeilijk zijn te veranderen. Beleidsverandering is vooral het resultaat van 
twee bewegingen: "policy-oriented learning" (het leren binnen een advocacy 
coalition èn het leren als gevolg van dialoog tussen verschillende advocacy 
coalitions) en "external perturbation" (de effecten van externe omstandighe
den). Van deze twee is de invloed van externe omstandigheden het sterkst. 
Op het leren binnen een coalitie zijn resultaten van wetenschappelijk en 
technisch onderzoek van grote invloed. Deze leiden tot verandering van het 
"belief system": "policy-oriented learning". 

Sabatier onderscheidt dus drie gelijktijdige processen: (1) interac
ties, (2) externe omstandigheden, en (3) relatively stable parameters. Met 
name vraagt hij aandacht voor leerprocessen. Er wordt geleerd tussen coali
ties op basis van debatten, theorievorming en kwantitatieve gegevens en 
door het optreden van prestigieuze figuren. Met name de aandacht voor ken
nisontwikkeling en de druk van prestigieuze figuren hebben bij de besluit
vorming over de uitbreiding van Schiphol ertoe geleid dat er een doorgaan
de interactie en drie beleidsprodukten tot stand kwamen. Per saldo is hier
door een beleidsverandering opgetreden. Ik kom daar nog op terug. Ook de 
relatively stable parameters (Zie: Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2) verdienen 
aandacht. 

7.2.2 Configuratiebenadering (Termeer) 

In 1993 verschijnt "Dynamiek en inertie rondom mestbeleid", een studie 
naar veranderingsprocessen in het varkenshouderijnetwerk, van C.J.A.M. 
Termeer. Centraal in dit proefschrift is de verklaring voor veranderingen in 
het varkenshouderijnetwerk tegen de achtergrond van interactieprocessen 
tussen actoren. Wat wordt hieronder verstaan? In ieder geval: opvattingen 
die uitgewisseld worden; het vormen van gezamenlijke denkbeelden; regels 
die actoren met elkaar afspreken over de wijze waarop zij met elkaar om
gaan. Interactieprocessen kenmerken zich door het feit dat er voortdurend 
veranderingen optreden. Actoren treden toe en treden uit. Opvattingen en re
gels worden gecreëerd, maar ook gereconstrueerd en veranderd. Nieuwe ac-
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toren brengen nieuwe opvattingen in. Als gevolg daarvan veranderde opvat
tingen oefenen op hun beurt een aantrekkingskracht uit op weer nieuwe ac
toren. Termeer benadrukt de noodzaak van doorgaande interactie en het sti
muleren van ontwikkeling en verandering. Zij heeft weinig op met "stati
sche interacties tussen gelijkgestemde actoren die dezelfde werkelijkheids-
definities met elkaar delen", als deze ertoe leiden dat derden bewust daarvan 
worden buitengesloten. Confrontatie, dynamiek en het tegengaan van fixa
ties en blokkades zijn daar het antwoord op. Niet een inhoudelijke norm, 
maar een procesnorm moet prevaleren. Het niet-blokkeren, het niet-uitslui-
ten en het niet door één partij domineren van processen van doorgaande in
teractie is haar credo. De (centrale) onderzoeksvraag die Termeer zich stelt 
luidt: "Welke veranderingsprocessen doen zich voor in de varkenshouderij-
sector, hoe kunnen deze processen begrepen worden en in hoeverre biedt in
zicht in deze processen aangrijpingspunten voor sturing?". 

Het einde van een hecht interactiepatroon, stabiele omgangsregels 
en een sterke gezamenlijke ideologie wordt vaak ingeluid door een externe 
omstandigheid. In het geval van het varkenshouderij netwerk zijn dat "de ne
gatieve gevolgen van de ontwikkelingen in de varkenshouderij". Deze lei
den tot spanningen in het netwerk. Nieuwe actoren met nieuwe opvattingen 
doen zich gelden. 

Processen in een netwerk zijn dynamisch en complex. De dyna
miek uit zich in de constante wisselwerking tussen het niveau van structuur 
(relaties; interactiepatronen), het niveau van cultuur (opvattingen en denk
beelden) en de concrete interactie. Veranderingen op het ene niveau resulte
ren in veranderingen op een ander niveau. Complex is een netwerk door het 
grote aantal verschillende actoren, relaties en denkbeelden. 

Het belang van het onderzoek van Termeer is de door haar op ver
anderingsprocessen toegepaste configuratiebenadering. Centraal hierin is het 
ontbreken van een inhoudelijke norm. De enige norm die hoogstens wordt 
aangehouden is de "procesnorm". Hoe zit deze procesnorm eruit? Alvorens 
daar antwoord op te geven komen eerst de principes van de configuratiebe
nadering aan bod: 
• de werkelijkheid is het resultaat van interacties. De werkelijkheid is geen 

vast objectief gegeven, maar een afspraak tussen actoren. Een ieder heeft 
zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Een werkelijkheid ontstaat pas wan
neer (een aantal) actoren hun gedachten daarover met elkaar uitwisselen, 
daarover onderhandelen en op basis daarvan overeenkomen van welke 
werkelijkheid zij voortaan zullen uitgaan. De werkelijkheid is een afge
sproken sociale realiteit. "De afgesproken werkelijkheid is geen stabiel 
gegeven, maar wordt in interactieprocessen voortdurend geconstrueerd 
en gereconstrueerd"; 

• werkelijkheidsdefinities vormen de cognitieve dimensie van de configura
tiebenadering (het "wat"). Werkelijkheidsdefinities vormen de inhoud 
van de overeengekomen werkelijkheid: zij kunnen betrekking hebben op 
thema's (activiteiten, problemen, oplossingen, beleidsinstrumenten, set 
of beliefs) en op andere actoren in het netwerk (wie hebben de macht, 
wie zijn de medestanders, wie horen erbij, wie hebben kennis). Op basis 

108 



van werkelijkheidsdefinities wordt actie ondernomen en wordt een ge
dragslijn afgesproken; 

• actoren communiceren en interacteren met elkaar. Door middel van in
teracties tussen actoren worden werkelijkheidsdefinities gevormd, ont
wikkeld en veranderd. Naarmate de interacties intensiever worden ont
wikkelen actoren regels hoe ze met elkaar en met anderen omgaan: inter
actieregels (regels over besluitvorming, conflictoplossing, informatieuit
wisseling). Interacties en interactieregels vormen samen de sociale di
mensie van de configuratiebenadering: het "wie" en het "hoe"; 

• een wisselwerking tussen cognitieve ("wat") en sociale dimensies ("wie " 
en "hoe") leidt tot (sociaal-cognitieve) configuraties^^. Dit is de kern 
van het onderzoek van Termeer. Door invulling te geven aan de sociale 
en cognitieve dimensie wordt inhoud gegeven aan het begrip interactie: 
"wie doen er mee, hoe doen zij mee en wat wordt er uitgewisseld". De 
actie van actor A ("act") leidt tot een reactie van actor B ("interact"), het
geen weer een reactie van A doet ontstaan in antwoord op de reactie van 
B ("dubbelinteract"). Een "dubbelinteract" geeft de mogelijkheid om het 
voorafgaand gedrag te (her)waarderen en "acts" en "interacts" die al heb
ben plaatsgevonden te herdefiniëren. Deze mogelijkheid tot herwaarde
ring van het oorspronkelijke gedrag is een voorwaarde voor leren. Inten
sieve interacties tussen actoren die werkelijkheidsdefinities met elkaar 
delen leiden tot (sociaal-cognitieve) configuraties. (Sociaal-cognitieve) 
configuraties zijn momentopnamen in het proces van voortdurende con
structie en reconstructie van werkelijkheidsdefinities en interactieregels. 
Grenzen van configuraties lopen dwars door eenheden als organisaties en 
netwerken heen. Het ligt niet voor de hand dat actoren zich beperken tot 
één configuratie: in de regel zullen zij ook met andere actoren communi
ceren en interacteren en zullen zij zich in meer werkelijkheidsdefinities 
herkennen. In zo'n geval is sprake van "multipele" inclusies. Multipele 
inclusies zijn een belangrijke bron van verandering; 

• confrontatie als motor voor verandering ("dynamiek"). Ontwikkeling en 
verandering zijn niet gebaat bij statische interacties tussen gelijkgestem
de actoren die dezelfde werkelijkheidsdefinities met elkaar blijven delen. 
Ontwikkeling en verandering ontstaan door confrontatie met andere wer
kelijkheidsdefinities of actoren; 

• fixaties en blokkades in interactieprocessen ("inertie"). Er is sprake van 
fixaties en blokkades wanneer actoren hun werkelijkheidsdefinities en 
interactieregels onveranderbaar en niet-onderhandelbaar verklaren. Een 
dergelijke situatie is niet bevorderlijk voor ontwikkeling en verandering. 

De procesnorm die Termeer stelt richt zich op het doorbreken van 
fixaties en blokkades met als doel: "het niet-blokkeren, het niet-uitsluiten en 
het niet-domineren van processen van doorgaande interactie". Of, positiever 
gezegd: het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en van verande
ring. Verandering wordt daarbij opgevat als: "het ontstaan, het stabiliseren 
en het destabiliseren van interactie patronen ("wie"), interactieregels 
("hoe") en werkelijkheidsdefinities ("wat"). De belangrijkste oorzaak voor 

'08 zie ook: C.J.A.M. Termeer en J.F.M. Koppenjan, 1997. 
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verandering ligt volgens Termeer in confrontatie, "Of sterker nog, verande
ring komt altijd voort uit confrontatie". Zij gaat uit van "de norm dat con
frontatie goed en zelfs onontbeerlijk is", met dien verstande dat confrontatie 
niet een doel op zichzelf mag zijn. 

Bij de analyse en beoordeling van de besluitvorming over de uit
breiding van Schiphol blijken twee elementen uit de theorie van Termeer 
een welkome aanvulling te vormen op het theoretisch model van Teisman: 
(1) het door Termeer benadrukte belang van het ontwikkelen van telkens 
nieuwe sociaal-cognitieve configuraties als voorwaarde voor leren en als 
motor voor verandering, en (2) haar pleidooi fixaties en blokkades in inter
actieprocessen te doorbreken. 

7.3 Beschrijving van vijf aanvullende variabelen 

7.3.1 Inleiding 

De besluitvormingtheorie van Teisman kent een groot aantal variabelen. In 
de Hoofdstukken 3 t/m 5 (beschrijving), en 6 (analyse en beoordeling) zijn 
zij aan de orde geweest: strategisch gedrag van actoren, interactie tussen ac
toren, beleidsarena, besluitvormingsronde, beslismoment, initiatief, aanpas
sing en selectie, doelvervlechting, koppelingen en arrangementen, gemeen
schappelijk belang. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van vijf aan
vullende variabelen: (1) cultuuraspecten die actoren binden maar die in de 
regel onuitgesproken blijven (paragraaf 7.3.2), (2) de aanwezigheid van een 
"sense of urgency" die actoren extra mobiliseert (paragraaf 7.3.3), (3) de 
leiderschapsrol van de Rijksoverheid (paragraaf 7.3.4), (4) de betekenis van 
kennisontwikkeling voor beleidsverandering (paragraaf 7.3.5), en (5) het 
doorbreken van fixatiemomenten tijdens het besluitvormingsproces (para
graaf 7.3.6). 

7.3.2 "Common beliefs" 

Uit welke segmenten is de kwaliteit van een besluitvormingsproces opge
bouwd? Naar mijn mening kunnen in grote lijnen drie segmenten worden 
benoemd. Het eerste segment bestaat uit issues waarover actoren van me
ning verschillen en die de basis vormen van de wil van actoren om een be
sluitvormingsproces in te gaan. Het tweede segment wordt gevormd door 
het strategische gedrag van actoren. Dit segment onderscheidt zich van het 
eerste, met dien verstande dat het strategische gedrag van actoren pas vorm 
krijgt wanneer actoren een besluitvormingsproces zijn ingegaan waarin zij 
hun beslissingen in min- of meerdere mate op elkaar afstemmen. Het derde 
segment bestaat uit "common beliefs" die actoren aan elkaar binden, maar 
die in de regel onuitgesproken blijven. 

Bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol spelen 
twee constante factoren in de discussie een rol: de culturele betekenis van de 
nationale luchthaven Schiphol voor de Nederlandse samenleving (een factor 
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die publiekelijk nauwelijks wordt uitgesproken) en de milieunormen die op 
Schiphol van toepassing zijn (een factor die bijna letterlijk van de daken 
wordt geschreeuwd). Het culturele element wordt meestal niet uitgesproken 
maar fungeert in het onderbewuste van de beleidsmaker. Is het mogelijk dit 
"onderbewuste" element zichtbaar te maken, het gelaagde karakter ervan te 
expliciteren en aan te tonen welke betekenis het vervult in de besluitvor
ming over de uitbreiding van Schiphol? 

De Nederlandse samenleving kent een grote cohesie. Consensus en 
het Groene Poldermodel zijn het antwoord op het ontbreken van een sterke 
centrale overheid zoals traditionele naties als Frankrijk (sinds Richelieu), 
Spanje (sinds Olivares) of Groot-Brittannië (sinds Cromwell) die kennen. 
De common beliefs van onze samenleving laten zich, toegespitst op de ca
sus Schiphol, in twee karakteristieken vatten: (1) Nederland wordt bij uit
stek gekenmerkt door zijn bijzondere gave op het vlak van handel en dien
sten. Nederland als logistieke natie leeft of hoort te leven van verbindingen 
en van vervoer; (2) de Nederlandse samenleving waardeert mobiliteit niet 
alleen als een vorm van werkgelegenheid en welvaart, maar ook als een ui
ting van culturele emancipatie. De luchtvaart hoort daarbij. 

De nationale luchthaven Schiphol is een feit, een werkelijkheid en 
een begrip tegelijk. In tenminste drie opzichten is Schiphol van belang: 
1. Schiphol vervult een belangrijke economische functie voor de Amster

damse regio en voor Nederland als geheel. Het aantal arbeidsplaatsen dat 
direct of indirect, regionaal en nationaal door Schiphol wordt gegene
reerd bedraagt ruim 80.000. Een groei met 55.000 arbeidsplaatsen is 
voorzien. In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is Schiphol als een 
van de twee Nederlandse Mainports (tezamen met de Rijnmond) aange
wezen; 

2. de maatschappelijke (incl. recreatieve) functie die Schiphol vervult is 
aanzienlijk. De mobiliteit over de lucht van het merendeel der Nederlan
ders vindt plaats met Schiphol als begin- en eindpunt. Voor de directe 
omgeving van de luchthaven uit dit zich in een aanzienlijke milieube
lasting (geluid, externe veiligheid, stank, bodemverontreiniging), terwijl 
op nationaal en mondiaal niveau de bijdrage aan de luchtverontreiniging 
relatief (ten opzichte van industrie en verkeer) niet onderschat moet wor
den; 

3. de luchtvaart heeft een culturele notie. Schiphol is de thuisbasis van de 
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM), de oudste luchtvaartmaat
schappij ter wereld. Voor een natie die excelleert in handel en diensten
verkeer ("Nederland Distributieland") en die zich een Gouden Eeuw her
innert waarin voorspoed is behaald en de nationale identiteit is gevormd 
door het bevaren van wereldzeeën, het openbreken van nieuwe markten 
en het openstellen van de eigen gemeenschap voor talent van buiten, 
blijft de Vliegende Hollander een aansprekend symbool. Schiphol is een 
nationaal icoon geworden waarmee een ieder zich vereenzelvigt^ 

'09 zie ook: Intermediair 2, 11 januari 2001, Wolken aan een blauwe hemel. Schiphol wordt 
steeds meer een "gewoon bedrijf', met daarin Drs L. van Wijk, geciteerd uit een KLM-maga
zine van eind 1999: "De luchtvaart geeft me zicht op wat er op de aardbol gebeurt. Dat blijft 
continu fascineren. (...) Daarbij heb ik nog steeds de verbazing over het vliegen zelf. Dat een 
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Economie, leefbaarheid en cultuur vormen een set (c.q. sets) van 
"common beliefs" waardoor Schiphol zich onderscheidt van andere objecten 
van nationaal belang. De geringe rationaliteit in de beleving van deze "com
mon beliefs" is een opmerkelijk fenomeen. De set (c.q. sets) van "common 
beliefs" verschaft Schiphol een voorsprong in maatschappelijke, politiek/be
stuurlijke en ambtelijke aandacht en een dominantie in aanpalende besluit
vormingstrajecten. Naast de "common beliefs" van economie, leejbaarheid 
en cultuur die in het bijzonder op Schiphol van toepassing zijn, is er de con
stante van de koopman en dominee. De dubbeldoelstelling die aan de uit
breiding van Schiphol ten grondslag ligt (verbetering van het milieu en ver
sterking van de economie) is in die visie niet anders dan een bestuurlijke, 
20ste eeuwse variant op het zoeken naar groei en evenwicht tegelijk. Daden
drang versus behoefte aan morele rechtvaardiging. Creativiteit stimulerende 
chaos (de Ministeries van Economische Zaken en van Verkeer & Water
staat) versus behoefte aan ordening (Rijksplanologische Dienst) en rand
voorwaarden (Directoraat-Generaal Milieubeheer). 

Tussen het luchtvaartbelang en het milieubelang bestaan ook ver
schillen in "common beliefs": culturele verschillen, verschillen in rationali-
teitsopvatting en verschillen in de beleidsarena's waar actoren deel van uit
maken: 

Culturele verschillen 
• de cultuur van de luchtvaart is een andere dan die van het milieubelang. 

De wereld van de luchtvaart is technisch-mechanisch georiënteerd. Aan 
technische vooruitgang mogen geen belemmeringen worden opgelegd. 
Het opheffen van de zwaartekracht vormt als het ware het bewijs en het 
symbool van de positieve waarde van beweging en verandering. De 
luchtreiziger is per definitie een wereldburger voor wie het internationale 
perspectief voorop staat. De luchtvaart denkt in korte termijn termen; 

• de cultuur van het milieubelang is op de verre toekomst gericht. De mi
lieuactivist is conservatief omdat de menselijke populatie door haar aan
wezigheid en economische activiteit nu al een te zware belasting vormt 
voor het draagvermogen van deze aarde. De milieuactivist is radicaal 
omdat verbeteringen alleen op grote schaal succes hebben en tevens diep 
ingrijpen in het leefpatroon van de individuele burger. De milieuactivist 
is naar binnen gekeerd, omdat het bewijs van zijn gelijk in kleine stapjes 
naderbij komt en zijn geloof per definitie iets tegennatuurlijks heeft. 

Verschillen in rationaliteitsopvatting 
• in de luchtvaart geldt de rationaliteit van markt en handel. Wat vandaag 

een hoge prijs heeft, kan morgen dumpwaardig zijn. Lijn-, charter- en 
vrachtvluchten zijn voor de beladingsgraad van vliegtuigen gegeven de 
omstandigheden alle even waardevol; 

vliegtuig van de grond komt, blijft me intrigeren. Dat buikgevoel heb ik al bij het ruiken van 
de kerosine op Schiphol". 
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• het milieubelang is cerebraal van aard. Visies, doelstellingen, randvoor
waarden, het berekenen van lange termijneffecten zijn de paradepaardjes 
van het milieuveld, en minder uitvoering, monitoring en handhaving; 

• het milieubelang hecht grote waarde aan een technisch-inhoudelijke be
nadering. Het zoekt houvast in objectieve grootheden als getalsnormen 
en daarop gebaseerde bestuurlijke richtlijnen. Het milieubelang miskent 
de belevingswaarde van zaken en neutraliseert het belang van percepties. 

Verschillen in beleidsarena 's 
• de luchtvaart heeft succesvol het economische belang "gehijackt". Lucht

vaart en economie zijn niet per definitie eikaars synoniemen. Toch is een 
populaire perceptie dat luchtvaart de motor is van werkgelegenheid en 
mitsdien geen strobreed in de weg gelegd mag worden. De groei van de 
luchtvaart volgt het ritme van de wereldeconomie; 

• het milieubelang heeft de wetenschap achter zich. In de beleidslevencyc-
lus van het milieubeleid volgt na klachten van omwonenden een lange 
fase van onderzoek, tegenonderzoek en nieuw onderzoek. Het landschap 
van het milieubeleid wordt bepaald door onderzoeksinstituten. De be-
leidsprodukten zijn getalsnormen en principes, die uiteindelijk een eigen 
leven gaan leiden: Kosten-eenheden, grenswaarde, voorkeursgrenswaar
de, streefwaarde, individueel risico, groepsrisico, risicoanalyse, stand 
still, best practicable means, best technical means, no-effect levels 
(NOEL), as low as reasonably achievable (ALARA), A-B-C-criteria. 

Deze verschillen in "beliefs" tussen het luchtvaartbelang en het 
milieubelang zijn bijzonder moeilijk te veranderen. Anderzijds doet zich ten 
aanzien van deze "beliefs" het vreemde verschijnsel voor dat hierop nu eens 
door de ene partij, dan weer door de andere een beroep wordt gedaan. Een 
bestuurder, een ondernemer, een omwonende, een passagier, een milieuacti
vist hanteert nu eens de ene set "beliefs", dan weer de andere, afhankelijk 
van zijn positie in de discussie en de besluiten die hij in het openbaar of pri
vé moet nemen. De nadruk bij deze "beliefs" ligt op het managen ervan door 
de individueel betrokkene. 

"Common beliefs" binden actoren, maar zijn moeilijk te explicite
ren. Voor de bestuurspraktijk zijn zij derhalve moeilijk instrumenteel te ma
ken. Schiphol neemt een unieke positie in, met dien verstande dat bij de 
nationale luchthaven Schiphol vele "common beliefs" gunstig samenkomen. 
"Deep down" zijn actoren het met elkaar eens over het belang van Schiphol 
voor de Nederlandse samenleving. Dit geeft Schiphol een aanzienlijke voor
sprong op andere infrastructurele trajecten in Nederland (HSL, Betuweroute, 
Tweede Maasvlakte). 
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7.3.3 "Sense of urgency"110 

Is het niet de provincie Noord-Holland zelf die zich erop beroemt bij de tot
standkoming van de Vierde Nota Ruimtelijk Ordening met succes bij de Mi
nister van VROM (Drs E.H.T.M. Nijpels) te hebben bepleit Schiphol in 
plaats van het Westelijk Havengebied een hogere prioriteit toe te kennen, 
hetgeen geleid heeft tot de aanwijzing van Schiphol als mainport in de Vier
de Nota Ruimtelijke Ordening? Dit is ook in lijn met de Structuurvisie 2015 
waarin de provincie Noord-Holland nogmaals op het belang van Schiphol 
wijst. In de Structuurvisie 2015 zet de provincie 14 strategische lijnen uit 
voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de provincie. De 
groei van de economie voltrekt zich met name aan de binnenkant van de 
Noordvleugel van de Randstad (in zuidelijke richting naar het Groene Hart, 
Schiphol). De provincie onderkent ("Schiphol op de weegschaal van econo
mie en milieu") dat de rol van Nederland in de internationale distributiesec
tor voor een belangrijk deel door Schiphol wordt bepaald. Het is in dat licht 
bezien begrijpelijk dat voor het initiatief om in het kader van een gebiedsge
richte benadering een gestructureerde besluitvorming over de uitbreiding 
van Schiphol te realiseren bij de belangrijkste "stakeholders" bestuurlijk 
draagvlak bestaat. 

In het advies ter voorbereiding van de RPC/RMC-vergadering 
over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving van 22 januari 1991 wordt 
opgemerkt dat "de snelle ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart en 
de huidige, ontoereikende kwaliteit van het leefmilieu in de regio Schiphol 
geen uitstel van besluitvorming toelaten". Een zin als deze komt niet van
zelf. Randstedelijke ontwikkelingen van werkgelegenheid en woningbouw, 
de positie van Nederland als distributieland, groeiende milieuoverlast als ge
volg van aantrekkende economische activiteit leiden tot het uitbrengen van 
beleidsvoornemens op infrastructureel gebied in de vorm van de Vierde No
ta Ruimtelijke Ordening (Mainportgedachte), NMP, het Masterplan van 
Schiphol en de herziening van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (II). 

In het Kabinetsstandpunt over het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving van 7 maart 1991 staat vermeld: "De ontwikkeling van de lucht
haven Schiphol in zijn omgeving is een zeer complex en uiterst gevoelig on
derwerp. De luchthaven Schiphol vertoont een duidelijke autonome groei. 
De regering acht deze groei gewenst gezien de positieve effecten op het na
tionaal inkomen en de toename van het aantal arbeidsplaatsen. In de Vierde 
Nota over de ruimtelijke ordening heeft de regering het belang van zowel de 
mainport Schiphol als de mainport Rotterdam voor de internationale concur
rentiepositie van ons land en van de Randstad in het bijzonder nadrukkelijk 
onderstreept. Aan de groei van Schiphol kleven echter problemen met be
trekking tot het milieu en de inpassing van deze groei in de omgeving. Deze 
staan op gespannen voet met de ambitieuze doelstellingen die de regering in 
het Nationaal Milieubeleidsplan heeft neergelegd". Het antwoord op dit di-

11° Deze term ontleen ik aan J.P. Kotter, 1997, blz. 34-40 en aan .I.A. de Bruijn, E.F. ten 
Heuvelhof en R.J. in 't Veld, 1998 
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lemma is volgens het Kabinet de noodzaak van een "beheerste groei" van 
Schiphol. In het Kabinetsstandpunt over het Plan van Aanpak Schiphol en 
omgeving van 7 maart 1991 wordt dit alsvolgt verwoord: "Het Plan van 
Aanpak bevat het resultaat van deze gezamenlijke aanpak. Hiermee ligt een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsrichting voor met betrekking tot de mate 
van de groei van Schiphol en de condities waaronder deze zal plaatsvinden: 
de conceptie van de beheerste groei". Deze boodschap wordt herhaald in het 
persbericht: "Het kabinet kiest voor een beheerste, gerichte groei van de 
luchthaven Schiphol. Alleen zo kan de "mainportfunctie" van Schiphol ver
sterkt worden en tevens de kwaliteit van het leefmilieu rond de luchthaven 
vooruit gaan". 

7.3.4 Leiderschapsrol van de Rijksoverheid 

Voor de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol in de periode 
1989-1991 wordt uitgegaan van een beleidsarena die is samengesteld uit 
zeven actoren. Vier daarvan, te weten het directoraat-generaal Milieubeheer, 
de Rijksplanologische Dienst, de Rijksluchtvaartdienst en het Ministerie van 
Economische Zaken, behoren tot de Rijksoverheid. Indien wordt uitgegaan 
van de vijf kernactoren, dan behoren drie daarvan, te weten het directoraat-
generaal Milieubeheer, de Rijksplanologische Dienst en de Rijksluchtvaart
dienst daartoe. Alleen al op basis van hun numerieke overwicht in de be
leidsarena verdient de rol van de Rijksoverheid bijzondere aandacht. De in
stitutionele uitwerking daarvan vertoont hetzelfde patroon: 
• de projectorganisatie wordt geleid door een vertegenwoordiger van het 

directoraat-generaal Mi 1 ieubeheer; 
• de voorzitterschappen van projectgroep, Stuurgroep, Inner Circle, Scena

riogroep en Werkgroep Lauswolt berusten bij vertegenwoordigers van de 
Rijksoverheid; 

• de drie beleidsprodukten (Startconvenant, Plan van Aanpak, Beleidscon-
venant) zijn beleidsstukken die hetzij ondertekend worden door bewinds
lieden, hetzij uitgebracht worden aan de Minister van VROM; 

• de beleidsopgave waarmee het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving 
start is de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De uitwerking van het Plan 
van Aanpak vindt plaats in beleidstrajecten van de Rijksoverheid: regel
geving (nachtvluchtenproblematiek, vaststelling geluidszone rond Schip
hol), de PKB Schiphol en omgeving en de I-MER Schiphol en omgeving. 

7.3.5 Kennisontwikkeling 

In de aanloop naar het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving is een groot 
aantal onderzoeken uitgezet om te voorzien in de kennislacunes die partijen 
gezamenlijk in het Projectprogramma (februari 1989) hebben geconstateerd. 
Deze onderzoeken zijn in de regel uitbesteed aan externe bureaus en onder
zoeksinstellingen (NEI, CPB, NLR). Ook na het uitbrengen van het Plan van 
Aanpak Schiphol en omgeving (december 1990) zijn ten aanzien van een 
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beperkt aantal onderwerpen (optimalisatie, segmentatie, vervroegd uitfase-
ren Hoofdstuk 2 vliegtuigen, luchtverontreiniging, handhaving, verkeers- en 
vervoersplan Schiphol) onderzoeken uitgezet, zij het dat hier van een strak
kere aansturing door een van de partijen (de Ministeries van Verkeer & Wa
terstaat en van VROM, NV Luchthaven Schiphol) sprake is en in de meeste 
gevallen het niet gaat om onderzoeken in cognitieve zin, maar om beleids
notities ter verduidelijking van eerdere beleidsstandpunten (bijv. luchtver
ontreiniging): onderzoek dat in de categorie beleidsgericht leren valt. Voor 
de nachtvluchtenproblematiek is het onderzoek dat door METRA is uitge
voerd relevant. 

Het geheel overziende kan in de periode 1989-1991 van drie soor
ten onderzoek worden gesproken: 
1. "cognitief' onderzoek: het onderzoekprogramma dat op basis van het 

voorjaar 1990 door de Stuurgroep vastgestelde Projectprogramma in uit
voering wordt genomen en dat in september 1990 resulteert in de 12 rap
porten die als zodanig tegelijk met het Beleidsconvenant van 16 april 
1991 zijn gepubliceerd, alsmede het onderzoek dat partijen in eigen be
heer uitvoeren. Het geluidonderzoek door het NLR valt onder de laatste 
categorie. Dit onderzoek draagt een bijzonder karakter omdat opdracht
verlening, begeleiding (waaronder de cruciale input van geluidsgege-
vens) en rapportage ervan niet in handen liggen van het milieubelang 
(het Ministerie van VROM), noch deel uitmaken van het gemeenschap
pelijk onderzoekprogramma, maar tot de specifieke verantwoordelijkheid 
van het luchtvaartbelang (het Ministerie van Verkeer & Waterstaat) 
worden gerekend; 

2. "interactief' onderzoek' 11; onderzoek dat eerder het karakter heeft van 
beleidsnotities ter verduidelijking van eerdere standpuntbepalingen. Dit 
onderzoek kan worden aangeduid als onderdeel van het beleidsgericht le
ren. De meeste onderzoeken in de periode september 1990-april 1991 
vallen hieronder; 

3. een mengvorm van cognitief en interactief onderzoek: onderzoek dat 
voortvloeit uit de wens het gevonden "gemeenschappelijk belang" te 
consolideren: de werkzaamheden binnen de zg. scenariogroep (zomer 
1990) en het door METRA uitgevoerde onderzoek naar de nachtvluch
tenproblematiek. 

De grote invloed van het beleidsonderbouwend en technisch on
derzoek op de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol (1989-1991) 
staat vast. Dit blijkt uit het verloop van de "leerperiode" (september 1989-
september 1990), waarin partijen gezamenlijke onderzoeksvragen formule
ren, een gezamenlijk onderzoeksprogramma in uitvoering nemen en op ba-

' ' ' Voor het onderscheid tussen "het cognitieve leren" en het "interactieve leren" verwijs ik 
naar G.R. Teisman, 1995, blz. 69. Daarin merkt hij het volgende op: (1) "Het cognitieve leren 
is gebaseerd op het a priori rationaliteits-principe. Men analyseert de situatie vooraf, formu
leert de verschillende handelingsmogelijkheden, zet de verschillende voor- en nadelen op een 
rijtje en kiest daaruit (Van Gunsteren, 1985, pp. 56)"; (2) Bij interactief leren staat de kennis 
die wordt gegenereerd tijdens besluitvorming centraal. De aandacht wordt verlegd naar het 
handelingsgerichte element van leren. Drie soorten handelingen worden onderscheiden: (1) 
variatie-creërende initiatieven, (2) aanpassingsbeslissingen en (3) selectiebeslissingen". 
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sis van de verkregen onderzoeksresultaten gezamenlijke beleidsconclusies 
trekken. Dit blijkt verder uit het belang dat aan het geluidhinderonderzoek 
door het NLR wordt gehecht. Dit blijkt tenslotte uit het beleidsmatige effect 
van het METRA-rapport op de besluitvorming over de nachtvluchtenproble
matiek. Geen van de onderzoeken is opgedragen aan een wetenschappelijke 
instelling, waardoor in het geval van Schiphol niet van wetenschappelijk on
derzoek sprake is. 

7.3.6 Het doorbreken van fixatiemomenten 

Het voorkomen en doorbreken van fixaties of blokkades in interactieproces
sen is een belangrijk principe van de configuratiebenadering van Termeer. 
In de Hoofdstukken 3 t/m 5 (beschrijvend deel) kunnen tenminste vier be
langrijke fixatie- of blokkademomenten worden geïdentificeerd: 
1. het doorbreken van de weerstand van de Rijksluchtvaartdienst tegen het 

Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, c.q. het verkrijgen van commit
ment van de Rijksluchtvaartdienst. Dit fixatiemoment is opgelost door 
het toevoegen van twee "side letters" van respectievelijk de provincie 
Noord-Holland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan het 
Startconvenant (februari-september 1989); 

2. het verkrijgen van de geluidsgegevens die nodig zijn om inzicht te krij
gen in de nachtvluchtenproblematiek van Schiphol. Dit fixatiemoment is 
in wezen nooit opgelost, maar is als een veenbrand onder het besluitvor
mingsproces van de periode 1989-1991 blijven smeulen (september 
1989-september 1990); 

3. liet betrekken van de nachtvluchtenproblematiek in het kader van het 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Dit fixatiemoment is opgelost 
met het aanbrengen van de "knip" tussen een landelijke nachtnorm en, in 
afwachting daarvan, een nachtregiem voor Schiphol (oktober-december 
1990); 

4. het committeren van de provincie Noord-Holland aan het Plan van Aan
pak Schiphol en omgeving. Dit fixatiemoment is opgelost door de uitein
delijke ommezwaai van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland (december 1990-april 1991). 

7.3.7 Analyse en beoordeling van vijf aanvullende variabelen 

Uit de beschrijving van de vijf variabelen kan worden opgemaakt dat in 
ieder geval ten aanzien van de besluitvorming over Schiphol in de periode 
1989-1991 behoefte bestaat aan aanvulling van de in de besluitvormingsthe
orie van Teisman voorkomende variabelen. De vraag is alleen hoe sterk het 
signaal uit de empirie doorwerkt in de lessen die eruit kunnen worden ge
leerd voor de toekomst. Van de vijf variabelen komen urgentie ("sense of 
urgency"), de leiderschapsrol van de Rijksoverheid en kennisontwikkeling 
over als variabelen die een extra mobiliserende kracht hebben voor de be
sluitvorming. Het delen van "common beliefs" tussen actoren verschaft 
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Schiphol een voorsprong, maar is daardoor wellicht ook beperkt tot Schip
hol en komt niet voor generalisatie in aanmerking. Daarnaast worden zij 
door actoren niet uitgesproken en lijken zij in de casus Schiphol ook pas hun 
gelding te krijgen in combinatie met de door actoren ten aanzien van Schip
hol ervaren "sense of urgency". 

Het voorkomen of doorbreken van fixaties en blokkades met het 
oog op doorgaande interactie neemt een belangrijke plaats in in de configu
ratiebenadering van Termeer, maar staat niet op gespannen voet met de be
sluitvormingstheorie van Teisman. Ook vanuit het pluricentrisch perspectief 
wordt doorgaande interactie cruciaal geacht. De noodzaak fixaties en blok
kades te doorbreken in combinatie met kennisontwikkeling lijkt een oplos
sing hiervoor te bieden. 

"Sense of urgency" 
Wat toont de aangetoonde "sense of urgency" aan over het strategische ge
drag van actoren? In de eerste plaats dat de "sense of urgency" om het be
sluitvormingsproces van de uitbreiding van Schiphol in te gaan vele vaders 
kent. De provincie Noord-Holland schermt ermee, NV Luchthaven Schiphol 
presenteert zijn concept-Masterplan voor de toekomst van de luchthaven, 
terwijl binnen de Rijksoverheid de betrokken ministeries (Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer & Waterstaat, Economische 
Zaken)' '2 van harte medewerking verlenen aan het toekomstperspectief 
van de uitbreiding van Schiphol. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
fungeert als een bestuurlijke voorziening om de explosieve groei van de 
luchtvaart in goede banen te leiden, om het vastgelopen Structuurschema 
Burgerluchtvaartterreinen weer vlot te trekken en om het milieubelang 
hieraan te committeren. Het gegeven van de mainportfunctie van Schiphol 
en de dubbele doelstelling die aan de uitbreiding van Schiphol ten grondslag 
moet liggen, wordt door alle partijen onderschreven. Bezien vanuit het 
strategisch gedrag van actoren is dit een belangrijke beslissing. Het 
luchtvaartbelang en het milieubelang vinden hierin een koninklijke weg om 
de voorgestane uitbreiding van de luchthaven èn het verbeteren van de 
leefomgeving in één beslissing te combineren. In retrospectief bezien zou 
een bredere beleidsopgave een uitdagend perspectief zijn geweest, bijvoor
beeld een herziening van de Kosten-eenheid of het vinden van een alter
natieve locatie in de Noordzee. Het aantal handelingsopties zou hiermee zijn 
vergroot. De bredere beleidsopgave zou dan meegenomen zijn in de 
bestuurlijke voorziening die de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening biedt en 
onderdeel hebben uitgemaakt van de door partijen ervaren "sense of 
urgency". 

Leider schapsrol Rijksoverheid 
Het houden van een pleidooi voor een leiderschapsrol door de Rijksoverheid 
bij de besluitvorming van grote infrastructurele projecten is geen populaire 

' ' 2 "D e nationale ijzeren driehoek", zoals Teisman de 3 ministeries noemt, 1993, blz. 55. 
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boodschap. Waarom zou die rol door de Rijksoverheid moeten worden ver
vuld? 

Grote infrastructurele werken, waaronder de uitbreiding van 
Schiphol, komen tot stand in een proces van initiatief, aanpassing en selec
tie, waarbij de selectie door de Rijksoverheid van zwaarwegende betekenis 
is. Grote infrastructurele werken, waaronder de uitbreiding van Schiphol, 
komen niet in een bestuurlijk vacuüm tot stand. Er zijn meerdere partijen 
die ieder een eigen belang vertegenwoordigen 113: <je Rijksoverheid, die in 
de regel wordt vertegenwoordigd door verschillende Ministeries, andere 
overheden (provincies, gemeenten), de "sector" en organisaties met een 
ideële doelstelling. Het feit dat de Rijksoverheid door meer Ministeries 
wordt vertegenwoordigd, duidt op een gebrek aan coördinatie op Rijksni
veau, of zelfs op tegenstrijdige belangen tussen de verschillende 
Ministeries. De belangen van partijen lopen zelden parallel. Een partij 
ontleent haar bestaansrecht aan het eigene dat contrasteert met het belang 
van een andere partij. Elke partij is gevangen in haar eigen coalitie die op 
haar beurt beheerst wordt door voor die coalitie toepasselijke "common be
liefs". Door samenwerking en strijd zullen zij met elkaar een gemeenschap
pelijk belang moeten ontwikkelen. In een bestuurlijke setting die historisch 
bepaald is, zoals bij de besluitvorming van nieuwe grote infrastructurele 
werken meestal het geval is, is de bestuurlijke manoeuvreerruimte in de 
regel gering. De "vrije ruimte" is bij eerdere besluitvorming reeds opgesou
peerd, tegenstrijdige belangen zijn ook toen aan het licht gekomen, onder 
woorden gebracht en vastgelegd, de neiging tot verandering, zeker wanneer 
die verandering beschouwd wordt als terreinvermeerdering van de ene partij 
ten koste van de andere, is gering. 

Wat is de rol van de Rijksoverheid bij de besluitvorming over gro
te infrastructurele werken? Moet zij de "sector" in faciliterende zin bijstaan 
bij het realiseren van haar ambities en beperkt haar taak zich tot het effenen 
van bureaucratische paden en het wegnemen van administratieve belemme
ringen? Of heeft de Rijksoverheid nog steeds een normatieve taak en kan de 
burger erop vertrouwen dat zij een betrouwbare hoedster is van normen en 
waarden?! '4 Draagt de Rijksoverheid zorg voor een eenduidige overheid, 
hetgeen impliceert dat zij de taak heeft besluitvorming binnen de overheids-
kolom op elkaar af te stemmen of blijft haar publieke verantwoording be
perkt tot de vertegenwoordigende lichamen van Tweede en Eerste Kamer? 
Heeft de Rijksoverheid een taak ten opzichte van organisaties met een ideële 
doelstelling? Heeft zij tot taak een "level playing field" te creëren tussen de 
sector en organisaties met een ideële doelstelling? Moet zij een actieve spe
ler zijn temidden van andere spelers? Past haar een strikte neutraliteit of kan 
zij zelfs volstaan met de rol van toeschouwer? 

" 3 Zie ook over "pluriformiteit van belangen": Beckers, V.J.J.M. Co-produktie in het mi
lieubeleid: op zoek naar een nieuwe sturingsconceptie, in Bestuurswetenschappen 1996, nr. 3, 
blzz. 177-194. 

1 1 4 Zie ook: Kickert. W.J.M., E.H. Klijn en J.J.M. Koppenjan, 1997, blz. 171 en 178 - 181. 
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Grote infrastructurele werken komen niet meer tot stand omdat de 
Rijksoverheid dat wiM'5. Daar is meer voor nodig. De Rijksoverheid zal 
die wil moeten verbreden en organiseren in samenspraak met andere over
heden, de "sector" en organisaties met een ideële doelstelling. De overheid 
zal naar financiële middelen moeten zoeken voor het maken van een renda
bel plan dat door de markt (shareholders) gedragen wordt, kennis moeten 
verwerven en mobiliseren om een zo goed mogelijk plan te krijgen, moeten 
nadenken welke partij welke rol krijgt met het oog op het gewenste maat
schappelijke draagvlak. Grote infrastructurele werken kennen een moeizame 
besluitvorming. Het dossier van de Tweede Nationale Luchthaven is daar 
een sprekend voorbeeld van. Nu al twee keer is dit dossier voorlopig bijge
zet in het semi-statisch archief. Waar ligt dit aan? Is er sprake van mismana
gement door de Rijksoverheid èn overschatting van haar rol? Is het een ge
val van bestuurlijke pech? 

Voor de beleidsontwikkeling en realisatie van een groot infrastruc
tureel werk staat de kwaliteit van de besluitvorming voorop. Is die kwaliteit 
onder de maat, dan zal de Rijksoverheid geen plezierige herinnering over
houden aan zowel het genomen besluit als het gevoerde proces en op termijn 
vaststellen dat "de zaak anders had gemoeten". Sterker, voor een aanzienlij
ke periode zal de Rijksoverheid zich onthouden van nieuwe initiatieven uit 
angst opnieuw schade daarvan te ondervinden. 

Ten aanzien van de rol van de Rijksoverheid zijn nog twee andere 
punten van belang: het jarenlange gedoogbeleid ten aanzien van de stelsel
matige overschrijdingen van de milieuoverlast door Schiphol en het buiten
sluiten van de milieubeweging van de besluitvorming van de uitbreiding van 
Schiphol. Het lange traject van beleidsontwikkeling, besluitvorming en be
leidsuitvoering dat Schiphol kenmerkt heeft als bijverschijnsel dat tevoren 
gestelde limieten van milieuoverlast continu worden overschreden en deze 
overschrijdingen stelselmatig worden gedoogd. De jarenlange gedoogsitua
ties die hierdoor ontstaan zijn, - in aanmerking nemende de wens tegelijk 
met de uitbreiding van Schiphol de dubbele doelstelling van economische 
versterking èn terugdringing van de bestaande milieuoverlast te realiseren -, 
gerechtvaardigd en kunnen niet zonder meer worden verworpen' '6 Ge
doogsituaties fungeren in die contekst als gerechtvaardigde pogingen van de 
Rijksoverheid om gegeven nieuwe feiten en omstandigheden aan de wens 
van het realiseren van de dubbele doelstelling te voldoen. 

1 1 5 Zie ook: Kicken, W.J.M., E.H. Klijn en .U.M. Koppenjan, 1997, blz. 184 en 185. 

1 l o Hier wordt ook wel anders over gedacht. Zie: Stop met het gedoogbeleid, NRC/Handels-
blad d.d. 18 september 2000, van de politieke jongerenorganisaties in Nederland. De politiek 
jongerenorganisaties uiten daarin hun afkeer van de "ondefinieerbare tussenwegen die nu 
worden bewandeld". "Willen de regering en het parlement oprechte politiek bedrijven, dan 
gedoogt zij niets meer". Als voorbeeld wordt Schiphol genoemd: "Om zowel de milieubewe
ging als Schiphol niet voor het hoofd te stoten, besloot het kabinet tot een gedoogbeleid voor 
het aantal "vliegbewegingen"". "Het gevolg van het gedoogbeleid is een slappe vertoning die 
het midden houdt tussen lafheid en laksheid". 
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In kritieken' ' 7 is het buitensluiten van de milieubeweging als ne
gatief punt genoemd in de besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol 
(1989-1991). Hierover kan verschillend worden gedacht. De door het Minis
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij de 
aanvang van het besluitvormingsproces (1989) gevolgde strategie van "posi
tieve kwartiermakers" is gebaseerd op de gedachte dat een resultaatgerichte 
opstelling alleen mogelijk is onder partijen die eenzelfde "sense of urgency" 
en een verantwoordelijkheid voor het besluitvormingsproces als geheel met 
elkaar delen. Zeker bij een zo complex beleidsdossier als de uitbreiding van 
Schiphol is deze strategie niet van realiteitszin gespeend. De vraag die ove
rigens opdoemt is of het niet juist de taak is van de Rijksoverheid (in casu 
de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer, van Verkeer & Waterstaat, van Economische Zaken en van Binnen
landse Zaken) om in complexe besluitvormingstrajecten een "level playing 
field" te creëren, waarin partijen die in de regel zich in de achterhoede be
vinden of niet zo snel de weg weten om hun geluid effectief kenbaar te ma
ken, in de Rijksoverheid een bondgenoot weten die hun belangen positief 
versterkt. De Rijksoverheid als verantwoordelijke voor het tot een succesvol 
einde brengen van het besluitvormingsproces (in de zin van procesmanage
ment èn inhoudelijke sturing) botst hier met de verantwoordelijkheid van 
dezelfde Rijksoverheid om een voor alle partijen "level playing field" te 
creëren. Er valt dan ook iets te zeggen voor het pleidooi dat een sterke 
(Rijks-) overheid sterke organisaties en actieve burgers nodig heeft' ' 8 . Be
sluitvorming zou in die visie niet alleen een zaak moeten zijn van de over
heid en de markt, maar betrokkenheid vereisen van actieve partners van een 
"civil society". "Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat partijen elkaar 
erkennen als gelijkwaardige gesprekspartners die bereid zijn op het terrein 
van milieu en natuur naar gemeenschappelijke standpunten te zoeken, en 
waarbij uitruil van belangen en het sluiten van compromissen nadrukkelijk 
een optie is". Een en ander laat onverlet dat de positie van de milieubewe
ging niet voor iedereen onbetwist is. Zo is een populaire opvatting' '9 dat de 
Rijksoverheid en de NV Luchthaven Schiphol zich in de afgelopen jaren te 
veel door allerlei milieubewegingen en "hun inmiddels professionele zaak
waarnemers" hebben laten inpakken. Naast de "fuik van de kwantitatieve 
decibelberekeningen" zijn zij in de "overlegfuik" verstrikt geraakt. "Met de
ze mensen (de professionele zaakwaarnemers die van het protesteren een 

'17 Zie: bijvoorbeeld Van Tatenhove, J. en P. Leroy ("Beleidsnetwerken", in: Beleidsweten
schap, jaargang 9, no. 2, 1995, blz. 128-145). Die noemen het voorbeeld van het ROM-pro
ject Schiphol waar volgens hen door het buitensluiten van de milieubeweging weliswaar een 
soepel verlopend proces werd gecreëerd, maar waarvan zich men wel kan afvragen of dat tot 
een kwalitatief hoogstaand besluit heeft geleid. 

1 , 8 Zie: Het Groene Poldermodel kan niet genegeerd worden, NRC/Handelsblad d.d. 15 sep
tember 2000, van Wijnand Duyvendijk, directeur van Milieudefensie. 

119 Zie: Geblunder om nationale luchthaven Schiphol, Het Financieele Dagblad d.d. 30 sep
tember 2000, van A.C. Zijderveld, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rot
terdam. 
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dagtaak en een professie hebben gemaakt) is het, als het om overleg gaat, 
slecht kersen eten! Ze houden pas op als er op het territorium van Schiphol 
koeien en schapen grazen". Gewezen wordt op het goede voorbeeld van het 
buitenland (Verenigde Staten) waar omwonenden financieel worden gecom
penseerd naar rato van het aantal vluchten dat over hun huizen scheert. In 
plaats van protesten en klachten regent het verzoeken van omwonenden aan 
de luchthaven of er juist niet meer kan worden gevlogen zodat het compen
satiebedrag navenant wordt verhoogd. "Aan regulier overleg en zaakwaar
nemers hebben ze dan geen behoefte meer". 

Afsluitend kom ik tot de conclusie dat bij de besluitvorming van 
grote infrastructurele werken in Nederland een sturende rol van de Rijks
overheid niet kan worden gemist. De Rijksoverheid vervult hierbij tenmin
ste drie rollen: 
1. als project- en procesmanager voor de besluitvorming; 
2. met het oog op de verdere ontwikkeling van beleidsvisies op nationaal 

niveau; 
3. als hoeder van nationale "normen en waarden", waaronder inbegrepen 

het zorgen voor een "level playing field" van actoren en voor de bestuur
lijke legitimatie van "gedoogsituaties". 

Kennisontwikkeling 
In recente discussies 120 j n RMNO-kader is de stelling verdedigd dat de vor
ming van kennis voor beleid geschiedt in een contekst die vergelijkbaar is 
met de vorming van beleid. Theorieën van beleidsvorming zouden "tenmin
ste ten dele" van toepassing kunnen worden verklaard op kennisvorming: 
(1) kennis is een produkt van strijd en interactie tussen partijen met uiteen
lopende belangen, die coalities met gedeelde waarden vormen; (2) hoe ver
houden zich de arena's waarin kennisvorming plaatsvindt, tot beleidsare-
na's. Analoog aan de door Teisman beschreven asymmetrische relaties tus
sen partijen wordt onder anderen aan de hand van ervaringen in TNLI-kader 
geconstateerd dat de verhouding tussen kennis en waarden een asymme
trisch karakter heeft: waarden hebben een sterkere invloed op kennis dan an
dersom. In de beleidsarena gaat het om de inhoudelijke waarden ten aanzien 
van het beleid. Deze wegen voor de beleidsmaker zwaarder dan de waarden 
ten aanzien van de kwaliteit van kennis (kennisarena). Die constatering ligt 
in lijn met de theorie van "deep core beliefs" van Sabatier. Produktie en be
nutting van kennis die dieper liggende beliefs kunnen aantasten, worden ge
weerd. Vanuit de veronderstelling dat ook wetenschappers als kennisprodu
centen niet waardevrij zijn en tussen partijen in de beleidsarena en onder
zoeksinstellingen hiërarchische verhoudingen bestaan, c.q. coalities zijn 

'20 Gedoeld wordt op discussies in RMNO-kader. waarin 4 rapporten van deskundigen zijn 
uitgebracht (waaronder een over de 5de baan van Schiphol) en een studieconferentie over 
"(Milieu) kennis en beleid: naar een optimale relatie", te Wassenaar op 7 september 1998 is 
belegd. Een intrigerende bijdrage is de paper: "Willens en Wetens. Over de verhouding tus
sen waarden, kennisproductie en kennisbenutting in het milieubeleid" van Drs A.J.M. Verheij 
(Berenschot). Een en ander heeft geresulteerd in de publicatie Willens en Wetens, 2000, R.J. 
in 't Veld (redactie), met daarin de bijdrage Willens en Wetens door In 't Veld, R.J. en 
A..I.M. Verheij, blzz. 105-145. 
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aangegaan, volgt de conclusie dat een strikte scheiding tussen wetenschap 
en beleid, waarbij de wetenschap waardevrije feiten inbrengt, een illusie is: 
"naarmate onzekerheden en de aard van de belangen die met een onderzoek 
gemoeid zijn, fundamenteler en moeilijker zijn, meer buitenwetenschappe-
lijke elementen zoals ervaring en intuïtie gewenst zijn. Sommigen vinden 
dat zelfs ook buitenwetenschappelijke kennis en inbreng van leken 
noodzakelijk is voor goed onderzoek ("lay knowledge" of "citizen scien
ce")" (Verheij, a.p., biz. 16). 

Voor een toekomstige discussie over de uitbreiding van Schiphol 
geldt deze vermaning tweeledig: (1) besteed zorg aan voldoende koppeling
en tussen beleidsarena en kennisarena opdat de veelvormigheid van waarden 
uit de beleidsarena in de kennisvorming terugkeert; (2) leg bij het articule
ren van de kennisvraag en het vormgeven van de kennisproductie een ver
binding met maatschappelijke partners die niet tot de beleidsarena in enge 
zin horen. Het betrekken van deze partners verbetert het democratisch ge
halte van de besluitvorming. "Een grotere diversiteit aan waarden kan leiden 
tot creatievere oplossingen" (Verheij, a.p., blz. 31). 

In De Ongekende Samenleving (DOS)121: de samenleving die uit 
het oogpunt van de officiële bestuurders ervan onvoldoende wordt gekend, 
is op kennis gebaseerde overheidssturing problematischer geworden. Anders 
dan in het verleden is er meer kennis dan ooit bijgekomen. Kennis is toegan
kelijker geworden. Bijzondere kennis wordt bij meer mensen dan vroeger 
geaccumuleerd, waardoor "algemene" kennis snel dreigt te verouderen. 
Kennis verandert het gekende. Kennis van wat er in de samenleving aan de 
hand is wordt benut en leidt zo tot verandering van de samenleving en dus 
tot veroudering van kennis. 

Welke kennisstrategie moet hiertegen aangewend worden? Van 
Gunsteren en Van Ruyven zien weinig heil in uitbreiding, actualisering of 
verdere verfijning en beheersing van kennis. Een vruchtbaar alternatief is 
het accepteren van De Ongekende Samenleving (DOS) en het hanteren van 
een ruimere notie van kennis. Waaruit die ruimere "kennis" bestaat? Van 
Gunsteren en Van Ruyven noemen (blz. 17): 
a) naast theoretische kennis is er praktische kennis, die iets anders is dan 

louter toeppassing van theorie. Naast "knowing that" is er "knowing 
how", de kennis die in het doen zichtbaar wordt, zonder dat hij expliciet 
en theoretisch kan worden geformuleerd; 

b) naast inhoudelijke kennis is er relationele kennis, naast objecttaai relatie-
taal; 

c) naast koele kennis is er kennis die voortkomt uit erkennen en meeleven, 
uit een gepassioneerd reageren op bijzondere gebeurtenissen en situaties; 

d) er is kennis van het algemene en de door romantici ontwikkelde kennis 
van het bijzondere en onherhaalbare; 

e) er is kennis en "kennis" over de toepassingsvoorwaarden ervan. In een 
DOS-wereld zijn die voorwaarden veranderlijk en niet vanzelfsprekend. 

'21 Zie: H. van Gunsteren en E. van Ruyven (red.), 1995. 
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Competentie in het inschatten ervan is dan van cruciaal belang voor een 
zinnig gebruik van kennis; 

f) er is kennis van één feitelijk bestaande wereld en er is kennis van diverse 
"subjectieve" werelden. De wereld is ons nooit direct gegeven, maar ver
schijnt in een visie die haar mede constitueert. Binnen die visie is een be
roep op "de feiten" mogelijk, waardoor die visie gewijzigd of onhoud
baar wordt. We verhuizen dan naar een andere visie. "Ways of worldma-
king" noemt Nelson Goodman ]22 dat. In DOS zijn deze "ways" 
turbulent en druk begaan; 

g) er is kennis van de wereld die nu "is" en kennis van "possible worlds". 
We leven in een wereld die "is" en hebben verwachtingen omtrent van 
hieruit bereikbare mogelijke werelden. In DOS zullen de verwachtingen 
omtrent mogelijke werelden enerzijds en de stappen om daar te komen 
anderzijds sterk uiteenlopen; 

h) er is kennis van wat "is" en er is kennis die totstandkomt door selectie uit 
een repertoire van reacties op een "ongekende" wereld die iets met ons 
doet, bij ons binnendringt. Traditionele sturing vertrouwt op kennis van 
wat "is" en het op grond daarvan ontwerpen van precisie-interventies: 
sturen door coderen, analyse en instructie. Een alternatief is vertrouwen 
op sturen door selectie uit een bestaand repertoire van reacties. 

Een aan Van Gunsteren verwante invalshoek ontvouwt Teisman in 
Terugblik op toekomstverkenningen123, Werkdocument 1 Studiegroep Toe-
komstonderzoek en Strategisch Omgevingsbeleid van de WRR. Hij bepleit 
een drie-eenheid "willen, kunnen en weten", waarbij willen, weten en kun
nen de drie hoekpunten van een beleidsproces vormen. In de beleidspraktijk 
staan "willen" (normen) en "kunnen"(mogelijkheid) vaak dichtbij elkaar. Zij 
vormen de tweeling "probleem" en "oplossing". "Weten"(feiten) staat er 
enigszins los van. Om de relatie tussen willen, weten en kunnen aan te ge
ven bestaan er volgens Teisman drie ideaaltypen: 
• hiërarchie: kennis dient om te kunnen wat gewild wordt; 
• transactie: kennis benutten om te kunnen wat (anderen) willen; 
• netwerk: kennis staat in interactie met willen en kunnen. In het netwerk

model, dat zijn voorkeur heeft staat interdependentie centraal. 

Schematisch komt hij tot het volgende beeld: 

HET KLASSIEKE 
MODEL 

Het willen heeft het primaat 

Op basis van wilsbeschikking 
wordt vaststellen wat "kan" 

HET TRANSACTIE-
MODEL 

Het kunnen heeft het primaat. 

Op basis van een verkenning 
van (gaten in) de markt gaat 

HET NETWERKMODEL 

Kunnen, willen en weten zijn 
vervlochten. 

Partijen bepalen op basis van 
interdependenties wat ze 

122 N. Goodman, 1978. 

123 Teisman, 2000. 
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ondersteund door kennis over 
de feiten en effecten van 
voorgestane interventies 

Beleid benut kennis om 
afwijken van het willen en 
randvoorwaarden voor het 
kunnen vast te stellen. 
Onderzoekers vergaren 
feiten. 

Kennis is vast te leggen in 
een rapport, heeeft een 
aanzienlijke levensduur en 
wordt niet heftig betwist. 

een producent bepaalde 
producten maken, waarbij 
bezien wordt wat en wie 
nodig is om dat te kunnen 
maken. 

Onderzoek dient om eigen 
product beter te maken en 
goed te presenteren bij 
anderen die iets willen. 

Kennis is bederfelijk omdat 
de preferenties van afnemers 
veranderen, ook onder 
invloed van andere 
producten. 

apart en gezamenlijk 
kunnen/willen. 

I let weten ondersteunt het 
zoeken naar haalbare 
combinatiies van kunnen en 
willen. Kennis is 
netwerkkennis. 

Diverse actoren construeren 
in een complex 
interactieproces een aan 
plaats en tijd gebonden 
hanteerbare mix van weten, 
kunnen en willen. 

7.4 Lessen voor de bestuurspraktijk 

7.4.1 Inleiding 

In De verguisde staat (1987) betoogt In 't Veld dat sturing - "te definiëren 
als gerichte beïnvloeding" - het best valt te verklaren in een adequate con
text en met inachtname van de eigenschap van reflexiviteit van individuele 
mensen en sociale systemen. Van een adequate context is sprake, wanneer 
aandacht bestaat voor de omstandigheid dat feiten en gebeurtenissen deel 
uitmaken van maatschappelijke processen. Deze processen kennen in begin
sel geen begin of einde, maar worden vooral waargenomen in de vorm van 
een momentopname, een bepaalde toestand, terwijl verandering zich mani
festeert als een verschuiving van de ene in andere toestanden. Reflexiviteit 
heeft betrekking op de aanvaarding van de relativering van de geldigheids
duur van kennis en van de levensduur van sturingssystemen. Sociale syste
men en mensen leren van wat zij in hun omgeving waarnemen. Wat waarge
nomen wordt zijn effecten van sturing, maar ook vergaarde wetenschappe
lijke kennis. Zij leren en gaan zich vervolgens anders gedragen. Aldus komt 
In 't Veld tot de uitspraak: "Procesmatigheid en reflexiviteit zijn twee we
zenskenmerken van het materieel object van de bestuurskunde, die er de 
oorzaak van vormen, dat ook de bestuurskundig onderzoeker bij pogingen 
tot prescriptie naast empirisch gefundeerde kennis ook zijn artisticiteit en 
wijsheid moet benutten. Ook dit noopt tot bescheidenheid"'24 

De besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol in de periode 
1989-1991 in ogenschouw genomen, kunnen ten aanzien van het feitenre
laas de volgende conclusies worden getrokken: 
1. de dynamiek in het besluitvormingsproces met betrekking tot de uitbrei

ding van Schiphol (1991) is vooral veroorzaakt door één externe omstan-

1 2 4 Zie:R.J. in ' t Veld, 1987. 
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digheid: de explosieve groei van de burgerluchtvaart in de tweede helft 
van de jaren 80. De aanwijzing van Schiphol tot mainport in de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening is per saldo geen externe omstandigheid, 
maar komt voort uit de inspanningen van actoren die later de beleidsare-
na van de uitbreiding van Schiphol vormen; 

2. de positieve resultaten van het "beleidsgericht leren", waaronder de er
kenning dat door met elkaar in gesprek te raken ook nieuwe elementen 
aan de discussie zijn toegevoegd en de discussie daardoor is verrijkt, zijn 
daadwerkelijk van invloed geweest op de veranderde posities van actoren 
en ervoor hebben gezorgd dat uiteindelijk actoren het Beleidsconvenant 
van 16 april 1991 hebben ondertekend; 

3. de Rijksoverheid (de Ministeries van VROM, van Verkeer & Waterstaat 
en van Economische Zaken) heeft een krachtige inhoudelijke sturing aan 
het besluitvormingsproces (1989-1991) gegeven. De Rijksoverheid heeft 
een besluitvormingsproces ingericht waarin het luchtvaartbelang en het 
milieubelang zijn gestimuleerd om een gemeenschappelijk belang te ont
wikkelen. Dit gemeenschappelijke belang heeft ertoe geleid dat actoren 
overeenstemming over de uitbreiding van Schiphol konden bereiken en 
deze overeenstemming hebben neergelegd in het Beleidsconvenant; 

4. de duurzaamheid van het genomen besluit tot uitbreiding van Schiphol 
(1991) is ten zeerste is bevorderd door diep gevoelde "common beliefs" 
die actoren met betrekking tot Schiphol met elkaar delen. Schiphol neemt 
in de Nederlandse samenleving een unieke positie in. Keer op keer slaagt 
het erin de besluitvorming in zijn voordeel te beslechten. 

Het meest concrete resultaat van het besluitvormingsproces in de 
periode 1989-1991 is het akkoord dat bereikt is tussen de Rijkspartners en 
direct belanghebbenden (NV Luchthaven Schiphol, KLM, provincie Noord-
Holland, Amsterdam, Haarlemmermeer) over de toekomst van Schiphol. Dit 
akkoord is herbevestigd in de PKB-Schiphol en omgeving van 1995. In het 
besluitvormingsproces van 10 jaar later (1998-nu) staan aan de ene kant de 
convenantspartijen van respectievelijk 1991 en 1995 (aangevuld met de Ne
derlandse Spoorwegen) en aan de andere kant de milieubeweging. In zover
re kan worden geconcludeerd dat het akkoord van 1990 (Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving), vastgelegd in 1991 (Beleidsconvenant) en herbe
vestigd in 1995 (PKB-Schiphol en omgeving) 10 jaar later, niettegenstaande 
nieuwe ontwikkelingen en feiten rond de groei van de luchtvaart in de twee
de helft van de jaren 90, nog steeds van kracht is. 

7.4.2 Voorstellen voor prescriptie 

Wat versta ik onder de kwaliteit van het besluitvormingsproces? In de eerste 
plaats betekent dit dat de Rijksoverheid zich rekenschap moet geven van de 
partijen die voor het succes van het besluitvormingsproces van essentieel 
belang zijn. Zij dient al in een verkennende fase een duidelijk beeld te heb
ben van de partijen, van wat hun beweegt, van hun (tegenstrijdige) belang-
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en125 en van de coalities waarin zij gevangen zijn. De Rijksoverheid zal 
zich in die partijen, belangen en coalities moeten inleven en zich voort
durend moeten afvragen of het doorzetten van de besluitvorming het waard 
is in relatie tot de normen en waarden waarvoor zij als Rijksoverheid verant
woordelijk i s 1 2 6 . Deze fase van besluitvorming kenmerkt zich door kennis
vergaring en onderzoek, door een luisterende houding en enige introspectie. 
De Rijksoverheid pikt vooral signalen op en probeert die goed te verstaan, 
organiseert en distribueert informatie en kennis, en treedt pas in de tweede 
plaats op als beleidsontwikkelaar'27 

Staan nog steeds alle lichten op groen, dan is het zaak om de be
reidheid van partijen om met elkaar een serieus besluitvormingsproces in te 
gaan, goed te verankeren128. Belangrijke vragen waarop een positief ant
woord vereist is zijn: 
1. bestaat er een vaste wil bij partijen (incl. de Rijksoverheid) om resultaten 

te bereiken?; 
2. zijn partijen bereid om een geest van "samenwerking en strijd" te om

armen; 
3. is er een door alle partijen gevoelde "sense of urgency" aanwezig die het 

noodzakelijk maakt om handelend en resultaatgericht op te treden? 
Het is verstandig de afspraak om het besluitvormingsproces in te 

gaan met de vaste wil om eruit te komen schriftelijk vast te leggen, niet zo
zeer om elkaar contractueel te binden, maar om in de aanloop tot een derge
lijke schriftelijke afspraak te oefenen en ervaring op te doen met wat samen
werking betekent. Aldus kom ik tot de volgende eisen waaraan een kwalita
tief goed besluitvormingsproces moet voldoen: 
1. de aanwezigheid van een "sense of urgency", waaronder het van start 

gaat. Van een "sense of urgency" is sprake indien meerdere partijen, af
komstig uit verschillende "coalities", de wens uiten met het oog op het 
realiseren van een infrastructureel project van nationale omvang een 
besluitvormingsproces in te gaan met het doel met elkaar tot beleidsaf
spraken te komen. Deze "sense of urgency" dwingt partijen om elkaar op 
te zoeken en resultaatgericht met elkaar samen te werken; 

2. partijen, c.q. coalities, hebben de ambitie over en weer inzicht te hebben 
in eikaars belangen, "common beliefs" en standpunten. Het hoort bij 
een professioneel procesmanagement dat partijen goed naar elkaar luiste
ren, zich een voorstelling kunnen maken van eikaars belangen, van de 

l2:> Hiertoe behoren ook beleidsdoelstellingen. Zie over de relatieve betekenis van beleids
doelstellingen: Beckers, V.J.J.M. Co-produktie in het milieubeleid: op zoek naar een nieuwe 
sturingsconceptie, in Bestuurswetenschappen 1996, nr. 3, blz. 187. 

'26 Zie ook over de noodzaak eikaars taal te leren begrijpen en spreken: Beckers, V.J.J.M. 
Co-produktie in het milieubeleid: op zoek naar een nieuwe sturingsconceptie, in Bestuurswe
tenschappen 1996, nr. 3, blz. 181. 

1 2 7 Zie ook: E.H. Klijn en G.R. Teisman, 1997, blz. 106 - 108. Zie ook: Judith E. Innes, 
1996. Planning Through Consensus Building, blz. 460 - 472 van APA-Journal, Autumn 
1996. 

1 2 8 Zie ook: Termeer, C.J.A.M en J.F.M. Koppenjan, 1997, blz. 89 en 90. 
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coalities waarin zij zich bevinden, van de inhoudelijke nonnen en waar
den die het handelen van actoren bepalen ("welke common beliefs delen 
partijen?"); 

3. de Rijksoverheid vervult een sturende rol in het besluitvormingsproces. 
Gedoeld wordt op een Rijksoverheid die een professioneel procesmana
gement paart aan een krachtige inhoudelijke sturing; 

4. er wordt veel aandacht besteed aan onderzoek en kennisvergaring. On
derzoek en kennisvergaring worden hierbij niet alleen opgevat in cogni
tieve zin, maar ook in de zin van beleidsgericht leren. Aan het begin van 
een besluitvormingsproces is de aandacht van partijen in de regel eenzij
dig gericht op het maatschappelijk probleem sec en de oplossing daarvan 
die een ieder het meest gewenst voorkomt. Wat ontbreekt zijn actuele da
ta en informatie met betrekking tot het maatschappelijk probleem en 
daarmee inzicht in probleem, probleemoplossing en beleidsondersteu
nende kennis. Wat in de regel verder ontbreekt zijn actuele beleidsdocu
menten met uitspraken over het maatschappelijk probleem en over de 
gewenste oplossing daarvan. Dit alles heeft tot gevolg dat in elke stap 
van het besluitvormingsproces de bijdrage van onderzoek en kennisver
garing, eerst in cognitieve zin en later in de zin van beleidsgericht leren, 
aan het besluitvormingsproces een belangrijke factor vormt voor de kwa
liteit en het succes van het besluitvormingsproces; 

5. partijen omarmen een geest van samenwerking en strijd. Samenwer
king en strijd zijn noodzakelijk om een concreet resultaat te bereiken. Dit 
resultaat zal nooit finaal zijn. Dit resultaat ("sociale momentopname" 
van Termeer en "windows of opportunity" van Teisman) zal op termijn 
worden gereconstrueerd en opgaan in nieuwe ontwikkelingen en configu
raties. Toch is dit resultaat niet vluchtig. Actoren leren van hun samen
werking en strijd. Wat zij leren (in de zin van: beleidsgericht of interac
tief leren) wordt toegevoegd aan hun "common beliefs". Samenwerking 
en strijd is vooral een proces van doelvervlechting met het oog op het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijk belang; 

6. een kwalitatief goed besluitvormingsproces ontwikkelt zich met inacht
neming van interactieregels. Algemene procesnormen, zoals het waar
borgen van doorgaande interactie, het stimuleren van ontwikkeling en 
verandering, het opereren in termen van beleidsarena's en beleidsronden, 
maken deel uit van het procesmanagement. 

7.5 Perspectief op Schiphol 

Sinds de ondertekening van het Beleidsconvenant (16 april 1991) is er veel 
gebeurd. Waarneming van de ontwikkelingen sinds 1991 levert het volgende 
beeld op: 
1. hoe succesvol een beleidsprodukt is blijkt pas bij de implementatie, uit

voering en handhaving ervan. In de praktijk kan die waardering pas vele 
jaren na het moment van décharge van de projectorganisatie worden ge
geven. Niet de projectorganisatie, maar de lijnorganisatie heeft dan de 
taak optredende gebreken en andere onvolkomenheden te repareren. De 
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besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol (1989-1991) is tamelijk 
overzichtelijk, aangezien in die periode de beleidsontwikkeling van de 
mainport Schiphol centraal staat. De periode daarna, die in het teken 
staat van de uitvoering van het Beleidsconvenant, is gecompliceerder. 
Uitvoeringsproblemen doen zich voor die voor een deel betrekking heb
ben op inhoudelijke imperfecties van het afgesprokene (landelijke nacht
norm, externe veiligheid, luchtverontreiniging, heffing van accijns op ke
rosine), voor een deel op een gebrekkig handhavingssysteem, en voor 
een ander deel op nieuwe feiten en externe omstandigheden als de explo
sieve groei van de luchtvaart; 

2. in de tweede helft van de jaren '90 treedt een nieuwe explosieve groei 
van de luchtvaart op. Die externe omstandigheid leidt ertoe dat een be
langrijke "onderlegger" van de afspraken die in het Plan van Aanpak 
Schiphol en omgeving (1990) zijn overeengekomen en die met het Be
leidsconvenant (1991) zijn vastgelegd en in de PKB Schiphol en omge
ving (1995) zijn herbevestigd, is veranderd. De afgesproken limieten 
over de verdere groei van Schiphol bieden voor de luchtvaartsector geen 
soelaas meer, eenvoudig omdat zij eerder dan gepland reeds worden be
reikt. Voor de ondertekenende partijen van het Beleidsconvenant (de Mi
nisteries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
van Verkeer & Waterstaat, van Economische Zaken, NV Luchthaven 
Schiphol, KLM, de provincie Noord-Holland, Amsterdam en Haarlem
mermeer) betekent dit dat zij weliswaar zich nog aan elkaar gebonden 
voelen (de uit het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving ontstane nieu
we coalitie is sterk genoeg gebleken), maar naar wegen zoeken om tot 
nieuwe afspraken te komen die een verdere groei van Schiphol mogelijk 
maken. Een handicap daarbij is dat zij de milieubeweging tegenover zich 
vinden, die alle goedbedoelde pogingen ten spijt (onder andere het 
TOPS-initiatief) zich niet wil committeren aan een verdere groei van 
Schiphol, en dat zij verder een bestuurlijke voorziening zoals de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening in 1989, in 2000 ontberen; 

3. het (ruimtelijke en milieu-) dogma van de "beheerste groei" van Schip
hol (Kabinetsstandpunt Plan van Aanpak Schiphol en omgeving van 7 
maart 1991) is in 1998 met de aanvaarding van de noodzakelijke verdere 
groei van Schiphol definitief opgegeven. Hiervoor in de plaats is het be
grip "selectieve groei" gekomen. De vraag is often aanzien van de lucht
vaart een selectieve groei mogelijk is: (1) luchtvaart is per definitie een 
bulkprodukt dat alles aanpakt wat over de lucht vervoerd kan worden; (2) 
ook selectie in de zin van het op basis van onderhandeling tussen vergun
ningaanvrager en vergunningverlener inrichten van een milieugebruiks
ruimte roept vragen op. Alle milieuproblemen blijven in zekere zin aan 
elkaar contingent (meer luchtbewegingen leiden in de regel tot meer ge
luidsoverlast, meer veiligheidsrisico's, meer luchtverontreiniging en 
meer bouwverboden in de omtrek van de luchthaven); 

4. over Schiphol zijn actoren (al of niet aangevuld met de laatste ontbreken
de "schakel": een verantwoordelijkheid dragende milieubeweging) "uit
geleerd". Nieuwe kennisfeiten op technisch-inhoudelijk gebied, nieuwe 
vaardigheden, een significante wijziging van bevoegdheden van partijen 
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doen zich niet voor. "The Last Frontier" is met de besluitvorming van de 
periode 1989-1991 en de PKB Schiphol en omgeving van 1995 bereikt; 

5. sinds 1991 is de mobiliteit van het individu almaar toegenomen. Het toe
genomen aantal Nederlanders dat Schiphol kiest als vertrekpunt en punt 
van aankomst weerspiegelt enerzijds de globalisering van reisdoelen, an
derzijds de versterking van de centrale positie van Schiphol ten opzichte 
van andere transportwijzen (scheepvaart, vervoer over de weg, treinver
keer); 

6. de metafoor van de "Vliegende Hollander" is met de multiculturele sa
menleving die ver van de Rijndelta nieuwe wortels krijgt eerder versterkt 
dan verzwakt. De groeiende samenwerking tussen luchtvaartmaatschap
pijen (KLM, Northwestern, Alitalia, British Airways) zorgt er daarente
gen voor dat Schiphol minder "blauw" wordt; 

7. het huidige Kabinet ziet mogelijkheden om de verdere groei van Schip
hol, waarmee het reeds vanaf 1998 akkoord is, te accommoderen. Het wil 
daarbij afstappen van de normatieve benadering van het vigerende mi
lieubeleid, de Kosteneenheid als geluidmaat voor luchtvaartlawaai ver
vangen en in de sfeer van "milieugebruiksruimte" naar oplossingen zoe
ken. Schiphol moet, zoals de Minister van Verkeer & Waterstaat T. 
Netelenbos het zo enthousiast weet uit te drukken, "een normale vergun
ninghouder" worden. 

Zo op het eerste oog bestaat dus weinig reden voor optimisme met 
betrekking tot de nieuwe ronde van besluitvorming van de uitbreiding van 
Schiphol (2000). Die lijn doortrekkend is het haast overbodig om de vraag 
naar de reproduceerbaarheid van het besluitvormingsproces van het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving (1989-1991) voor de nieuwe situatie 
waar Schiphol zich voor gesteld ziet te beantwoorden. De werkelijkheid is 
door de nieuwe explosieve groei van de luchtvaart gecompliceerder gewor
den, terwijl de mogelijkheden tot verbetering van het milieu in technisch-in-
houdelijk zin lijken te zijn uitgeput. Ook een bestuurlijke voorziening in de 
vorm van een nieuwe "Vierde Nota Ruimtelijke Ordening" ontbreekt mo
menteel. 

Laat ik toch een poging wagen. Uitgaande van het pluricentrisch 
perspectief van Teisman is de stelling verdedigbaar dat bij de besluitvor
ming over de uitbreiding van Schiphol twee wereldbeelden met elkaar strij
den: 
• het unicentrische perspectief op beleid van het milieubelang. Dit wordt 

gekenmerkt door een top-down structuur, centralistische normen en een 
randvoorwaardestellend karakter; 

• de multicentrische benadering van het luchtvaartbelang. De nadruk hier
bij ligt op de ordenende functie van de markt, op transacties die het na
tuurlijk gevolg daarvan zijn en op de faciliterende functie van de over
heid. 

De opgave in de komende besluitvorming over Schiphol zal zijn 
om vanuit een pluricentrisch perspectief het gemeenschappelijke belang 
voor beide coalities te ontwikkelen. De sleutel hiertoe ligt, zoveel is duide
lijk, niet bij het luchtvaartbelang (de externe omstandigheid van de explo
sieve groei van de luchtvaart in de tweede helft van de jaren '90 is immers 
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een gegeven), maar bij het milieubelang, en in het bijzonder bij de terzake 
relevante inhoudelijke norm van het milieubelang: de geluidsnormen voor 
luchtvaartlawaai. 

Voor een goed begrip hiervan is het nodig een blik in de geschie
denis te werpen. Milieunormen vormen de kern van de "deep core beliefs" 
van het milieubelang. In milieunormen komen ideologie, resultaten van we
tenschappelijk onderzoek en beleidsproduktie tot uiting. Ironisch genoeg is 
de erkenning van het geluidhinderprobleem in Nederland ontstaan bij de 
overlast bij de omwonenden van Schiphol'29 De Adviescommissie Geluid
hinder door Vliegtuigen (1967) onder voorzitterschap van de Delftse hoog
leraar en akoesticus Prof. Dr Ir C.W. Kosten komt tot de conclusie dat de 
grens voor de toelaatbare hinder daar dient te liggen waar voor een derde 
deel van de bevolking de tolerantiegrens wordt overschreden. De met deze 
hinder corresponderende lawaaibelasting is 45 Kosteneenheden. De Nor
mencommissie (1972), officieel: Commissie tot het aangeven van normen 
voor de toelaatbaarheid van lawaaibelasting door vliegtuigen, nuanceert dit 
standpunt. Zij acht een lawaaibelasting van 40 Kosteneenheden in woonge
bieden acceptabel. In een gebied met een lawaaibelasting tussen de 40 en 65 
Kosteneenheden zou geen nieuwbouw meer moeten plaatsvinden. Bij be
staande bouw zouden saneringsmaatregelen moeten worden getroffen. Ge
bieden met een lawaaibelasting van meer dan 65 Kosteneenheden zouden 
ongeschikt voor bewoning moeten worden verklaard. De (gewijzigde) 
Luchtvaartwet (1978) en het Besluit Geluidsbelasting grote luchtvaartterrei
nen (1981) bevestigen deze beleidslijn. 

Waar het om gaat is dat vanaf het begin in de milieunorm een 
bandbreedte is ingebouwd die de bestuurder afhankelijk van zijn inzichten 
kan opvullen. In de bestuurlijke praktijk is van deze "opvulling van milieu
normen" ruimschoots gebruik gemaakt, terwijl de uiterste sanctie ("het voor 
bewoning ongeschikt verklaren" van gebieden) nauwelijks is toegepast. 
Hierdoor is een proces op gang gekomen waarin de bestuurlijke aandacht 
(en inventiviteit) zich vooral richt op het nog verder oprekken van de door 
de wetgever gestelde norm. Het gebiedsgerichte beleid legitimeert dit proces 
door vervangende beleidsdoelstellingen te introduceren als het op termijn 
voldoen aan een bepaalde milieukwaliteit (op zichzelf weer een voorloper 
van het "gedoogbeleid" met betrekking tot Schiphol van 1998) en het com
penseren van het overschrijden van de kwaliteit in het ene gebied (en "op" 
het ene gebied: bijv. uitruil van geluidhinder en luchtkwaliteit) met een "on-
derschrijding" elders, of het "decentraliseren" van het normenstelsel door de 
bevoegdheden tot vaststelling van de grenswaarden waaraan de vergunning
houder moet voldoen op het locale en/of regionale niveau neer te leggen. 
Een dilemma blijft dat vanuit milieuoogpunt bij de vaststelling van milieu
normen reeds maatschappelijke afwegingen zijn betrokken (economie, 
werkgelegenheid enz.). Strikt volgens de leer gaat het dus niet aan dit zwaar 
bevochten "facet-" belang (milieubelang) te verwateren tot een sectorbelang 

1 2 9 Zie: blz. 13, Wetgeving als mensenwerk. De totstandkoming van de Wet geluidhinder, 
MrT.G. Tan en Mr H. Waller, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1989. 
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dat in de bestuurlijke afweging concurreert met andere aspecten als econo
mie, werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit en dergelijke. 

De invloed van milieunormen (waarvoor de primaire verantwoor
delijkheid berust bij het Ministerie van VROM) op de samenwerking tussen 
de betrokken ministeries (Ministeries van Verkeer & Waterstaat, van VRO-
M, van Economische Zaken) enerzijds en de besluitvorming rond de uitbrei
ding van Schiphol anderzijds, staat buiten kijf. Verwezen wordt naar de I-
MER Schiphol en omgeving die in overeenstemming met het bepaalde in de 
Wet MER bol staat van toetsing van de diverse vormen van milieuoverlast 
aan hetgeen wet of regelgeving toelaatbaar acht. Een ander illustratief voor
beeld is het aantal zones, c.q. attentiegebieden dat in de PK.B Schiphol en 
omgeving (1995) rond de luchthaven is gelegd: 
• nachtzone (1993) die op het vier (en in de toekomst vijf) banenstelsel is 

gebaseerd en waarbinnen de afgesproken groei van het aantal nacht
vluchten is verdisconteerd; 

• vier geluidszones (gebaseerd op Ke 4 en Ke 5; op LAeq 4 en LAeq 5); 
• drie "omhullende contouren" als gevolg van voorgaande vier geluidszo

nes; 
• één Rijksbufferzone ("gereserveerde geluidszone"). Deze correspondeert 

met het afgesproken verloop in het aantal geluidsbelaste woningen over 
de tijd ( 15.100(1990)—> 12.600—> 10.000—> 12.600); 

• één vrijwaringszone van de provincie Noord-Holland (gebaseerd op de 
10-6 contour voor het individuele risico); 

• één externe veiligheidszone (gebaseerd op de 10-5 contour voor het indi
viduele risico); 

• één Schipholzone van de provincie Noord-Holland. 
Milieunormen komen niet in een bestuurlijk vacuüm tot stand. De 

geschiedenis van de totstandkoming van de geluidszonering rond luchtha
vens (wijziging Luchtvaartwet 1978), van de Wet geluidhinder (1979) en 
van het Besluit geluidszonering grote luchtvaartterreinen (1982) waarin de 
milieunormen voor luchtvaartlawaai zijn vastgelegd, illustreert dit. In de 
praktijk leveren milieunormen grote bezwaren op: 
• voor Schiphol heeft het tot 1996 geduurd voordat de wettelijk voorge

schreven geluidszones zijn vastgesteld. De uitvoering van dit specifieke 
milieubeleid verdient geen schoonheidsprijs; 

• de introductie van geluidszones als planologische vertaling van milieu
normen, waaraan in de bestuurlijke praktijk kan worden getoetst, stimu
leert ongewilde nevenbewegingen. In de PKB-SchiphoI en omgeving 
(1995) worden niet minder dan 11 zones opgevoerd, hetgeen vele malen 
meer is dan de wetgever in 1978 voor ogen stond; 

• in de praktijk blijken geluidszones geen preventieve en sanerende wer
king te hebben, zoals oorspronkelijk was bedoeld, maar bestuurders juist 
te stimuleren om bedrijfsactiviteiten èn woningbouw tot ongekende 
hoogte in eikaars nabijheid te situeren. Zones worden bestuurlijk opge
rekt door het royaal hanteren van ontheffingsgronden, vrijstellingen en 
verklaringen van geen bezwaar in afwachting van nooit ondernomen wij
zigingen van bestemmingsplannen; 
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• de handhaving van de afgesproken milieuregels blijft een schimmig ge
beuren. 

Een ander bezwaar van milieunormen betreft de inhoudelijke in
flexibiliteit daarvan. De wijze van totstandkoming van milieunormen bevor
dert dit proces: op basis van technisch-natuurwetenschappelijk onderzoek 
wordt een stelsel van grens- en streefwaarden geformuleerd, dat uiteindelijk 
wordt uitgedrukt in getalswaarden. In de bestuurlijke praktijk gaan deze ge
talswaarden een eigen leven leiden. Bestuurders beperken zich bij hun oor
deelsvorming over de toelaatbaarheid van bestemmingen tot de beantwoor
ding van de vraag of in het betreffende geval wordt voldaan aan de wettelijk 
voorgeschreven getalswaarde, zonder dat zij affiniteit voelen tot of inhoude
lijk inzicht hebben in de parameters die daaraan ten grondslag liggen. Mi
lieunormen vormen op die wijze een bestuurlijke black box, waar geen dui
delijke afweging meer mogelijk is. 

Dit beleid is doorgeschoten en verdient het om in schoonheid te 
sterven. Waar het nu op aan komt is een nieuwe besluitvorming in te gaan 
die naast de door de Minister van Verkeer & Waterstaat T. Netelenbos ge
stelde beleidsdoelen: (1) afstappen van de normatieve benadering van het 
vigerende milieubeleid; (2) vervangen van de Kosteneenheid als geluidmaat 
voor luchtvaartlawaai; (3) zoeken van oplossingen in de sfeer van "milieu
gebruiksruimte", zich richt op een nieuw aansprekend perspectief: een 
nieuw of aanvullend Schiphol in de Noordzee. De uitdaging van de nieuwe 
besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol (2000) zal zijn om naast het 
hoogst noodzakelijke reparatiewerk aan de geluidsnormen voor luchtvaartla-
waailjO, een nieuw technisch-inhoudelijk, fysiek en bestuurlijk perspectief 
te creëren in de Noordzee. Het aansprekende van dit nieuwe besluitvor
mingsproces zal zijn dat het nieuwe partijen tot de besluitvorming uitnodigt 
en daarmee een nieuw proces van samenwerking en strijd, doelvervlechting 
en het ontwikkelen van een nieuw gemeenschappelijk belang uitlokt. 

1 3 0 Zie ook: Naar een efficiënter milieubeleid. Een maatschappelijk-economische analyse 
van vier hardnekkige milieuproblemen, Centraal Planbureau, Den Haag, november 2000. In 
dit rapport wordt een gepassioneerd pleidooi gehouden om "nieuwe, hefdere en redelijke nor
men" rond Schiphol te gaan stellen (blz. 10), en om "heldere doelstellingen te formuleren en 
zich aan die doelstellingen geloofwaardig, mogelijk contractueel, te verbinden" (blz. 150-
151). 
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