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Geachte mevrouw Schultz van Haegen, geachte heer Van Geel, 

Hierbij reageert de Procescommissie op de door u uitgebrachte 2e voortgangsrapportage van augustus 2005 over 
de evaluatie van het Schipholbeleid, alsmede op de rapporten ‘Voorstellen voor verbetering. Eerste Verkenning’ 
en ‘Twee jaar ervaring met het Schipholbeleid’.  

 

Ontbrekende correspondentie in rapportage 

De Procescommissie uitte kritiek op de 1e voortgangsrapportage die zij teveel een ‘reclamefolder’ vond met een 
‘betrekkelijk eenzijdig positieve teneur’. De Procescommissie oordeelt positiever over de 2e 
voortgangsrapportage. Zij stelt het op prijs dat  in de bijlagen de (bijwijlen kritische) beschouwingen van de 
Procescommissie in extenso zijn opgenomen.  

Helaas ontbreken uw brief van 7 juli 2005 (kenmerk DGTL/05.004913) en de reactie van de Procescommissie van 
27 juli 2005 (kenmerk 014-juli 2005) op deze brief. In uw brief gaf u aan dat de adviezen van de Procescommissie 
‘constructief en kritisch’ zijn en ‘zeer bruikbaar voor het vervolg van de evaluatie’. In onze reactie vroegen we 
ons echter af hoe we deze instemming moeten lezen, omdat uw brief nauwelijks melding maakt hoe de 
opmerkingen en adviezen in het vervolg van de evaluatie zullen worden aangewend. Als u onze adviezen 
daadwerkelijk bruikbaar acht, zouden we in een volgende voortgangsrapportage graag vermeld zien hoe u ze 
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benut bij het vervolg van het evaluatieproces. Wellicht verdient het aanbeveling de gevoerde correspondentie op 
te nemen in een volgende voortgangsrapportage en daarbij te refereren aan deze correspondentie.  

De 2e voortgangsrapportage is nog steeds weinig informatief over de (inhoudelijke) voortgang van de 
onderzoeken uit de onderzoeksagenda. Onze zorg over knelpunten in de uitvoering van de onderzoeksagenda, die 
hun uitwerking kunnen hebben op de doorlooptijd van de gehele evaluatie, is nog niet weggenomen. Wat betreft 
door de door de Procescommissie gesuggereerde kritische onderzoeksvragen constateren we dat deze slechts voor 
kennisgeving zijn aangenomen (zie pag. 49.) 

 

Gezamenlijke visie over Mainport en Evaluatie cruciaal  

De Procescommissie constateert tot haar genoegen dat in de 2e voortgangsrapportage in hoofdstuk 3 aandacht 
wordt besteed aan ‘Proces en Communicatie’. Zij heeft de indruk dat de informatiebijeenkomsten, waarvan er nu 
drie hebben plaatsgevonden, in een behoefte voorzien en onrust en wantrouwen kunnen wegnemen. Ten aanzien 
van de inhoudelijke boodschap ziet de Procescommissie vooral mogelijkheden ter verbetering van de 
communicatie door vanaf heden meer duidelijkheid te bieden over de richting waarin het debat over de toekomst 
van Schiphol zich moet bewegen. 

Daarom wekt het verbazing dat u het Mainportproject  in de voortgangsrapportage slechts met t wee zinnen 
aanstipt. Het parallelle  Mainportproject is voor de evaluatie van het Schipholbeleid cruciaal, omdat de visie op de 
Mainport mede bepalend is voor wat er met de resultaten van de evaluatie wordt gedaan. Voor de evaluatie van 
het Schipholbeleid is naar de mening van de Procescommissie inhoudelijke duidelijkheid over de wijze waarop de 
resultaten van het Mainportproject bij de evaluatie van het Schipholbeleid worden betrokken van het grootste 
belang. De Procescommissie beveelt u daarom aan zo spoedig mogelijk hierover uitsluitsel te geven. 

De teneur van de adviezen van de Procescommissie is dat de evaluatie van het Schipholbeleid staat of valt met een 
vroegtijdige en expliciete politieke visie op de toekomst van Schiphol. Alleen zo kan het geconst ateerde 
wantrouwen met betrekking tot het Schipholdossier worden verminderd en kan het debat over  Schiphol worden 
gericht op de toekomst en het verbeteren van het stelstel in plaats van terug te kijken. Zo kan ook worden 
voorkomen dat het evaluatieproces vlucht in technocratisering en rapportenoorlogen.  

Om die reden heeft de Procescommissie ernstige kanttekeningen geplaatst bij het operationaliseren van de criteria 
ter toetsing van de verbetervoorstellen op basis van de uitkomsten van het effectiviteitsond erzoek. Zij heeft 
aanbevolen om niet te wachten op de uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek en zo spoedig mogelijk politieke 
verantwoordelijkheid te nemen voor een uitgewerkt toetsingskader waarmee de lusten- en lasten van 
verbetervoorstellen binnen de kaders van het huidige Schipholbeleid, alsmede een mogelijke ‘ontspanning’ van 
het Schipholdossier in kaart kunnen worden gebracht.  

Tot haar teleurstelling ziet de Procescommissie in de 2e voortgangsrapportage op pagina 51 een afwijzende reactie 
op deze aanbeveling met een motivering die haar aanbeveling juist onderbouwt. Zo stelt de voor tgangsrapportage:  
“Met het  huidige beleid wordt gezorgd dat het aantal mensen dat veel vliegtuiggeluid ondervindt zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die veel geluid ondervinden slechts een paar procent van alle 
gehinderden vormen. Voor het operationaliseren van het toetsingskader zal gekozen [cursivering 
Procescommissie] moeten worden of het beleid zich op een klein deel van de gehinderden moet blijven richten.”  

De Procescommissie denkt inderdaad dat fundamentele politieke keuzes over spreiding of concentratie van hinder 
vooraf  moeten gaan aan de operationalisering van het toetsingskader. Doordat over dergelijke fundamentele 



 Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid 

  

 3

keuzes momenteel geen uitspraak wordt gedaan, kan achteraf  het verwijt ontstaan dat het wetenschappelijk 
onderzoek selectief is gebruikt om nu nog impliciete keuzen van een wetenschappelijk sausje te voorzien. 

 

Verantwoordelijkheid voor publicaties 

In het kader van de verbetervoorstellen is in september 2005 het rapport ‘Voorstellen voor verbetering. Eerste 
verkenning’ verschenen. In het kader van het effectiviteitsonderzoek is in oktober het rapport ‘Twee jaar ervaring 
met het Schipholbeleid’ verschenen. Deze rapporten zijn geproduceerd door externe onderzoeksbureaus. Blijkens 
het voorblad zijn beide rapporten geschreven in opdracht van uw ministeries en volgens het colofon zijn zij een 
uitgave van V&W, Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart.  

Nu reeds hebben de Procescommissie signalen bereikt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de inhoud 
van de rapporten. Zijn dat uw ministeries die opdracht hebben gegeven voor het onderzoek of zijn dat de 
betreffende onderzoeksbureaus?   

Deze vraag klemt des te meer daar het rapport over de verbetervoorstellen verschillende stellige uitspraken over 
de uitvoerbaarheid van de verbetervoorstellen bevat en bovendien als input dient voor het te organiseren 
burgerpanel, terwijl in het rapport over de ervaringen met het Schipholbeleid ook zeer uitgesproken opvattingen 
van (top-)ambtenaren van uw ministeries zijn opgenomen. 

Om onduidelijkheid te voorkomen beveelt de Procescommissie u aan:  

1) aan te geven of en hoe u verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van deze onderzoeksrapporten. Daarbij 
ook aan te geven voor wiens verantwoordelijkheid uitspraken van (top)ambtenaren van uw ministerie in deze 
publicaties komen. 

2) in een voorwoord aan te geven of en hoe u verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van de komende 
onderzoeksrapporten. 

3) de verantwoordelijkheid voor de publicaties mede te laten blijken in de wijze waarop die rapporten worden 
uitgegeven. Dat betekent naar de mening van de Procescommissie dat, als uw ministeries niet 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de inhoud niet volledig onderschrijven, deze rapporten ook niet met 
eenzelfde kaft moeten worden uitgegeven als de rapporten in het kader van de evaluatie die wel onder uw 
rechtstreekse verantwoordelijkheid verschijnen. 

4) aan te geven in welk kader van het evaluatieproces de inhoud van de rapporten te plaatsen is. 

 

Hoogachtend, 
Procescommissie evaluatie Schipholbeleid, 
 
 
 
 
 
 
Prof dr Wim Derksen, 
Voorzitter 


