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       ‘Vluchten kan niet meer…’ 
        

 

 

‘maar hoever moet je gaan’ 
( Annie M.G. Schmidt)  
 

Inleiding 
 

Op vrijdag 1 juli jl. presenteerde de Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Vluchten kan niet 

meer…, een advies over de toekomst van de luchtvaart in Nederland’. Het advies is op 

verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot stand gekomen en is inmiddels door 

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat omarmd. Letterlijk schrijft zij: ‘het advies dat er 

nu ligt stelt mij in staat om, via een onafhankelijk en deskundig oordeel, de robuustheid van 

het luchtvaart- en luchthavenbeleid af te wegen’. De fractie van de PvdA vraagt zich af of er 

inderdaad sprake is van een robuust advies en of er hier werkelijk van ‘een onafhankelijk en 

deskundig oordeel’ sprake is. Die vraag dringt zich op door het wel zeer eenzijdige pleidooi 

voor het honoreren van de groei van de luchtvaart op Schiphol. Alle andere publieke belangen 

zoals milieu, veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening lijken hieraan ondergeschikt 

gemaakt te worden.  

 

De radicaliteit van het advies was voor de Volkskrant (1 juli jl.) aanleiding een verband te 

leggen tussen het advies en de – directe dan wel indirecte - zakelijke betrokkenheid bij de 

luchthaven Schiphol van verschillende leden van de Raad van Verkeer en Waterstaat. De 

fractie van de PvdA heeft geen reden te twijfelen aan de integriteit van de afzonderlijke leden. 

De maatschappelijke (neven)activiteiten van de Raadsleden staan ook keurig vermeld op de 

website www.minvenw.nl . Het gegeven dat leden van de Raad adviseren over een sector 

waarin zij directe dan wel indirecte belangen hebben, leidt echter wel tot de vraag of hierdoor 

genoeg kritische distantie van het onderwerp genomen is.  

 

Gebrek aan vertrouwen is een kernwoord in het dossier luchthaven Schiphol. De Raad 

verwoordt dit zelf kristalhelder (pag. 13):  
 

‘De historie van het Schipholdossier bestaat zo langzamerhand uit een stapeling van bewust 

maar ook onbewust gewekte, maar niet-gerealiseerde verwachtingen, opportunistisch gedrag 

van overheden, ondoorgrondelijke en steeds weer verschuivende normenstelsels, enz. Helaas 

moet dan ook worden geconstateerd dat in de omgeving van Schiphol het beeld overheerst dat 

de overheid een onbetrouwbare partner is die voortdurend het economische belang van de 

luchtvaart heeft laten prevaleren boven het belang van de omwonenden. Men voelt zich voor de 

gek gehouden.’  

 

Herstel van vertrouwen is gebaat bij een open discussie op basis van betrouwbare informatie 

binnen een helder besluitvormingsproces. In het Schiphol-dossier neemt de PvdA echter een 

tegengestelde beweging waar. Wij herkennen het beeld dat de Procescommissie Evaluatie 

Schipholbeleid signaleert dat “de partijen in het Schipholdebat zeer uiteenlopende percepties, 

afwegingen en zienswijzen (kennen) die zij nogal eens als enig mogelijke proberen te 
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presenteren. Pogingen de percepties, afwegingen en zienswijzen met onderzoek te staven 

hebben van tijd tot tijd geleid tot ‘rapportenoorlogen’, waarin de verschillende partijen hun 

eigen onderzoek laten doen, uitgaande van onderzoeksvragen, uitgangspunten, normen en 

methoden, die zij zelf acceptabel vinden, maar die lang niet altijd gedragen worden door 

anderen. Gevolg is dat de uitkomsten van dergelijk onderzoek ook niet door anderen worden 

gedragen. Het onderzoek ondersteunt niet de dialoog, maar maakt eerder dat partijen verder 

uit elkaar komen te staan.”
1
   

 

De wordingsgeschiedenis van het rapport ‘Vluchten kan niet meer…’ is daarvan een 

illustratie. War de Raad bij de totstandkoming van haar adviezen een ‘open proces met de 

omgeving’ zegt na te streven (http://www.raadvenw.nl/ ) zien wij hier het tegengestelde 

gebeuren. 

 
“de adviezen van de Raad tot stand komen in een open proces met de omgeving. Met behoud 

van zijn onafhankelijke positie voert de Raad gesprekken met bewindslieden, ministerie, 

parlement en andere actoren”.  

 

Zo zijn bij de totstandkoming van dit advies tal van actoren die een sleutelpositie hebben, bij 

voorbeeld het Centraal Regionaal Overleg Schiphol (CROS), de bestuurders van de provincie 

Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer e.a., noch de organisaties van 

omwonenden betrokken. De Raad had er beter aan gedaan in een meer open proces te komen 

tot de opstelling van dit zo belangrijke advies. Waar de Raad haarscherp weet aan te geven 

hoe het wantrouwen van burgers rondom de luchthaven Schiphol is ontstaan heeft zij zelf een 

kans laten liggen bij te dragen aan een herstel van vertrouwen.  

 

Waarom werd dit advies pas op 1 juli jl. gepresenteerd? Tijdens een op initiatief van de PvdA-

fractie georganiseerde hoorzitting 2  ter voorbereiding van de wijziging van de Wet Luchtvaart 

werd voor een antwoord op een aantal vragen van de aanwezige kamerleden door de 

secretaris van de Raad, de heer mr. F.E. Schaake, niet beantwoord met verwijzing naar dit 

advies, dat in de daarop volgende week zou plaatsvinden. 

                                                
1
 Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid, Eerste Advies, 11 mei 2005 

2 Hoorzitting in de aanloop van de wijziging van de Wet Luchtvaart van de fracties van PvdA, GroenLinks, SP, 

LPF, ChristenUnie en SGP. 
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De Raad maakte haar advies echter pas op 1 juli jl. openbaar, een dag nadat de Tweede Kamer 

het privatiseringsdebat van de NV Luchthaven Schiphol had afgerond en het zomerreces van 

de Tweede Kamer was ingegaan. De pers was inmiddels echter wel vertrouwelijk 

geïnformeerd en zelfs tijdens een informele lunch bijgepraat.  

 

Een vergelijkbaar proces had zich eerder die week al voorgedaan met gezamenlijk 

luchtvaartsector. Deze presenteerde haar lange termijnvisie op de luchtvaart. Ook hier gaat het 

om een radicaal pleidooi voor groei van de luchtvaart en wijziging van de huidige wet- en 

regelgeving. Ook hier werd wel de pers uitvoerig vertrouwelijk geïnformeerd en mocht de 

Tweede Kamer enkele dagen later doen met een nieuwsbrief waarin een enkele regel verwees 

naar het rapport.  

 

Het heeft er veel weg dat de luchtvaartsector en blijkbaar ook de Raad de evaluatie van de 

Wet Luchtvaart zien als een nieuw momentum om zich te ‘bevrijden’ van het huidige 

normenstelsel van de Wet Luchtvaart. Daar kunnen goede motieven voor zijn maar de PvdA-

fractie is van mening dat die fundamentele discussie in een ander kader gevoerd moet worden. 

 

In deze notitie zetten wij uiteen waarom dat nodig is. Alvorens dat te doen, geven wij aan 

waarom het advies van de Raad voor een dergelijke fundamentele discussie te eenzijdig is en 

een onvoldoende basis biedt voor weloverwogen beleidsbeslissingen. 

‘Vluchten kan niet meer…' 
 

In haar persbericht vat de Raad de kern van het advies als volgt samen: “Met het oog op de 

economische ontwikkeling van Nederland moet Schiphol kunnen blijven groeien, maar 

binnen randvoorwaarden en met erkenning van de belangen van de omwonenden. De Raad 

adviseert de verantwoordelijke politici die keuze te maken”. Daar lijkt sprake te zijn van een 

evenwichtig advies. De belangen van Luchthaven en omwonenden (‘economie en milieu’) 

lijken hierin evenwichtig te zijn behandeld. Het is de Staatssecretaris die het advies raker 

typeert in de woorden: ‘De Raad richt zich in het advies zeer nadrukkelijk op de spanning 

tussen publieke belangen inzake ‘milieu, veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening, en 

het publieke belang van ‘continuïteit van de luchthaven als vitale schakel in de Mainport’3.   

 

Een nadere analyse van het advies maakt echter duidelijk dat de Raad zich als een eenzijdige 

pleitbezorger van de luchtvaartsector opstelt.  

 
‘Als Schiphol niet verder mag groeien, zal dit leiden tot concurrentienadeel voor de 

luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol opereren. Anders dan hun concurrenten, kunnen 

zij dan geen kostenbesparende schaalvoordelen meer realiseren. Dit zal al snel leiden tot 

minder (en minder frequente) directe verbindingen vanaf Schiphol. Nederland wordt dan 

minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. De Raad adviseert dit 

risico niet te nemen.’ (persbericht Raad van verkeer en Waterstaat,1 juli 2005) 

 

Voor de Raad is het duidelijk ‘Schiphol moet verder kunnen groeien’. En daarom is de Raad  

 

                                                
3 Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Toekomstvisie Luchtvaart, 8 juli 2005, DGTL/05 

05367  
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‘voor een nieuw stelsel van geluidsnormen, voor het (vrijwillig) uitkopen van omwonenden die 

willen verhuizen en voor het compenseren van de overige omwonenden. Daarbij wil de Raad 

dat Schiphol duidelijkheid geeft over de overlast. Als overlast een gegeven is, zeg dan waar, 

wanneer en hoe lang mensen die kunnen verwachten’.  

 

Hoewel de Raad nog net niet durft te zeggen dat de dubbeldoelstelling ‘economie en milieu’ 

niet meer als uitgangspunt moet worden genomen komt haar advies daar materieel op neer. 

De beleidsaanbeveling die de Raad presenteert is duidelijk ‘ruim baan voor de luchtvaart en 

iedereen die dat in de weg zit moet daarvoor wijken’.  

 

De Raad is in haar advies zelfs radicaler dan de luchtvaartsector in haar eigen nota. De sector 

meent dat het ‘niet-hubverkeer’ voor een deel, ofschoon beperkt, kan worden uitgeplaatst naar 

regionale luchthavens’ (Werken aan de toekomst, p.13). De Raad meent “dat het een illusie is 

om te denken dat het mogelijk is om nauwgezet te sturen op het predikaat “draagt voldoende 

bij aan de mainportstatus”. (Vluchten kan niet meer, p. 15) 

 

De fractie van de PvdA is verbaasd over de stelligheid en de radicaliteit waarmee de Raad 

haar advies presenteert. Een dergelijk radicale breuk met het bestaande beleid vraagt om een 

grondige onderbouwing. De Raad onderbouwt haar advies echter op een zeer eenzijdige en 

magere wijze.  
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Pseudo-opties moeten maximale groei legitimeren  
 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de 

luchtvaart. Tevens heeft zij door SEO Amsterdam een aantal scenario’s laten ontwikkelen. In 

al deze scenario’s is er sprake van een verdere groei van de luchtvaart. De Raad adviseert de 

politici dan ook om hun verantwoordelijkheid te nemen en nu eens werkelijk knopen door te 

hakken. 

 

De titel van het advies - ‘Vluchten kan niet meer’ –  moet dan ook gelezen worden als een 

uidaging aan de politiek. Om die keuze mogelijk te maken heeft de Raad zelf een drietal 

opties uitgewerkt. Bieden deze opties inderdaad de grondslag waarop de Tweede Kamer haar 

lange termijnvisie voor de luchtvaart kan baseren? Daar valt wel wat op af te dingen. Sterker: 

de onderbouwing van deze opties is op essentiële onderdelen pover, zo niet discutabel. Het 

gaat hier om de volgende punten: 

 

a. Gebruik van onderzoekgegevens  
Sinds het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur weten wij dat promotors van 

grote infrastructuurprojecten niet de meest betrouwbare informanten zijn over het onderzoek 

dat zij inzetten. Zo stelde de Deense hoogleraar Dr. B. Flyvbjerg: “Ik denk dat de verklaring 

voor deze misinformatie is, dat misinformatie rendabel is. Door middel van misinformatie is 

het waarschijnlijker dat je jouw project goedgekeurd krijgt.” 
4
  De Raad voor Verkeer en 

Waterstaat lijkt op deze regel geen uitzondering te vormen. In een toelichting op haar 

onderzoek is SEO Amsterdam duidelijk over de betekenis van haar materiaal. In een notitie 

van 5 januari jl. ten behoeve van adviestraject Toekomstvisie Luchtvaart stellen de 

onderzoekers letterlijk:  

 
‘Scenario’s worden vaak ten onrechte gebruikt om de toekomst te ‘voorspellen’: Hierbij wordt 

veelal de mate waarin de voorspelling al dan niet uitkomt, maatgevend geacht voor de kwaliteit 

van de opgestelde scenario’s. De toekomst blijkt uitermate moeilijk te voorspellen, omdat zij is 

omgeven door een grote mate van onzekerheid. Scenario’s zijn echter niet bedoeld om voor de 

toekomst een ‘meest waarschijnlijk’ ontwikkeling te schetsen, maar juist om de risico’s in 

beeld te brengen die kleven aan te nemen beleidsbeslissingen, gezien de onzekere toekomst. 

Door zich alleen te richten op de ‘meest waarschijnlijke’ in casu ‘dé voorspelling’ of ‘het 

middenscenario’ blijven de risico’s juist buiten beeld. Scenario-ontwikkeling is dan ook niet 

bedoeld als een dergelijke toekomstvoorspelling, maar als een basis voor een risicoanalyse. De 

risico’s worden zichtbaar door juist rekening te houden met de relatief pessimistische dan wel 

optimistische veronderstellingen’.  

 

Ondanks deze waarschuwing van SEO laat de Raad zich mee te slepen door de opgestelde 

scenario’s en spreekt van ´prognoses van het aantal vliegbewegingen per jaar in 4 scenario´s´. 

‘Prognoses’ zijn, in de definitie van Van Dale: ‘het tevoren weten’ oftewel ‘voorspellen’.  

 

b. Eenzijdige aandacht voor groei 
De Raad schetst in haar advies een forse autonome groei van de luchtvaart. Er wordt met 

enige pathos gesteld: ‘Groei van de luchtvaart is voor de Raad een gegeven’. De Raad baseert 

dit op nieuw onderzoek op basis waarvan zij scenario’s heeft laten opstellen. In alle 

nuchterheid kan echter worden vastgesteld dat het nieuwe onderzoek en scenario’s niet veel 

                                                
4
 TCI, Hoorzittingen, p. 11 
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nieuws bevatten. Ook in de tijd van de vaststelling van de Wet Luchtvaart gingen zowel de 

beleidsmakers als de luchtvaartsector er vanuit dat de groei van de luchtvaart een gegeven 

was. Sterker nog: de luchtvaartsector ging er in haar vroegere veronderstellingen vanuit dat 

binnen de kaders van de Wet Luchtvaart een groei tot zeker 600.000 vliegbewegingen 

mogelijk was
5
. De infrastructuur van de luchthaven Schiphol heeft de fysieke capaciteit om 

zo’n 750.000 vliegbewegingen te accommoderen.  

 

De Raad had dus op basis van haar onderzoek en scenario’s in alle nuchterheid kunnen 

vaststellen dat er zich ten opzichte van de invoering van de Wet Luchtvaart geen werkelijke 

dramatische veranderingen hebben voorgedaan. De groei was er en zet nog steeds door, er is 

fysieke capaciteit en dus resteert vooral de vraag wat de eventuele belemmeringen zijn om 

ook daadwerkelijk gebruik te maken van de capaciteit van Schiphol. Die belemmeringen zijn 

inderdaad primair onderdeel van een ander publieke belang, namelijk het milieu, de 

veiligheid, gezondheid en de ruimtelijke ordening. Was het niet beter geweest dat de Raad 

zich minder had laten leiden door de groeiverwachting en meer door de uitwerking van 

beleidsvarianten waarin groei, capaciteit en milieu zijn samengebracht? Anders gezegd: hoe 

om te gaan met de huidige Wet Luchtvaart? Hoe en is deze te verbeteren en wat zijn daarin de 

te beïnvloeden variabelen?  

 

c. Opties die geen opties zijn 
Op grond van de onderzoeksgegevens en scenario’s heeft de Raad zelf een aantal 

beleidsopties benoemd. Deze opties bieden de politiek de mogelijkheid een richting te kiezen 

voor haar lange termijn beleid voor de luchtvaart. De Raad adviseert te kiezen voor: ‘groei 

binnen randvoorwaarden’. Is er sprake van een reele keuzemogelijkheid?  

 

Er kan gekozen worden uit drie opties: 

 
I. Beperking van de groei. Deze optie stelt dat de geluidshinder nu al aan de maat is en 

het huidige niveau van verbindingen voldoende kwaliteit biedt. Eventuele risico’s 

voor de economische ontwikkeling worden geaccepteerd met het oog op het 

beschermen van de leefomgeving.  

II. Groei binnen randvoorwaarden. De economische en maatschappelijke betekenis van 

Schiphol vereist dat de luchthaven binnen bepaalde kaders verder moet kunnen 

blijven groeien. De mainportdoelstelling blijft in deze optie gehandhaafd.  
III. Groei zonder restricties. De groei van de internationale luchtvaart is een gegeven. De 

economische waarde van een Mainport verdraagt volgens deze optie geen beperking 

van de groei. Extra hinder is dan helaas onvermijdelijk. (Advies: pagina 14) 
 

De eerste en de derde optie lijken vooral bedoeld om optie II - groei binnen randvoorwaarden 

– als een redelijke middenweg te presenteren. Ook hier slaat de Raad de waarschuwing van 

SEO Amsterdam - door zich alleen te richten op de ‘meest waarschijnlijke’ in casu ‘dé 

voorspelling’ of ‘het middenscenario’ blijven de risico’s juist buiten beeld – in de wind.  De 

Raad motiveert haar voorkeur als volgt:  

 

Optie I ‘Beperking van de groei’ wordt door de Raad afgewezen:  

 
‘aantasting van het internationale (en met name intercontinentale) netwerk, problemen voor de 

maincarrier, afknelling van logistieke bloedvaten, verminderde aantrekkelijkheid als 

                                                
5 ‘De inschatting van 600.000 vliegbewegingen is conform (…) de uitgangspunten destijds bij de wijziging van 

de Wet Luchtvaart’,  Werken aan de Toekomst, p. 9-10   
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vestigingsplaats, afname van de werkgelegenheid, enz. Dit risico voor de economische 

ontwikkeling van Nederland is in de ogen van de Raad te groot. Nederland heeft een sterk 

internationaal georiënteerde economie en is geen eiland in de wereld. In het onderzoek van de 

Raad wordt aangetoond dat een slot op de verdere groei desastreuze effecten zal hebben: zowel 

economisch als maatschappelijk (o.a. toerisme). De groei van de mondiale vraag naar 

luchtvaart is een gegeven, of men dat nu leuk vindt of niet. Optie I is dan ook geen reële optie 

vanuit een breder nationaal belang.’ 

  

De vraag is gerechtvaardigd of er hier sprake is van een reële beleidsoptie. Zo zien wij dat 

optie 1 vooral gaat over de vraag of Nederland het zich kan veroorloven om niet (volledig) 

mee te gaan met de groei van de luchtvaart. (‘De groei van de mondiale vraag naar luchtvaart 

is een gegeven, of men dat nu leuk vindt of niet.’). Naar onze opvatting is niet de vraag of de 

groei van de luchtvaart beperkt kan en moet worden maar welk deel van die groei op Schiphol 

kan en moet worden geaccommodeerd. 

 

Optie III ‘Groei zonder restricties’ wordt eveneens afgewezen: 
 

‘Groei zonder restricties is het andere uiterste en ook deze optie is wenselijk nog haalbaar. De 

Randstad is te dichtbevolkt, de ruimte te schaars en de kwaliteit van de leefomgeving zou 

teveel onder druk komen te staan. Teveel mensen zouden teveel hinder ervaren. Wenselijk, 

noch haalbaar. Er zijn in de echte wereld altijd grenzen en restricties en er moeten altijd keuzes 

gemaakt worden. Dit is zeker in een dichtbevolkte Randstad, waar de ruimte schaars is en de 

kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat, het geval. Deze variant mist per definitie al 

ieder contact met de realiteit.’  

 

Bij optie III gaat het faciliteren van om onbeperkte groei. Waarom voert de Raad een 

dergelijke variant op die in haar eigen woorden ‘ieder contact met de realiteit’ ontbeert?  

 

Beide opties lijken vooral te zijn opgevoerd om de redelijkheid van optie II groei onder 

randvoorwaarden aannemelijk te maken. Maar waar een nuchtere uitwerking van deze optie 

met eventuele varianten werd veracht komt de Raad met een litanie van deterministische 

overwegingen die iedere mogelijke beperking van die groei al op voorhand afgewijzen:  
  

‘waarschuwen voor te hoge verwachtingen’, een illusie is om te denken dat het mogelijk is om 

nauwgezet te sturen’, ‘wordt steeds minder evident’, ‘te complex en te verweven’, ‘het is 

bijvoorbeeld te eenvoudig om te stellen’, ‘ook is het te eenvoudig om te stellen dat’, ‘daarnaast 

volstaat het niet om simpelweg te stellen dat’, ‘om aan dit dreigende probleem zoveel mogelijk 

te ontkomen’, ‘toch plaatst de Raad hierbij de volgende kanttekeningen’, ‘kan slechts in 

beperkte mate worden gestuurd’, ‘is evenzo een gevaarlijk misverstand’, ‘heeft dan ook nog 

eens het nadeel’, ‘met daarbij als onbedoeld neveneffect’, biedt nauwelijks ruimte voor’, ‘met 

het risico van repercussies’, ‘Als charters niet meer ’s nachts zouden worden toegelaten, waar 

moeten ze dan naar toe?’  

 

De Raad kan in gemoede niet volhouden dat er hier sprake is van een drietal serieuze en 

gelijkwaardige beleidsopties op basis waarvan de verantwoordelijke politici hun keuze 

kunnen maken. Bovendien laat de Raad zich bij de weging van de verschillende opties door 

slechts één publiek belang leiden, namelijk de ‘mainportdoelstelling’. De andere publieke 

belangen als ‘milieu, veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening’ worden niet zelfstandig, 

laat staan gelijkwaardig, behandeld.  

 

d. luchtzijde zonder landzijde 
De Raad beperkt zich in haar advies tot de ontwikkeling van de luchtzijde van de luchthaven. 

In het advies, dat materieel neerkomt om een groei volgens het globaliseringscenario (600 á 
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700.000 vliegbewegingen) te faciliteren, laat de Raad na de effecten van het advies aan de 

landzijde te beschrijven. Een leek kan aanvoelen dat groei van de luchthaven ook aan de 

landzijde een direct effect heeft op alle verkeer- en vervoersstromen
6
. Hoe kan het dat een 

Raad voor Verkeer en Waterstaat deze kant van de medaille negeert? Groei van de luchtvaart 

zal ook grote investeringen vergen om de bereikbaarheid van de luchthaven over land te 

verbeteren. Investeringen die in de honderden miljoenen zullen gaan lopen als er al niet 

sprake is van miljarden.  

 

Ook in bredere zin is de luchthaven niet los te zien van de ruimtelijke ordening van de 

Randstad. Toch wordt deze relatie slechts eendimensionaal gelegd, namelijk alleen vanuit de 

luchtzijde (luchthaven). Maar het publiek belang van de ruimtelijke ordening heeft veel meer 

kanten. In de huidige aanpak wordt een steeds groter deel van de Randstad in zijn 

ontwikkeling beperkt onder invloed van de luchthaven. De economische schade, niet of 

suboptimaal benutten van de economische potentie van het onder invloed van de luchthaven 

‘op slot gezette’ areaal, zou hier toch op zijn minst genoemd kunnen zijn. Het is een illustratie 

van de wel zeer beperkte scope van de Raad voor Verkeer en Waterstaat.  

‘Hoever moet je gaan’ 
 

Wanneer wij het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat overzien dringt zich meer en 

meer de vraag op waarom de Raad zich heeft laten leiden door het motto ‘vluchten kan niet 

meer…’. Waarom heeft men hiervoor gekozen? Wat was de achterliggende gedachte? De 

Raad lijkt hiermee uit te drukken dat de politiek geen keuze heeft, dat ze met de rug tegen de 

muur staat en nu maar eens voor eens en voor altijd een keuze voor groei moet maken. Maar 

is dat wat de (volledige) tekst van het lied uitdrukt? Daar lijkt het niet op. Sterker: het lied 

keert zich nu juist op ironische wijze tegen mensen die bevangen zijn door een geloof in 

ongelimiteerde groei.  

 

In de woorden van Annie M.G. Schmidt
7
:  

 

Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus staan instrumenten  

En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente 

 

Natuurlijk heeft de Raad het recht de politiek te doordringen van de betekenis van de 

luchtvaart, van de luchthaven en van de noodzaak om voor te sorteren op de toekomst. Het 

past de Raad echter niet om op populistische wijze de schijn op te roepen dat ‘Den Haag’ het 

er weer eens bij heeft laten zitten. De Raad kan als geen ander weten dat ‘Den Haag’ met de 

Wet Luchtvaart in 2003 juist een keuze heeft gemaakt voor een forse expansie van het 

vliegverkeer, waaraan in beginsel geen grenzen gesteld zijn. Wel wordt er een tegenprestatie 

van de luchtvaartsector gevraagd en dat is ‘beperk de overlast’.  

 

Dat wordt ook wel aangeduid als ‘de dubbeldoelstelling van economie en milieu’. De Raad 

laat die context los. Blijkbaar zijn de nog maar zo kort geleden afgesproken grenzen er niet 

om gerespecteerd te worden en moet álles wijken voor economische groei:  

                                                
6
  Op pagina 56 wordt in de analyse de congestie op de toeleverende weginfrastructuur zegge en schrijve één 

keer opgemerkt, maar het onderwerp wordt verder genegeerd. 
7 Ten onrechte verwijst de Raad naar Jenny Arean en Frans Halsema als tekstschrijvers. Zij waren de zeer 

verdienstelijke vertolkers van dit lied. De tekst is van Annie M.G. Schmidt, de muziek van Harrie Banning.  
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‘In zaken of werk, of in discipline 

 In Yin of in Yang of in heroine 

 In status en auto en geld verdienen’ 

 

Maar is dat de wereld waarin wij willen leven? Annie M.G. Schmidt roept op om na te denken 

over de vraag: ‘hoever moet je gaan’. Door niet over deze vraag na te denken komen we stap 

voor stap in een Nederland terecht dat wij niet willen. In de woorden van Annie M.G. 

Schmidt: 

 

Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem  

En alle muziek die over blijft is de supersonische boem 
 

Hoe zou Annie M.G. Schmidt op het gebruik (of is het misbruik) van haar tekst hebben 

gereageerd? Ik denk dat wanneer de Raad de tekst werkelijk serieus had genomen zij de vraag 

centraal had gesteld ‘hoever kan de groei van de luchtvaart op schiphol gaan?’.  
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Hoe verder?  

Echte scenario’s moeten keuze mogelijk maken 
 

Het rapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten heeft geleerd dat belangrijke 

besluiten binnen een breder kader moeten worden afgewogen, dan vanuit het nauwe 

perspectief van het desbetreffende onderwerp alleen. Objectivering van de beleidskeuzen is 

hiervoor een absolute voorwaarde. Die vereiste afstand en objectiviteit ontbreekt tot nu toe in 

het debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Met de beleidsnota van de 

luchtvaartsector en het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat dreigt het debat over 

de toekomst van de luchthaven Schiphol gemonopoliseerd te worden door de sector en 

verengd te worden tot de vraag hoe wij de ‘autonome’ groei van het luchtverkeer 

accommoderen. Natuurlijk zijn deze belangen respectabel en is de luchtvaartsector voor 

Nederland van grote betekenis. Het gaat echter ook om een evenwichtige borging van alle 

publieke belangen. Het is te eenvoudig om de discussie te verengen tot een keuze tussen de 

Duivel en Beëlzebub: onbelemmerde groei en economische malaise.  

 

Het moet mogelijk zijn om scenario’s te ontwikkelen die tot creatievere oplossingen 

inspireren. De huidige blikvernauwing moet verlaten worden om Schiphol met ‘een helikopter 

view’ in al zijn verwevenheden met de omgeving te benaderen.  

 

De PvdA denkt dat er – minstens – vier scenario’s uitgewerkt zouden kunnen worden die een 

bijdrage zouden kunnen leveren aan een meer evenwichtig lange termijn debat over de 

toekomst van de luchtvaarthaven Schiphol in relatie tot publieke belangen als milieu, 

veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening. De gegevens die hieruit komen kunnen mede 

als input dienen voor de vraag of een stelselwijziging gewenst en noodzakelijk is.  

 

Onderstaande voorbeelden zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van onze bedoeling. 

We pretenderen niet dat deze scenario’s precies zo zouden moeten worden opgepakt en 

uitgewerkt, noch dat er geen andere scenario’s denkbaar zijn. 

 
Scenario 1 – Het marktordeningscenario 
 

Het is een publiek belang om de Mainport functie in stand te houden. Dit betekent dat de home 

carrier (op dit moment is dit Air France-KLM) de luchthaven als hub binnen een internationaal 

netwerk gebruikt zodat de luchthaven het knooppunt van een groot aantal internationale 

verbindingen blijft.  

 

De vraag in deze variant is welke concurrentievoordelen de home carrier, binnen de huidige 

internationale verdragen en Europese wet en regelgeving gegeven kan worden met als doel het 

hub-karakter van de luchthaven in stand te houden. 

 

Binnen dit scenario moet bezien moet worden in welke mate point to point verbindingen 

(charters, low cost carriers) bij dragen aan het netwerk, of dit verkeer kan worden 

teruggebracht of zelfs geweerd. En wat mogelijke alternatieven zijn: Rotterdam, Lelystad, 

beiden? 

 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat geeft expliciet aan dat zij het publieke belang ‘Misbruik 

van marktmacht’ niet heeft meegenomen in haar advies. Hierdoor komt ook het ‘gebruik van 

marktmacht’ ten bate van de mainportfunctie slechts marginaal aan de orde, terwijl hier toch 

een belangrijk (potentieel) sturingsmechanisme vermoedt kan worden.  
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Scenario 2a - Milieu en innovatiescenario 

 

De luchthaven heeft een fysieke grens van ongeveer 650.000 vluchten per jaar. Bij wet is geen 

plafond geregeld mits men maar (bondig geformuleerd) binnen de grenzen blijft van het 

toegestane Totaal Volume Geluid. Deze begrenzing zou er toe moeten leiden dat er een premie 

komt te staan op goed gedrag. Onderzocht zou moeten worden of het huidige stelsel in 

combinatie met de slot-toewijzing inderdaad die premie op goed gedrag ‘uitbetaalt’.Daarnaast 

is inzicht nodig in de instrumenten die aanwezig zijn om verouderde vliegtuigen te weren. 

 

Scenario 2b - Hinder en Innovatiescenario 
 

Geavanceerder dan het milieu en innovatiescenario is een ‘hinder en innovatiescenario’ zoals 

dat wordt uitgewerkt door professor  P.J. Stallen onder auspiciën van het Platform Nederlandse 

Luchtvaart
8
. Hinder, hier gedefinieerd als geluidsbelasting per inwoner, lijkt een mogelijke 

maatstaf voor daadwerkelijk ondervonden geluidsbelasting dan het Totaal Volume Geluid. Hoe 

kan het ontwikkelen van slimme start en landingsroutines en vliegroutes gestimuleerd worden? 

Bij beide scenario’s (2 a en b) komt uiteraard het handhavingregime en dus de kwaliteit van het 

huidige stelsel ter sprake.  

 

Scenario 3 – Het RO Scenario 
 

De ‘hub’ Schiphol is enerzijds voor veel bedrijven een vestigingsvoorwaarde, maar legt 

anderzijds de ruimtelijke ontwikkeling, die voortvloeit uit diezelfde economische dynamiek, 

beperkingen op. Door de Schipholcontour zitten belangrijke delen van de Noordvleugel van de 

Randstad ‘op slot’, waardoor Schiphol tezelfdertijd zowel een motor voor als een rem op de 

ruimtelijke economische ontwikkeling is. In dit scenario worden de ruimtelijke ambities van de 

Noordvleugel afgewogen tegen de ruimtelijke ambities – en de consequenties daarvan -  van de 

luchthaven. 

                                                
8
 P.J. Stallen, Fundering in de regio, Leiden, 2004 
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Aanpak 
 

De problematiek van Schiphol wordt momenteel te geïsoleerd behandeld. Een daadwerkelijke 

oplossing, een weloverwogen inpassing van de luchthaven in het weefsel van de 

Noordvleugel van de Randstad vereist een integrale aanpak. Alle belanghebbenden grijpen 

momenteel de ‘Evaluatie van de Wet Luchtvaart’ aan om aandacht te vragen voor hen 

sectoraal belang. Er zijn thans al zo’n 183 voorstellen, van klein tot zeer ingrijpend, ter 

verbetering ingediend door 62 partijen. Mede op grond van deze input kunnen knelpunten 

binnen het huidige stelsel worden verholpen. Ook de PvdA-fractie heeft echter niet de illusie 

dat alle problemen daarmee verleden tijd zullen zijn 

 

De PvdA voorziet in februari 2006 een gigantische spraakverwarring rond de Evaluatie Wet 

Luchtvaart. De PvdA bepleit daarom het traject op te delen in beleid voor de korte termijn, 

een eventueel noodscenario en een voldragen lange termijn beleid. 

Korte termijnbeleid 

 

De Evaluatie Wet Luchtvaart wordt nadrukkelijker gericht op het toetsen van de 

‘gelijkwaardigheid’ en de invoering van eventuele korte termijn verbetermaatregelen die 

binnen, of op grond van praktische wijzigingen van, het huidige normstelsel kunnen worden 

doorgevoerd.  

Een eventueel noodscenario 

 

Mocht blijken dat uit de Evaluatie Wet Luchtvaart blijkt dat er inderdaad op korte termijn een 

totale patstelling ontstaat, kan een noodscenario noodzakelijk zijn. Hiervoor dient een, in de 

vorm van een wetsvoorstel, aparte procedure te worden ontwikkeld die de rechtsbelangen van 

de betrokken partijen in voldoende mate waarborgt.  

Voldragen lange termijn beleid 

 

De Tweede kamer moet zekerstellen dat er voldoende voorwaarden zijn voor een breed 

maatschappelijk debat en evenwichtige besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart in 

Nederland en een verantwoorde uitwerking van een mogelijke (stelsel)wijziging van de Wet 

Luchtvaart. Om tot verantwoorde keuzes te komen is een integrale afweging van alle publieke 

belangen noodzakelijk. De PvdA denkt daarbij aan de volgende maatregelen om een 

voldragen lange termijn beleid te waarborgen: 

 

• Geef de gezamenlijke Planbureaus (CPB, RIVM, RPB en SCP) de opdracht om over 

de toekomst van de luchtvaart in Nederland scenario’s te ontwikkelen waarin de 

verschillende publieke belangen op evenwichtige wijze zijn geborgd die basis kunnen 

vormen een breed maatschappelijk debat en voor een verantwoorde besluitvorming 

van Regering en Parlement. 

 

• Behandel de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland als een ‘groot project’ 

waarvoor de Tijdelijke Commissie Infrastructuur een ontwikkelingskader heeft 

geschertst. 
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In afwachting van deze advisering en de daarop gebaseerde besluitvorming bepleit de PvdA: 

 

• De uitwerking van een mogelijke privatisering van de NV Luchthaven Schiphol pas 

dan ter hand te nemen dan nadat er overeenstemming is met de luchtvaartsector en 

andere betrokken (CROS) partijen over het te voeren lange termijn beleid.  

 

Adri Duivesteijn,  

Co Verdaas  

Leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA 
 
 

 

 

 

 

Vluchten kan niet meer 
Tekst Annie M.G. Schmidt en muziek Harrie Banning 

 

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe 

Vluchten kan niet meer’, ‘k zou niet weten waar naar toe 

Hoe ver moet je gaan 

De verre landen zijn oorlogslanden 

Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden 

Hoe ver moet je gaan 

Vluchten kan niet meer 

  

Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten 

En op de aarde zingt de laatste vogel In de laatste lente 

  

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar  

Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar 

Vluchten kan niet meer 

Vluchten kan niet meer 

 

Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin 

Vluchten kan niet meer, ‘k Zou niet weten waarin 

Hoe ver moet je gaan 

In zaken of werk of in discipline 

In Yin of in Yang of in heroïne 

In status en auto en geldverdienen 

Hoe ver moet je gaan 

Vluchten kan niet meer 

  

Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem 

En alle muziek die overblijft is de supersonische boem 

  

Vluchten kan niet meer, ‘k Zou niet weten waar 

Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar 

We maken ons eigen alternatiefje 

Met of zonder boterbriefje 

M’n liefje, m’n liefje wat wil je nog meer 

Vluchten kan niet meer 

Vluchten kan niet meer 


