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SAMENVATTING 

Dit proefschrift gaat over besluitvorming en in het bijzonder over de vraag 
aan welke kwaliteitseisen de besluitvorming van grote infrastructurele 
projecten moet voldoen. De uitbreiding van Schiphol 1991 vormt het onder
zoeksmateriaal; de pluricentrische benadering van Teisman het onderzoeks
perspectief. Dit boek is daarnaast een Haags verhaal en heeft vooral betrek
king op de wijze waarop hoofdrolspelers op Rijksniveau (het Directoraat-
Generaal Milieubeheer, de Rijksplanologische Dienst en de Rijksluchtvaart
dienst) in samenspel met NV Luchthaven Schiphol en de provincie Noord-
Holland vorm geven aan de besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol 
in de periode 1989-1991. 

Dit proefschrift is gestart met een verwonderingsvraag: "Is de be
sluitvorming over uitbreiding van Schiphol werkbaar?". "Moeten wij op de 
huidige weg voortgaan?". Deze vragen zijn met name ingegeven door mijn 
constatering dat de milieueffecten van de luchthaven Schiphol weliswaar 
veel aandacht krijgen in het debat, maar er in de ogen van menigeen uitein
delijk toch bekaaid afkomen. Als projectleider was ik betrokken bij de inte
gratie van milieu en economie rond Schiphol in de periode 1989-1991. Dit 
proefschrift vormt een reflectie op de ervaringen in deze periode. Naast een 
poging om een gedetailleerde reconstructie te maken van de gebeurtenissen 
in die tijd, met name de bestuurlijke, stel ik ook de vraag aan de orde wat er
van valt te leren voor de besluitvorming van grote infrastructurele projecten. 
De onderzoeksvraag luidt: "Hoe is de besluitvorming over Schiphol verlo
pen tussen 1989 en 1991", met als deelvragen: "Welke zijn de kernactoren 
die een rol speelden in deze besluitvorming", "Hoe hebben deze actoren 
zich gedragen", "Tot welke interactie heeft dit geleid", en "Hoe kunnen wij 
de besluitvorming, de interactie en de gedragingen beoordelen?" Bij de ana
lyse en beoordeling maak ik gebruik van de besluitvormingstheorie van 
Teisman. Ik pas zijn besluitvormingsreconstructiemethode toe en analyseer 
het proces met behulp van zijn pluricentrisch perspectief. Om tot een oor
deel te komen, wordt bezien in welke mate er door interactie een gemeen
schappelijk belang is ontwikkeld. Een aantal vraagstukken is evenwel niet 
goed met dit model te begrijpen. Daarom presenteer ik aanvullende theoreti
sche noties, met name van Sabatier en Termeer. Daarna ga ik in op de rol 
van vijf variabelen die naar mijn inzicht cruciaal zijn: (1) "common beliefs", 
(2) "sense of urgency", (3) leiderschap van de Rijksoverheid, (4) kennisont
wikkeling en (5) het voorkomen en doorbreken van fixatiemomenten. 

Drie besluitvormingsronden worden beschreven die elk met een 
beleidsprodukt worden afgesloten. Uitgegaan wordt van één beleidsarena, 
samengesteld uit zeven actoren: de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer (VROM), van Verkeer & Waterstaat, van 
Economische Zaken, NV Luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Hol
land, Amsterdam en Haarlemmermeer. Deze zeven actoren figureren vrijwel 
continu in eikaars gezelschap: Stuurgroep, Projectgroep, Inner Circle, Sce
nariogroep, Werkgroep Lauswolt. Binnen deze zeven actoren zijn er vijf 
kernactoren: het Directoraat-Generaal Milieubeheer en de Rijksplanologi-
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sehe Dienst (Ministerie van VROM), de Rijksluchtvaartdienst (Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat), NV Luchthaven Schiphol en de provincie 
Noord-Holland. Gelet op de betekenis van de vijf kernactoren voor het be
sluitvormingsproces worden hun posities extra uitgelicht. 

Centraal in de eerste besluitvormingsronde (februari-september 1989) 
die resulteert in het Startconvenant, staat het smeden van een nieuwe coa
litie (Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken, 
N.V. Luchthaven Schiphol, provincie Noord-Holland, Amsterdam, Haar
lemmermeer) en het doorbreken van de weerstand bij het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat tegen het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. 
Met de ondertekening van het Startconvenant is deze besluitvormingsronde 
succesvol afgesloten. De tweede besluitvormingsronde (september 1989-de-
cember 1990) strekt zich over een lange periode uit en resulteert in het Plan 
van Aanpak Schiphol en omgeving. Deze periode kan worden gesplitst in 
een periode van kennisontwikkeling (september 1989-september 1990) en 
een periode van onderhandelingen (oktober-december 1990). In de periode 
van het "leren" ligt de nadruk op de bereidheid van partijen de tijd te nemen 
om van eikaars standpunten kennis te nemen, daarop te constateren dat aan
zienlijke kennislacunes voorkomen, gezamenlijk onderzoek op te dragen en 
op basis van onderzoeksresultaten en inmiddels verder ontwikkelde beleids
standpunten een eerste idee over de uitbreiding van Schiphol te formuleren. 
Deze periode is daarmee een belangrijke fase in de besluitvorming van de 
uitbreiding van Schiphol. Partijen onderkennen het ontbreken van gezamen
lijke kennis, ja zelfs het ontbreken van voldragen beleidsstandpunten om 
weloverwogen tot een eensluidende visie over de toekomst van Schiphol te 
komen. Vanaf oktober 1990 wordt tussen partijen direct onderhandeld over 
met name de nachtvluchtenproblematiek. De derde besluitvormingsronde 
(december 1990-april 1991) vormt het sluitstuk van de besluitvorming van 
de uitbreiding van Schiphol. Het resultaat ervan is het Beleidsconvenant dat 
partijen op 16 april 1991 ondertekenen. De nadruk in deze periode ligt op 
het bestuurlijk overleg op weg naar het Beleidsconvenant, en met name op 
de inspanningen van partijen om de provincie Noord-Holland die in de 
nachtvluchtenproblematiek bestuurlijk verstrikt raakt, voor het Beleidscon
venant te behouden. 

Hoofdstuk 6 bevat een analyse van het strategische gedrag van de 
kernactoren in termen van: analyse van de beleidsarena; analyse van de 
start- en eindsituatie; welke actoren zijn actief?; hoe hebben actoren zich te
genover elkaar gedragen?; welke beïnvloedingspogingen hebben actoren 
vanuit hun posities ondernomen?, en een beoordeling van de interactie tus
sen deze actoren in termen van: doelvervlechting, koppeling en arrangemen
ten. 

Het strategische gedrag van actoren kenmerkt zich alvolgt: 
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; 
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2. liet 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 Ministerie 
van VROM er moeite mee om in de afsluitende fase van het besluitvor
mingsproces het voortouw 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 gebleken 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. 

De mate waarin actoren door doelvervlechting een gemeenschap
pelijk belang 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 plaats
vindt als maatstaf voor de inhoudelijke kwaliteit van de interactie, (2) kop
pelingen tussen actoren als maatstaf voor de kwaliteit van het proces, en (3) 
de mate waarin actoren hun interactie arrangeren als maatstaf voor de orga
nisatorische kwaliteit van de besluitvorming. 

De besluitvorming over Schiphol heeft drie beleidsprodukten opge
leverd die elk een besluitvormingsronde afsluiten: Startconvenant (1989), 
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (1990) en Beleidsconvenant (1991). 
In deze drie beleidsprodukten komt het gemeenschappelijk belang tot uiting 
dat actoren met elkaar hebben ontwikkeld. Met veel vindingrijkheid hebben 
actoren twee belangrijke dilemma's opgelost: door de uitbreiding van Schip
hol over twee planperiodes (de periode tot 2003 en de periode 2003-2015) te 
verdelen, en door de besluitvorming over de nachtvluchtenproblematiek te 
splitsen in een nationale nachtnorm (1993) en een nachtregiem voor Schip
hol (als onderdeel van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving). In de 
oplossing van deze dilemma's komt de door actoren nagestreefde doelver
vlechting tot uiting. Verder hebben actoren een grote hoeveelheid koppe
lingen, interactieregels en institutionele arrangementen gecreëerd. 

Een aantal vraagstukken is met de besluitvormingstheorie van 
Teisman niet te begrijpen. Deze hebben betrekking op vijf variabelen: (1) 
cultuuraspecten die actoren binden maar die in de regel onuitgesproken blij
ven, (2) de aanwezigheid van een "sense of urgency" die actoren extra mo
biliseert, (3) de leiderschapsrol van de Rijksoverheid, (4) de betekenis van 
kennisontwikkeling voor beleidsverandering, en (5) het doorbreken van 
fixatiemomenten tijdens het besluitvormingsproces. De vijf variabelen wor
den achtereenvolgens beschreven en nader toegelicht. Nagegaan wordt of de 
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theorieën van Sabatier en Termeer bij de analyse en beoordeling hiervan be
hulpzaam kunnen zijn. Geconcludeerd wordt dat aan de variabelen van het 
besluitvormingsmodel van Teisman drie moeten worden toegevoegd: "sense 
of urgency", een leiderschapsrol van de Rijksoverheid en kennisontwikke
ling. Op basis hiervan wordt een aantal kwaliteiseisen geformuleerd waar
aan besluitvorming over grote infrastructurele projecten moet voldoen. Te
vens wordt een perspectief op Schiphol geformuleerd. 
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