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 Vijfde advies    

    

    

Datum 

27 juli 2005  

Onderwerp 

Evaluatie Schipholbeleid, verbe-
tervoorstellen 

Ons kenmerk 

Procescie. 005 - juli 2005 

 

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 

Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

Postbus 90771 

2509 LT  DEN HAAG 

 

Aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 

De heer drs. P.L.B.A. van Geel 

Postbus 20951 

2500 EZ DEN HAAG 

 

 

   

 

Geachte mevrouw Schultz van Haegen, geachte heer Van Geel,  

 

Hierbij reageert de Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid op de procedure rond de behandeling van de ‘ver-
betervoorstellen’ die in het kader van de Evaluatie van het Schipholbeleid zijn ingediend.  

 

Ontvankelijkheid verbetervoorstellen 

Voor de ontvankelijkheid van de verbetervoorstellen verwijst de Procescommissie naar haar adviesbrief van 7 juni 
2005, waarin zij V&W adviseert om een meer actieve houding in te nemen om te voorkomen dat verbetervoorstel-
len buiten de procedure om, na de sluitingstermijn, worden ingediend of dat potentiële indieners niet in de gele-
genheid zijn gesteld om hun verbetervoorstel in te dienen (omdat ze hiervan niet op de hoogte waren). De Proces-
commissie heeft niet de indruk dat V&W hierin een sterk pro-actieve rol heeft vervuld. 

De Procescommissie constateert verschillen in de berichtgeving vanuit V&W over het aantal verbetervoorstellen 
dat is ingediend. Dit heeft nu al tot twijfel over de zorgvuldigheid van handhaving van de sluitingstermijn bij en-
kele betrokkenen geleid. De Procescommissie verzoekt de staatssecretaris dan ook zo spoedig mogelijk (onder 
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meer op de website Evaluatie Schipholbeleid) openbaar te maken welke verbetervoorstellen ingediend zijn vóór 
de sluitingstermijn van 1 juli 2005. 

In het Plan van Aanpak voor de evaluatie (pagina 16, paragraaf 3.4.1) is opgenomen welke informatie nodig is om 
ingediende voorstellen voor verbetering te kunnen beoordelen. Het Plan van Aanpak stelt dat alleen op deze pun-
ten volledig ingediende voorstellen in behandeling kunnen worden genomen. Om de fairness van het proces van 
evaluatie te waarborgen, verzoekt de Procescommissie U geen van de ingediende verbetervoorstellen op basis van 
dit vereiste niet-ontvankelijk te verklaren. Dit verzoek geldt des te meer omdat V&W heeft aangegeven aan indie-
ners van verbetervoorstellen desgevraagd deskundige ondersteuning te bieden bij de uitwerking van een voorstel 
en dat de mogelijkheid wordt geboden om het voorstel persoonlijk toe te lichten.  

De Procescommissie zou graag zien dat wordt aangegeven hoe en wanneer de ondersteuning van indieners van 
verbetervoorstellen concreet wordt vormgegeven en welke activiteiten worden ontplooid om het proces beheers-
baar te houden. Dit laatste is van belang om niet verwachtingen te wekken die niet kunnen worden waargemaakt. 

 

Strategische adviezen en verbetervoorstellen 

Er zijn in het kader van de verbetervoorstellen enkele rapporten gepubliceerd (zoals bijvoorbeeld het rapport 
‘Vluchten kan niet meer…’ van de Raad voor Verkeer en Waterstaat) die eerder het karakter hebben van een ad-
vies ten behoeve van de ontwikkeling van een strategische toekomstvisie over Schiphol, dan van een verbeter-
voorstel. Verbetervoorstellen vallen immers binnen de twee eisen van de Schipholwetgeving, te weten de moge-
lijkheid van de luchtvaartsector om zich te ontwikkelen binnen de gestelde milieuruimte en beheersing van over-
last en risico’s binnen de gestelde grenzen en regels. Niet duidelijk is of adviezen die het kader van de Schiphol-
wetgeving overstijgen ook in het pakket verbetervoorstellen worden opgenomen. In het belang van de transparan-
tie van het evaluatieproces is het dienstig een onderscheiding te maken tussen verbetervoorstellen en strategische 
adviezen en tussen de verschillende rollen die verbetervoorstellen en adviezen in het evaluatieproces moeten spe-
len. 

Reeds nu hebben de Procescommissie signalen bereikt dat indieners van verbetervoorstellen ongerust zijn over de 
wijze waarop de behandeling van de verbetervoorstellen plaatsvindt. Om ieder wantrouwen op dit punt weg te 
nemen, beveelt de Procescommissie aan zo spoedig mogelijk hierover transparantie naar de partijen in de samen-
leving te betrachten. Naar de mening van de Procescommissie dienen partijen in ieder geval geïnformeerd te wor-
den over: 

• de verbetervoorstellen die ontvankelijk zijn voor verdere behandeling en de verbetervoorstellen die buiten 
behandeling vallen; 

• de argumenten en motieven voor het al dan niet buiten behandeling stellen van verbetervoorstellen; 

• het onderscheid tussen verbetervoorstellen en adviezen; 

• de criteria waarop en het proces waarin de ontvankelijke verbetervoorstellen worden beoordeeld; 

• de rol van adviezen in het evaluatieproces. 
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Toetsingscriteria verbetervoorstellen 

De verbetervoorstellen worden getoetst aan de twee eisen in de Schipholwet, te weten de mogelijkheid voor de 
luchtvaartsector om zich te ontwikkelen binnen de milieuruimte en beheersing van overlast en risico’s door mid-
del van de gestelde grenzen en regels. Voordat de feitelijke toetsing van de voorstellen wordt uitgevoerd worden 
de criteria1, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak, geoperationaliseerd op basis van de uitkomsten van het 
effectiviteitsonderzoek. V&W geeft aan dat deze volgorde noodzakelijk is omdat nu nog niet duidelijk is of de 
instrumenten die in het huidige beleid gebruikt worden, effectief zijn. De Procescommissie plaatst de volgende 
ernstige kanttekeningen bij deze redenering: 

• de genoemde criteria zijn hanteerbaar om uitkomsten of resultaten van verbetervoorstellen te beoordelen bin-
nen het kader van de doelstellingen van de Schipholwet. Dat staat los van de vraag of de instrumenten die in 
het huidige beleid gebruikt worden, effectief zijn. De Procescommissie ziet dan ook niet in wat een eventuele 
operationalisering aan deze criteria kan toevoegen of afdoen; 

• de Procescommissie heeft in haar advies over de Onderzoeksagenda grote aarzelingen naar voren gebracht 
over de omvang en tijdsdruk van het onderzoek, de totstandkoming en het karakter van de onderzoeksagenda 
die sterke kenmerken van een klassiek, ex post effectrapportage heeft en het ontbreken van kritische vragen in 
de onderzoeksagenda. Gezien deze aarzelingen is het maar zeer de vraag of de uitkomsten van het effectivi-
teitsonderzoek tot een tijdige en zinvolle operationalisering van het toetsingskader zullen leiden; 

• het in kaart brengen van ‘effecten van verbetervoorstellen’ is geen waardevrije, objectieve exercitie. Het is 
zeer waarschijnlijk dat over effecten van de voorstellen verschillende beelden zullen bestaan. De inschatting 
van effecten zal waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van verbetervoorstellen en is 
mede daarom van belang voor de indieners. 

De Procescommissie wees er in haar Eerste Advies op dat het publieke debat over Schiphol en het Schipholbeleid 
gekenmerkt wordt door groot onderling wantrouwen, uiteenlopen van geobjectiveerde conclusies en individuele 
ervaringen en een hoge moeilijkheidsgraad vanwege detaillering en technocratisering. Om die reden beveelt de 
Procescommissie, in navolging van het Cros (Cros 05.157), aan ook criteria in het toetsingskader op te nemen die 
gericht zijn op ‘ontspanning’ van het Schipholdossier. Die criteria zijn bijvoorbeeld:  vermindering van het wan-
trouwen, verhoging transparantie regelgeving, vermindering regeldruk, vermindering klachten c.q. klagers, verho-
ging transparantie beleidsontwikkeling etc.  

Om bovenstaande kanttekeningen beveelt de Procescommissie U aan niet te wachten op de uitkomsten van het 
effectiviteitsonderzoek en zo spoedig mogelijk  verantwoordelijkheid te nemen voor een uitgewerkt toetsingska-
der waarmee de lusten- en lasten van verbetervoorstellen binnen de kaders van het huidige Schipholbeleid, alsme-
de een mogelijke ‘ontspanning’ van het Schipholdossier in kaart kunnen worden gebracht. 

                                                        
1 milieu/omgeving (lasten): (geluid-)hinder, geluidbelasting, slaapverstoring, veiligheidsrisico’s, luchtverontreini-
ging, gezondheidseffecten, beleving. mainport (lusten): (groei van) werkgelegenheid, economische meerwaarde, 
bereikbaarheid – vestigingsklimaat en het aantal bestemmingen vanuit Nederland (zowel zakelijk als consumen-
tenbelang) 
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Burgerpanel 

Juist vanwege de verantwoordelijkheid die U draagt voor de invulling van het toetsingskader wil de Procescom-
missie niet verhelen dat zij grote kritiek heeft bij de voorgenomen inzet van een burgerpanel van ongeveer twintig 
personen die representatief zijn voor de bevolking rond Schiphol voor een beoordeling van de verbetervoorstellen. 
De Procescommissie kan niet inzien hoe een dergelijk burgerpanel in het Schipholdossier de legitimiteit van de 
toetsing van de verbetervoorstellen kan vergroten. In het Schipholdossier lijkt zelfs langdurige betrokkenheid en 
grote kennis vaak nog onvoldoende voor een afgewogen oordeel. Het gevaar bestaat daarom dat de uitkomsten 
van een dergelijk panel zeer afhankelijk zijn van de aard van de informatie en wijze van presenteren. De Proces-
commissie wijst er nadrukkelijk op dat het risico bestaat dat de inzet van een burgerpanel eerder gezien zal wor-
den als het ontlopen van verantwoordelijkheid door betrokken gezagsdragers en bij zal dragen aan het geconsta-
teerde wantrouwen jegens de overheid. 

 

Vermenging van rollen van indiener en beoordelaar 

Blijkens de aanbiedingsbrief van verbetervoorstellen van de CROS (Cros05.157) heeft het ministerie van V&W 
met de CROS afgesproken dat de CROS niet alleen zelf verbetervoorstellen zal indienen, maar ook over het totale 
pakket aan verbetervoorstellen zal adviseren. Daarnaast is het de Procescommissie gebleken dat ook de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat en de Commissie M.E.R. door V&W gevraagd zijn een ‘second opinion’ te geven over het 
pakket verbetervoorstellen. 

De Procescommissie ziet in dat het zinvol is om verbetervoorstellen te onderzoeken op draagvlak binnen de regio. 
Zij wijst er echter op dat het strijdig is met objectiviteit en zorgvuldigheid van het evaluatieproces indien een van 
de betrokken partijen zijn eigen voorstellen beoordeelt. De kans bestaat dat daardoor verbetervoorstellen van an-
dere partijen als minder kansrijk zullen worden beoordeeld en dat deze beoordelende partijen andere criteria zul-
len hanteren dan die welke binnen het kader van het huidige Schipholbeleid vallen en daarmee de beoordeling een 
politiek richting geven. Dat geldt te meer nu een partij als de Raad voor Verkeer en Waterstaat een uitgesproken 
visie op de toekomst van Schiphol heeft gepresenteerd.  

Ook  de Commissie M.E.R. heeft in het kader van de verbetervoorstellen een rapport ingediend. In dit rapport 
‘Evaluatie Schipholbeleid: advies over verbetervoorstellen, onderzoeksagenda en gelijkwaardigheidstoets’  wor-
den inhoudelijke voorstellen voor verbeteringen binnen het bestaande stelsel gedaan.  Nadat het eindrapport van 
de evaluatie is besproken volgt mogelijk wijziging van de Luchthavenbesluiten en daarbij behorende m.e.r. proce-
dure. De Commissie M.E.R. kan daarbij in de situatie geraken dat zij haar eigen voorstellen moet toetsen. 

Een vervaging van de demarcatielijnen tussen indiener en beoordelaar zal naar het oordeel van de Procescommis-
sie niet alleen ongunstig zijn voor de acceptatie van de voorstellen, maar ook voor het gezag van de indieners, c.q. 
beoordelaars. 

 

Hoogachtend, 

Procescommissie evaluatie Schipholbeleid, 
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Prof dr Wim  Derksen, 

Voorzitter 

 

 


