
SCHIPHOL'S 5-P BAAN 
RICHTING MAINPORT 

ONDER REGIE VAN 

VERKEER & WATERSTAAT 

HOE WORDEN MEDIA & PUBLIEK GESTüüRD 
VOOR HET SCHIPHOL-MAINPORT

 
 
 
            B.Blom, 1995, Universiteit van Amsterdam, Bestuurskunde



SAMENVATTING 

In deze skriptie wordt in hoofdstuk 1 een korte inleiding 
gegeven op de uitbreidingsplannen van Schiphol. In hoofdstuk 2 
wordt het theoretisch kader beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 
een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van het depar- 
tement van Verkeer & Waterstaat. Er wordt een blik gegeven op 
de struktuur, cultuur en taken van dit departement. 
In hoofdstuk 4 wordt de RijksLuchtvaartDienst uit het departe- . 
ment gelicht en bekeken. 
in hoofdstuk 5 staat een korte bespreking over zaken, die 
alvorens tot de technische kant van het ~ainport-Schipholdebat 
over te gaan besproken hadden moeten worden; verder een kort 
verhaal over de taak van de overheid in grote infrastructuur- 
projecten. 
In hoofdstuk 6 volgt een schets van het plan Schiphol Mainport 
met de actoren, die in dit beleidsproces een rol spelen en met 
name Verkeer & Waterstaat. 
Hoofdstuk 7 geeft een hele korte economische beschouwing op 
het plan Schiphol. 
In hoofdstuk 8 staat een verhaal over de agendering wat be- 
treft de Mainport-Schipholplannen en het k-arstomen van de 
publieke opinie. 
Hoofdstuk 9 vervolgt met een beschouwing op het gebruik van 
informatie door de overheid en de timing van belangengroepen 
met het laten lekken van anti-Schiphol informatie. 
In hoofdstuk 10 wordt de eindconclusie van dit literatuuron- 
derzoek getrokken. 
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1. Inleiding 

Het milieu zou bij de paarse coalitie in goede handen zijn. 
PvdA-voorzitter F. Rottenberg stelde in de campagne voor de 
kamerverkiezingen dat zijn partij zelfs voor een 'krimpende 
economie' zou kiezen, waarin milieu boven werk zou gaan. Maar 
het is toch weer die de groeilobby geweest, die heeft gewon- 
nen. 
Schiphol breidt uit. Volgens de luchthavenleiding is dit 
noodzakelijk en door de economische brilleglazen, waar zij de 
wereld mee zien, lijkt .dit ook zo. De mogelijkheden van de 
techniek wordt door hen,ook dermate optimistisch bezien, dat 
ricico's, stank en geluldsoverlast verminderd kunnen worden 
ook bij een groeiend Schiphol. 
De besluitvormingsprocedure rond Schiphol is omstreden. . 
Het is met dit soort grote projecten vaak moeilijk om het 
iedereen naar de zin te maken, maar het Mainportplan Schiphol 
lijkt eerst tot in detail uitgewerkt te zijn om het daarna de 
'betroffenen' door de strot te duwen, alle formele inspraak- 
ronde's ten spijt. 
De 5P-baan zoals die nu is gekozen stond al in 1967 op papier. 
In deze skriptie onderzoek ik de rol, die het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat heeft gespeeld in de besluitvormingspro- 
cedure rond het project 'Schiphol Mainport'. Ik onderzoek dit 
aan de hand van Agendavorming, waar ik aan de-hand van .het 
barrieremodel op de .machtsvraag in ga: wat bepaalt de agenda 
van de centrale overheid en de Schiphol-lobby? Dit vormt het 
wetenschappelijke kenbelang van deze skriptie. 
Mijn maatCchappeli jke betrokkenheid bi j Schiphol groeide toen 
ik er jarenlang werkte. Toen ik daarbij in Amsterdam-Zuid kwam 
te wonen ergerde ik mij aan het lawaai van de dalende vlieg- 
tuigen, die de Buitenveldertbaan aandoen. 
Mijn skriptiebegeleider was Mr. Wil Sturkenboom met wie ik de 
grote lijnen en bredere structuren van het Mainport-Schiphol- 
project besproken heb. Bij deze dank daarvoor. 
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2. Het theoretisch kader:. agendering. 

Het is de bedoeling dat de overheid door het voeren van beleid 
problemen van de burgers oplost. Zij kan daaraan zelfs niet 
beginnen als ze niet weet met welke problemen burgers worste- 
len en in welke gevallen de overheid een oplossing kan bieden. 
Definities van deze problemen zijn onderhavig aan normatieve 
interpretaties van omstandigheden en verwachte ontwikkelingen. 
Er moet gestreden worden om hun formulering of definitie. Er 
moet pok nog om iets anders gestreden worden. Namelijk om de 
aandacht voor een probleem..Die strijd heet agendavorming. 
In algemene zin verstaan we onder een agenda een lijst van 
onderwerpen die op een gegeven moment of in een gegeven perio- 
de de aandacht van een actor of van een groep actoren hebben. 
De aandacht voor agendavorming is aanvankelijk voortgekomen 
uit discussies over het democratisch gehalte van Westerse 
samenlevingen. Is het zo dat alle burgers gelijke kansen 
hebben hun problemen bij de qverheid te bepleiten? 
We onderscheiden drie soorten agenda's:, 
1. De beleidsagenda. Dat,is een lijst van onderwerpen die 

niet alleen de aandacht van een beleidsactor hebben, maar 
waarvoor hij ook bezig is maatregelen voor te bereiden of 
in te voeren. 

2. De politieke agenda. Dat is een lijst van onderwerpen die 
de aandacht van politici en bestuurders hebben. 

3. De publieke agenda. Dat is een lijst van onderwerpen 
waarvan (delen van) de publieke opinie van mening zijn 
dat ze de aandacht van politici en bestuurders moeten 
hebben. 

Het moge duidelijk zijn dat de 3 agenda's elkaar overlappen, 
zowel naar de onderwerpen die erop voorkomen, als in de tijd 
gezien. Er valt geen algemene uitspraak te doen over de agenda 
waarop een onderwerp het eerst zal voorkomen. De wijze waarop 
een onderwerp uiteindelijk een agenda bereikt noemen we het 
agendavormingsproces. Als dat proces begint bij de publieke 
agenda noemen we dat een extern initiatief. Lang niet altijd 
begint het agendavormingsproces bij de publieke agenda. Het 
kan zijn dat een kamerlid of een kamerfractie van een politie- 
ke partij, die met een onderwerp in de publiciteit treedt de 
publieke opinie zodanig mobiliseert, teneinde het onderwerp op 
de beleidsagenda van een bepaalde, aanvankelijk onwillige 
beleidsactor te krijgen. Het onderwerp staat dan eerst op de 
politieke agenda, komt vervolgens op de publieke agenda en 
daarna naar de beleidsagenda. De omweg via de publieke agenda 
is echter niet noodzakelijk. Politici zullen ook vaak een 
interne toegang tot de beleidsagenda hebben; ze zijn in staat 
het onderwerp direct op de beleidsagenda van een actor te 
plaatsen. 
Van een democratische samenleving mag verwacht.worden dat zij 
haar burgers zoveel mogelijk gelijk behandeld. En dat betekent 
ondermeer dat alle burgers en groepen van burgers in gelijke 
mate de gelegenheid hebben hun problemen onder de aandacht van 
de overheid te brengen. Of die gelegenheid ook bestaat is de 
vraag die aan de bask ligt van de agendavormingstheorie. 



2.1 Wie heeft macht in een democratische samenleving? 

Macht wordt door Max Weber gedefinieerd als het vermogen van 
een groepering om zijn wil tegen die van anderen door te 
zetten. Maar welke groepering heeft er nu macht in een demo- 
cratische samenleving? 
Tegenover elkaar staan ruwweg twee stromingen. Volgens de 
elite-theorie is de macht in de samenleving in handen van een 
permanente en gesloten groep. Het is ook de groep die, althans 
in feite, bepaalt welke onderwerpen er op de agenda van de 
overheid zullen verschijnen en welke niet,. Tegenover deze 
theorie staat de pluralistische theorie. Het bezwaar dat door 
de pluralisten wordt ingebracht tegen. het werk van de elitis- 
ten is allereerst van methodische aard. Of er een permanente 
en gesloten elite bestaat, is iets dat niet simpelweg aange- 
toont kan worden door naar zo'n elite te zoeken. Startpunt 
voor een dergelijk onderzoek moet zijn de zaak waar het in het 
besluitvormingsproces om draait: de belangrijke politieke 
besluiten. De volgens pluralisten correcte vraagstelling 
luidt: Wie heeft hoeveel invloed op welke besluiten? De plura- 
listen zien, in tegenstelling tot de elitisten, de politieke 
besluitvorming in Westerse landen als een concurrentiestrijd 
tussen verschillende groepen die er geen van allen in slagen 
permanent de overhand te krijgen,. 

De basis van de agendatheorie ligt nu in de kritiek op dit 
pluralistische democratie-model. Veronderstelling in dit 
pluralistische model is dat de bestudering van de invloed op 
belangrijke besluiten voldoende informatie geeft over de 
machtsverdeling in de samenleving. Maar die veronderstelling 
gaat juist voorbij aan de vraag of het belang dat de politiek 
aan bepaalde zaken hecht gedeeld wordt door de maatschappij. 
Consequentie van deze veronderstelling is dat zaken die niet 
aan besluitvorming toekomen in feite daarom ook als niet 
belangrijk hoeven te worden beschouwd. Of alle burgers in 
gelijke mate hun problemen aan de overheid kunnen voorleggen 
is een vraag die in de pluralisme-theorie zelfs niet aan de 
orde komt. 
Een tweede bezwaar tegen de pluralisme-theorie is dat, in 
vervolg op het voorgaande, verondersteld wordt dat de groepen 
die aan de besluitvorming blijken deel te nemen ook de groepen 
zijn die aan de besluitvorming wensen deel te nemen. Veronder- 
steld wordt met andere woorden dat niet-deelneming aan de 
besluitvorming moet worden uitgelegd als blijk van tevreden- 
heid. Ook hier geldt weer dat de vraag of alle groepen van 
burgers gelijke toegang hebben tot de overheid niet aan de 
orde komt. 
Een grote tekortkoming van de pluralisme-theorie is dat onvol- 
doende onderkend wordt dat de organen waarin politieke beslui- 
ten vallen, niet op onbevooroordeelde en objectieve manier 
waarnemen wat er in hun omgeving aan de hand is. Integendeel, 
deze organen nemen problemen en conflicten op een selektief 
waar. Sommige conflicten worden onderdrukt, anderen worden 



daarentegen breed uitgemeten. Politieke besluitvormingsorganen 
verschillen wat dit betreft niet van andere organen en organi- 
saties in de samenleving. De vraag is nu welke alternatieven 
in de besluitvorming betrokken worden en welke niet. Welke 
alternatieven er doordringen in de- besluitvorming en welke 
onderweg sneuvelen. Deze laatsten zijn de zogeheten non-deci- 
sions. 
Met deze constatering zijn we aangekomen bij de vragen die 
centraal staan in de agenda-theorie. Welke problemen komen er 
op de agenda bij de overheid? Welke niet, en waarom niet? Zijn 
er onderweg naar de overheidsagenda barrieres en zo ja, waar 
dan? Welke problemen maken de meeste kans door de barrieres te 
breken, en waarom? 

2.2 Het barrieremodel 

Ontwerpers van een barrieremodel zijn Bachrach en Baratz,. Zij 
komen met een model waarin het politieke proces wordt voorge- 
steld als een proces waarin maatschappelijke behoeften en 
wensen een viertal barrieres moeten passeren alvorens zij via 
politieke besluitvorming te worden omgezet in daden van de 
overheid. Dit model kan worden beschouwd als een toespitsing 
van het model van het politieke systeem van Easton,. In het 
model van Easton ligt de nadruk op het voortbestaan van het 
politieke systeem. Eisen en wensen uit de samenleving leggen 
een voortdurende druk op het politieke systeem, dat derhalve 
om zijn voortbestaan te verzekeren op die eisen en wensen zal 
moeten reageren teneinde steun in de samenleving te behouden 
of te verwerven. Bachrach en Baratz daarentegen leggen de 
nadruk op 'non-decisions'. Op de vraag dus waar, voor welke 
barriere, behoeften en wensen stranden. Schematisch gezien 
bestaat het barrieremodel uit vier barrieres. 

barriere 1: barriere 2: barriere 3: barriere 4: 
omzetten van omzetten van besluit- implementatie. 
wensen in eisen in vorming. 
eisen. strijdpunten. 

Figuur 1. Het barrieremodel volgens Van der Eyk en Kok,. 

wensen 

Aan het begin, eigenlijk nog voor de aanvang van het politieke 
proces staan wensen. Dit Zijn opvattingen en ideeen, waarvan 
aanvankelijk nog niet duidelijk is of en zo ja, welke beslui- 
ten van het politieke systeem gewenst zijn. 

besluiten eisen resultaten strijdpunten 



Deze wensen kunnen worden omgezet in eisen aan .het politiek 
systeem. Ze moeten daartoe zodanig geformuleerd worden dat de 
politieke besluitvormers zich wel met de wens in kwestie 
moeten bezighouden. Daarin ligt ook barriere 1: het voorkomen 
van de omzetting van wensen in eisen. Een reden voor het niet 
passeren van deze barriere kan liggen in de dominante politie- 
ke waarden. Het politieke karakter van sommige wensen is in 
dat waardensysteem makkelijker herkenbaar dan dat van anderen. 
Ook kunnen onvoldoende kennis, anticipatie op reactie van 
anderen, of expliciete acties van andere actoren om de omzet- 
ting van wensen in eisen te voorkomen hindernissen vormen. Dat 
de transformatie tot eis gelukt is, wil nog niet zeggen dat 
daarover ook besluitvorping zal plaatsvinden. Daartoe moet 
eerst barriere 2 gepasseerd worden: het vohrkomen van het 
omzetten van eisen in strijdpunten. 
Dat besluitvormers zich met een kwestie moeten bezighquden, 
betekent nog niet dat ze die kwestie als onderwerp van over- 
heidszorg erkennen. Reden om dit te voorkomen kan zijn dat 
geen besluitnemer zich, gezien zijn specifieke taak en verant- 
woordelijkheid, geroepen voelt om de eis in kwestie ter harte 
te nemen. Een andere hindernis kan liggen in allerlei organi- 
satorische procedures, gewoonten en moeilijkheden die de 
betrokken eis dwarsbomen. Heeft een eis ook deze barriere 
gepasseerd, dan spreken we van een strijdpunt. Succesvolle 
agendavorming heeft dan plaatsgevonden, een beslissing van het 
politieke systeem dient te volgen. Zaken die de status van 
strijdpunt niet bereiken worden 'non-decisions' genoemd. 
Niet altijd valt een beslissing over een strijdpunt zo uit dat 
aan de oorspronkelijke wensen en behoeften tegemoet wordt 
gekomen. Dit is barriere 3: die van het besluitvormingsproces. 
Als de beslissing tegemoet komt aan de wensen en behoezten, 
dan is daarmee nog niet gezegd dat voor het resultaat hetzelf- 
de geldt. Soms hebben beslissingen een symbolisch karakter. 
Zij hebben eerder de bedoeling te voorkomen dat de wens, resp. 
de eis nog langer gesteld wordt, dan dat zij eraan tegemoet 
willen komen. Dit is de vierde barriere: die van de implemen- 
tatie. 
Tot zover het proces van agendavorming. Hiermee is er echter 
nog geen agendavormingstheorie. Zo'n theorie gebaseerd op het 
barrieremodel wordt gepresenteerd door Cobb en Elder,. Zij 
beschouwen het ontstaan van politieke strijdpunten als een 
vorm van het escaleren van conflicten. Wanneer de partijen in 
een conflict het eens zijn over de inzet van het conflict en 
over de richting waarin een oplossing gezocht moet worden, dan 
kan het conflict beperkt blijven tot de direct betrokkenen. 
Dit vergt wel een zekere gelijkwaardigheid van de betrokken 
partijen. Als die gelijkwaardigheid niet aanwezig is, zal de 
zwakkere partij proberen het conflict te verbreden, hetgeen 
leidt tot escalatie van het probleem. 
Uit het voorgaande blijkt. dat brede maatschappelijke steun 
een vereiste is om het strijdpunt op de politieke en vervol- 
gens de beleidsagenda te krijgen. Er bestaan, aldus Cobb en 



Elder, verschillende mogelijkheden om een strijdpunt een 
breder publiek te laten bereiken. Naarmate een strijdpunt 
minder eenduidig is geformuleerd, een grotere sociale beteke- 
nis heeft, op een langere termijn betrekking heeft, minder 
technisch van aard is en er minder precedenten zijn, zal de 
kans op een omvangrijker conflict, en daarmee de kans op 
bredere politieke steun en tenslotte agendavorming, groter 
zijn,. 
Beleidsmakers zullen derhalve het ontstaan van een strijdpunt 
niet zonder meer over zich heen laten komen. Ze zullen de 
totstandkoming van een strijdpunt willen bevorderen dat voor 
hen behandelbaar is. Dat betekent dat niet alleen de vraag of 
een strijdpunt tot stand,komt van belang is, maar dat de vraag 
in welke formulering een strijdpunt tot stand komt van mïn- 
stens even groot belang is. 

2.3 Problemen bij gebruik van het barrieremodel 

Het barrieremodel en de daarop gebaseerde agendatheorie hebben 
de aandacht gevestigd op het feit dat onderwerpen die door de 
overheid worden behandeld geen getrouwe weergave zijn van de 
onderwerpen die in de samenleving aan de orde zijn. Het heeft 
bovendien inzicht verschaft in de manier waarop onderwerpen 
voor de politieke agenda worden geselekteerd. Toch kleven er 
aan het barrieremodel een aantal bezwaren. 
Het barrieremodel veronderstelt dat een onderwerp pas de 
politieke agenda kan bereiken als er brede publieke steun voor 
is. Dat wil zeggen dat een onderwerp dat zijn oorsprong elders 
vindt toch de omweg via de publieke opinie nodig heeft om 
uiteindelijk de politieke agenda te bereiken. De moeilijkheid 
schuilt in het begrip 'publieke opinie' . Vatten we het begrip 
'publieke opinie' op als datgene dat uit opinie-onderzoeken de 
belangstelling van een groot deel van de bevolking blijkt te 
hebben, dan zou een groot deel van de politieke agenda onver- 
klaarbaar blijven. Naast onderwerpen als werkloosheid en 
milieuvervuiling, die uit opinie-onderzoeken telkens weer naar 
voren komen, wordt de politieke agenda gevuld met onderwerpen 
die in deze publieke opinie nauwelijks naar voren komen. 
Zouden we daarentegen de publieke opinie omschrijven als de 
reeks van onderwerpen die een kleinere groep van politiek 
geintereseerden en politiek aktieven bezighoudt, dan is het de 
vraag in hoeverre de meningen van deze groepen representatief 
zijn voor die van de gehele bevolking. 
Het volgende wat ten aanzien van het begrip 'publieke opinie' 
opgemerkt dient te worden betreft de rol van de massamedia. 
Cobb en Elder beschouwen de massamedia als het kanaal, waar- 
langs de publieke opinie zich uit. Politici kunnen zodoende 
signalen opvangen die het mogelijk maken politieke strijdpun- 
ten te formuleren, die aansluiten bij hetgeen in de publieke 
opinie leeft. Het is twijfelachtig of de publieke opinie deze 
rol ook vervult. In de eerste plaats blijken politici en 



overheidsinstanties hun informatie te halen uit veel meer 
bronnen dan de massamedia alleen,. Gespecialiseerde media, 
informele contacten en overleg met het beleidsveld spelen 
daarbij evenzeer een rol. In de tweede plaats blijken media 
het 'nieuws' eerder bij de politici dan bij het publiek te 
halen. 
Een derde probleem met het barrieremodel betreft het statische 
karakter van dat model. De fasen zijn niet zo nauwkeurig van 
elkaar te onderscheiden, als het model doet vermoeden. Het 
model gaat bovendien van de veronderstelling uit, dat pro- 
bleemformulering voorafgaat aan probleemoplossing. Probleem- 
formulering en -oplossing zijn echter geen onafhankelijke 
aktiviteiten: zij staan 'in wisselwerking met elkaar. 
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3. De oorsprong van het departement van verkeer & waterstaat. 

De oorsprong van de bemoeienis van de centrale overheid met 
het vervoer, verkeer en waterstaat is gelegen in de centrali- 
satie van de waterstaatstaken in 1798, enkele jaren na de 
oprichting van de Bataafsche Republiek. Het Uitvoerend Bewind 
van de Republiek bedient zich van acht Agenten. De onder de 
zogeheten acht agenten resorterende Agentschappen kunnen 
worden beschouwd als de voorlopers van de departementen. Een 
van die agenten is de 'Agent van inwendige Policie en Toezigt 
op de staat van Dijken, Wegen en Wateren',. Bij besluit van 24 
mei 1798 wordt een bureau onder genoemde agent ingesteld "tot 
bestiering van al hetgeen tot deszelfs waterstaat betrekkelijk 
is",. De term waterstaat, die betrekking heeft op de toestand 
of de staat van een stuk grond ten opzichte van het .(zich 
daarop of daaromheen bevindende) water, wordt daarmee voor het 
eerst in de regeling van het bestuursstelsel van ons land 
opgenomen. De taak van het centrale gezag behelst in deze 
periode in hoofdzaak een algemene controle op de handelingen 
van de lagere waterstaatscorporaties. Dit om te voorkomen dat 
deze inbreuk zouden maken op de belangen van de ingezetenen. 
Het begin van de eenheid die in de Franse tijd in het water- 
staatsbestuur werd gebracht, krijgt meer gestalte in de Grond- 
wet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815. In het hoofd- 
stuk aangaande de waterstaat is de volgende opzet geformu- 
leerd: 

- rechtstreeks beheer bij het Rijk van de waterstaatswerken 
die door het Rijk worden betaald of waarin door het Rijk 
is bijgedragen; 

- oppertoezicht door de Koning op lagere waterschapscorpo- 
raties, voor zover dit in het algemeen belang nodig is; 

- toezicht door de provinciale staten op de waterschappen 
met het recht in hun reglementen veranderingen aan te 
brengen onder goedkeuring van de Koning; 

- vrijheid van de Koning in de wijze waarop hij het alge- 
meen bestuur van de waterstaat wil doen uitoefenen. 

Hiermee is, gelet op deze nog steeds geldende principes, een 
stevige staatsrechtelijke fundering gelegd voor het water- 
staatsbestuur. 

3.1 Enkele organisatorische ontwikkelingen. 

De eerder genoemde 'Agent van inwendige Policie en Toezigt op 
de staat van Dijken, Wegen en Wateren ', waaraan de zorg voor 
waterstaat was opgedragen, is aanvankelijk vele malen gereor- 
ganiseerd,. De centralisatie-decentralisatiestrijd in de 
periode 1798-1810 en ook na 1814 speelde hier een rol. In het 
geval van decentralisatie zijn de waterstaatsaktiviteiten op 
~ijksniveau beperkt en zijn waterstaatszaken te vinden bij 
Binnenlandse Zaken. Tot 1877 is dit meestal het geval geweest. 



Daarnaast is van belang de opvatting dat zaken aangaande de 
waterstaat specialistisch van aard, maar tegelijkertijd ook 
cruciaal voor de veiligheid van de bevolking zijn. Soms wordt 
het accent gelegd op het specialistische karakter en wordt 
voor een afzonderlijke organisatorische positie gekozen,. In 
1877 vindt echter een definitieve afsplitsing van dit toen 
overbelaste ministerie plaats. De instelling van het Ministe- 
rie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voorziet dan in een 
aanzienli j ke ontlasting van Binnenlandse Zaken,. Met uitzonde- 
ring van de periode 1830-1831 behoort de administratie van de 
Waterstaat van 1819 tot 1877 tot het ministerie van Binnen- 
landsche Zaken. 
De afdeling waterstaat wo,rdt in 1879 gesplitst in Waterstaat A 
(waterstaatsaangelegenheden) en Waterstaat B (spoorwegzaken). 
Deze laatste afdeling verdwijnt weer in 1888. Een andere 
splitsing vindt plaats in 1900, namelijk in Technische Zaken 
en Administratieve Zaken. Deze afdelingen worden in 1903 
samengevoegd, waarna in 1918 weer een gelijksoortige splitsing 
plaatsvindt. Evenals in de periode waarifi Waterstaat tot 
Binnenlandse zaken hoorde, worden soms de bestuurlijke perike- 
len en dan weer de technisch-specialistische kant bij Water- 
staat belangrijker geacht. 
Bij Waterstaat, Handel en Nijverheid worden ook de afdelingen 
Posterijen en Telegrafie voorheen behorend tot het departement 
van Financien ondergebracht. Rond de eeuwwisseling komen arbeids- 
en sociale kwesties stevig in de politieke belangstelling te 
staan. In verband hiermee wordt in 1901 de afdeling Arbeid en 
Fabriekswezen weer onder Binnenlandse Zaken geplaatst, terwijl 
de directie Landbouw daarvan door Waterstaat, Handel en Nij- 
verheid wordt overgenomen. 
De zich ontwikkelende industrie en economie doet de vraag naar 
overheidsdiensten en de noodzaak van regulering toenemen. De 
taak van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
wordt dan ook zo omvangrijk,, dat in 1905 de afdeling Handel en 
Nijverheid, samen met de directie Landbouw ondergebracht wordt 
in een nieuw departement : Landbouw, Nijverheid en Handel,. Wat 
overblijft wordt het ministerie van Waterstaat genoemd, dat 
tot het einde van de tweede wereldoorlog ongeveer in die vorm 
blij f t bes taan,. 
In 1945 worden de voorbereiding en de leiding van alle werk- 
zaamheden met betrekking tot het herstel van het verkeer, van 
de drooglegging van onderwaterzettingen en van de technische 
uitvoering van de wederopbouw van het land opgedragen aan het 
'departement van Waterstaat en Wederopbouw1,,. De turbulentie 
van deze periode is te zien in de snelle opeenvolgingen van 
departementale herindelingen. 
Waterstaat en Wederopbouw wordt 6 weken na de oprichting 
gesplitst in de departementen 'Verkeer en Energie' en 'Openba- 
re Werken',,. Dit laatste wordt korte tijd later weer gewijzigd 
in 'Openbare Werken en Wederopbouw1,,. In juli 1946 wordt 
'Energie' met 'Handel en Nijverheid' samengevoegd tot 'Econo- 
mische Zaken',. Uit het resterende deel van 'Verkeer en Ener- 
gie' en 'Openbare werken en Wederopbouw' ontstaat op 28 febru- 
ari van 1947 het departement van 'Verkeer en Waterstaat',,. 



De departementale organisatiestructuur van dit departement is 
sinds de oprichting ervan tamelijk stabiel geweest, tot het 
eind van de jaren '80, en ziet er in deze periode ongeveer als 
volgt uit,,: 

Algemene leiding en centrale diensten; 
Verkeer- en vervoerdiensten; 
DG Scheepvaart (en Maritieme Zaken); 
DG Rijksluchtvaartdienst; 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 
DG Rijkswaterstaat; 
Staatsbedrijf der PTT; 
 taatsv vissershaven bedrijf. 

3.2 De struktuur van V & W 

Sinds de oprichting van het departement in 1947 heeft de 
hoofdstructuur van het departement een grote mate van stabili- 
teit gekend tot het begin van de jaren '80. In deze periode is 
er voornamelijk sprake van uitbreiding van taken en middelen, 
gepaard gaande met differentiatie en specialisatie (zowel 
horizontaal als vertikaal) binnen de diensten,,. In de jaren 
'80 is het departement volop in verandering, zowel qua hoofd- 
structuur als qua omvang. "Back to the core business" is het 
motto. Uitvoerende diensten worden op afstand geplaatst. 
Beleidsvorming staat voorop. Coordinatie vindt voornamelijk 
plaats op basis van standaardisatie van vaardigheden en werk- 
processen, hierarchie en in toenemende mate wederzijds over- 
leg,,. 
Uit het gedeconcentreerde karakter, de gerichtheid van vrijwel 
elke dienst op een min of meer afgebakend, specialistisch 
beleidsterrein waarbij bovendien het accent ligt in de tech- 
nisch-operationele sfeer, kan worden afgeleid dat tussen de 
diensten op de verschillende beleidsterreinen geen sterke 
binding bestaat. Dit constaterend kan het departement gety- 
peerd worden als een door zwakke interdependenties gekenmerkt 
netwerk waarvan de deeluitmakende organisaties min of meer 
binnen een eigen territorium opereren. Met andere woorden: de 
samenhang tussen de beleids terreinen, die in abstract0 aanwe- 
zig is, is dat in concreto niet,,. 



3.3 De cultuur van V & W 

Met de struktuurtypering is eigenlijk meteen een belangrijk 
cultuurkenmerk naar voren gekomen, namelijk dat van 1 cultuur 
binnen het departement maar moeilijk gesproken kan worden. 
cultuur bestaat uit menselijke aspiraties, uit ideeen die 
weergeven wat mensen willen zijn, willen worden, willen erva- 
ren en doen. De kern van deze aspiraties bestaat uit waarden, 
normen en betekenissen die behoren tot de traditie van een 
organisatie. Een traditie die in de loop der tijd door een 
proces van "modernisering" verandert. De culturele factor is 
empirisch waarneembaar in het handelen en spreken van mensen. 
De op zichzelf immaterbi,ele waarden, normen en betekenissen 
worden observeerbaar in de manieren van doen,, denken en voe- 
len, kortom in een proces van institionalisering. De in dat 
proces duurzaam gevormde collectieve gewoonten of instituties 
vormen tezamen de realisatie van menselijke aspiraties en 
bieden de mogelijkheid tot identificatie. 
Als we dus van een cultuur in de zin van een .collectieve 
identiteit van een als door zwakke interdependenties geken- 
merkt netwerk getypeerd departement willen spreken zal dat 
slechts in zeer algemene zin mogelijk zijn. 

3.4 Traditie, missie, imago en technische orientatie als 
cultuurkenmerken. 

Gelet op de ontstaansgeschiedenis en traditie van het departe- 
ment van Verkeer en Waterstaat is het conglomerate karakter op 
zich te bestempelen als een cultuurelement,,. Zoals in de 
vorige paragrafen naar voren is gebracht, zijn de verschillen- 
de onderdelen in de loop van de tijd op een of andere wijze 
samengekomen. Ook is te zien dat deze onderdelen in de meeste 
gevallen af zonderlijk zijn blijven functioneren. Er bestond 
kennelijk niet de aspiratie, men vond het niet belangrijk 
genoeg om of het was niet mogelijk om tot een grote mate van 
integratie over te gaan; de afzonderlijke diensten hebben 
zodoende hun eigen expertise en identiteit proberen te handha- 
ven. De verschillende subculturen zijn in het algemeen te 
duiden als een mengeling van taak- en rolculturen. Taakcultu- 
ren vanwege de eigen taak-technische orientatie van de vele 
diensten,, . Autoriteit en zeggenschap zijn, naast macht (bevo- 
egdheden) ook gebaseerd op kennis en kunde op het taakgebied 
en op het belang waar de taak voor staat. Zo gezien is het 
vroegere 'Corps der Ingenieurs van den Waterstaat' in feite 
nog steeds dominant binnen Rijkswaterstaat. Nauw met de taak- 
cultuur verwant is ook de regio waarin wordt gewerkt. Elk 
gebied heeft in ons land een aantal eigen kenmerken, waar 
taken en taakuitvoering traditioneel mee samenhangen. 
Van een rolcultuur wordt gesproken vanwege de regels en proce- 
dures waarin rechten en plichten worden bepaald en de beteke- 
nis die daaraan wordt toegekend. Naast uiteraard het wettelijk 
kader zij er vele reglementen, beschikkingen en 'aanschrijvin- 
gen, waarin afspraken binnen de dienst worden vastgelegd. 



De missie (de politiek-maatschappelijke) opdracht maar ook het 
imago van het departement spreekt het personeel in bepaalde 
mate aan. Het gaat erom of de zaak waaraan men bijdraagt 
belangrijk wordt gevonden door de omgeving en door de perso- 
neelsleden zelf. De mate waarin zich men daarmee kan identifi- 
ceren draagt bij aan het vormen van een collektieve identi- 
teit,,. Wat missie betreft is dit wat in de diensten en de 
maatschappi j als belangrijk word beschouwd (bv. di jkverzwa- 
ring, verkeersveiligheid). Het imago kent zowel interne als 
externe aspecten. Intern gaat het om elementen van de organi- 
satiecultuur zoals beeldvorming op basis van: 
- interne communicatie (informatie- versus geruchtenstro- 

men) en daarmee de betrokkenheid van het personeel bij 
wat er plaatsvindt in de diensten; 

- feitelijke ervaringen met en opvattingen over allerlei 
zaken op het gebied van sociaal beleid (medezeggenschap, 
kwaliteit van de arbeid, mogelijkheden voor opleiding, 
loopbaan etcetera); 

- een eigen 'huisstijl", herkenning van eigen produkten. 
De externe kant van het imago betreft de opvattingen van de 
omgeving over het prestige van Verkeer & Waterstaat. De pre- 
sentatie van het beleid en producten zijn hierbij van kritiek 
belang. Het departement zal zelf zorg moeten dragen voor 
aandacht voor zijn beleidsproducten, ontwikkelingen in beleid 
en de vele veranderingen in organisatorische en bestuurlijke 
zin. 
Als laatste cultuurelement valt de technische orientatie aan 
te merken. Met die orientatie hangt samen het geloof, dat de 
taken en problemen waarmee men werkt in principe beheersbaar 
en oplosbaar zijn. Een technocratische aanpak vloeit hieruit 
voort. Deze technische orientatie valt te vinden in het tech- 
nische vakjargon en in symbolen (tentoongestelde voorwerpen, 
foto's aan de muren, omslagen van rapporten et cetera). Met 
een zeker sentiment wordt gesproken over vroegere werkwijzen 
en prestaties of over vroeger gebruikt gereedschap en mate- 
rieel. 
Tenslotte komt de technocratische orientatie ook tot uiting in 
de dienstverlening en beleidsproducten. 
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4. De Rijksluchtvaartdienst binnen V & W. 

Op 31 oktober 1911 wordt door de regering een voorlopige 
regeling van het verkeer met vliegtuigen en luchtschepen 
(het ontwerp Vlieg- en Luchtvaartwet) aan het parlement aange- 
boden. Na onderzoek door een staatscommissie en vele wijzigin- 
gen wordt een gewijzigd wetsontwerp ingediend dat in 1929 als 
Luchtvaartwet in werking treedt. Met het oog op uitvoering van 
de Luchtvaartwet wordt begin 1930 een 'Luchtvaartdienst' inge- 
steld,. 
Na de oorlog nemen de activiteiten en verplichtingen op inter- 
nationaal gebi,&d sterk 8 toe. De Luchtvaartdienst wordt met 
ingang van 14 j uni 1945 Rij ksluchtvaardienst genoemd, terwi j l 
door de minister van Waterstaat & Wederopbouw tevens wordt 
bepaald dat deze dienst voortaan onder leiding van een Direc- 
teur-Generaal zal staan,. 
Het luchtvaartbeleid in de periode direct na de oorlog wordt 
gekenmerkt door een terughoudende opstelling van de overheid. 
Er wordt vooral aandacht geschonken aan het scheppen van 
voorwaarden waaronder de nationale luchtvaart zich zo goed 
mogelijk zal kunnen ontwikkelen. Het protectionistische beleid 
van andere landen zorgt voor problemen bij het verkrijgen van 
.landingsrechten. Oplossingen hiervoor worden gezocht in de 
vorm van internationaal overleg en internationale verdragen. 
Het beleid van de jaren '60 is er vooral op gericht de sterke 
groei van de luchtvaart te stimuleren. De verliezen van de 
KLM, in die tijd ontstaan door de overschakeling op straal- 
vliegtuigen, worden gedekt door de Staat. De jaren '70 kenmer- 
ken zich door een toenemende aandacht voor het milieu. Er 
worden bijvoorbeeld maatregelen genomen ter beperking van de 
geluidshinder, in de vorm van de gewijzigde Luchtváartwet van 
1978. Een wet die notabene pas in 1992 na een, door Aalsmeer 
gewonnen, kort geding tegen de staat door de gemeente Aalsmeer 
noemenswaardig effekt heeft gesorteerd op het gebied van 
geluidszonering. Door de oliecrisis ziet de overheid zich 
genoodzaakt weer financieel bij te springen. 



4.1 Taken van de Rijksluchtvaartdienst 

Zaken betreffende de burgerluchtvaart in ons land en daarbui- 
ten, worden behartigd door het DG ~ijksluchtvaartdienst. Hier 
volgt een kleine opsomming van de aktiviteiten van de RLD. 
In de eerste plaats is dit de zorg voor een adequaat luchtver- 
voerssysteem. Dit moet ten eerste voldoen aan de 'verplaat- 
singsbehoef te' en wel zodanig, dat een zo groot mogelijke 
bijdrage wordt geleverd aan de economische groei van ons land. 
In de tweede plaats vergt de ordelijke, veilige en doelmatige 
afwikkeling van het luchtverkeer de nodige aandacht. Als 
laatste probeer-t de Rijksluchtvaardienst te bereiken dat een 
zo gering mogelijke geluidhinder en verontreiniging van lucht, 
water en bodem door de luchtvaart optreedt. 
Het beleid ten aanzien van het vervoer door de lucht wordt 
ontwikkeld in de directie Vervoer en Infrastructuur. Vanuit 
dit beleid worden aanvragen van luchtvervoersvergunningen 
behandeld en worden wettelijke regelingen op het gebied van de 
luchtvaart getroffen. Daarnaast vormen de rol van de burger- 
luchtvaart in oorlogstijd en de beveiliging tegen sabotage of 
kaping aandachtspunten. Ook de economische aspecten van het 
luchtvaartbeleid worden in deze directie behandeld. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om de problematiek van de tarieven, de 
luchtvervoerbedrijven, de luchthavens en om het meerderheids- 
aandeel van de staat in de N.V. KLM. 
Het beleid ten aanzien van de luchtvaartterreinen is verspreid 
over twee directies. Technische aspecten worden behartigd door 
de directie Vervoer en Infrastructuur terwijl beleid en plan- 
ning door de directie Luchtvaartinspectie wordt behandeld. 
Belangrijk is onder meer de problematiek rond het totstandko- 
men, de aanleg, het veilig gebruik en het beheer van de lucht- 
vaartterreinen. 
De directie Luchtvaartinspectie houdt zich vooral bezig met 
het onderzoek naar ongevallen. Tevens heeft ze te maken met 
geluidszaken met name rondom vliegvelden en met de luchtwaar- 
digheid van vliegtuigen. 
Beleid gericht op een veilige en doelmatige afwikkeling van 
het luchtverkeer wordt onwikkeld en uitgevoerd door de direc- 
tie Lu~htverkeersbeveilig~ng. Zij draagt zorg voor de inrich- 
ting van luchtroutes, voor bebakening en verlichting. De 
directie heeft vestigingen op de verschillende vliegvelden in 
ons land. Connecties bestaan tussen de directie Luchtverkeers- 
beveiliging en Eurocontrol, die financiele bijdragen via deze 
directie ontvangt. Eurocontrol is een internationale verkeers- 
leiding, die toezicht houdt op de 'hogere luchtlagen'. 



4.2 De middelen en instrumentarium van de RLD. 

De begrotingssterkte van de RLD blijkt in de periode 1947-1990 
te schommelen tussen de 890 en 1100 mensjaren en is daarmee 
betrekkelijk stabiel te noemen. Het merendeel van het perso- 
neel (zo'n 740 mensjaren) is werkzaam bij de Luchtverkeersbe- 
veiliging. De verzelfstandiging van deze directie en de priva- 
tisering van de Rijksluchtvaarschool brengen de begrotings- 
sterkte van de RLD fors omlaag. 
Totaal is voor de RLD over '89 125,8 miljoen gulden begroot. 
Ruim 33 miljoen daarvan gaat naar de Luchtverkeersbeveiliging. 
Het Nederlandse-aandeel in het Europese verband voor luchtver- 
keersbeveiliging (Eurocontrol) bedraagt 11,2 miljoen. 
Aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wordt voor 
ruim 37 miljoen bijgedragen. 
De relatie met de KLM is op verschillende manieren aanwezig. 
De nauwe banden met de Rijksluchtvaartschool en het grote 
financiele aandeel van de staat in dit bedrijf (Verkeer & 
Waterstaat bezit namens het Rijk circa 40 % van de aandelen 
ervan) getuigen daarvan. Uit staatsdeelnemingen in de N.V. KLM 
en in de N.V. Luchthaven Schiphol is in 1987 respectievelijk 
39 en 5 miljoen gulden ontvangen. De totale ontvangsten uit de 
burgerluchtvaart worden in 1989 op ruim 183 miljoen gulden 
geraamd. Heffingen voor verleende diensten op het gebied van 
de luchtverkeersbeveiliging dragen daar het leeuwedeel aan 
bij: 126 miljoen. Er ligt bovendien een wetsvoorstel klaar 
voor het heffen van accijns op kerosine. 
Tot slot dient vermelding dat de eigen vliegtuigindustrie, 
Fokker, de laatste jaren, zwichtend onder de internationale 
concurrentie, vele miljarden steun ontvangt van het departe- 
ment van Economische Zaken. 

noten 

1. KB, 20-1-30, Stb.15. 
2. Beschikking, Ministerie van Waterstaat en Wederopbouw, 

14-6-1945. 



5. Wat had er voor de 'Schiphol Mainportf-discussie besproken 
moeten worden? 

De regering poogt Nederland 'klaar te maken voor de volgende 
eeuw' met een serie grote investeringen in infrastructuur voor 
de distributiesector. Deze sector moet een van de pijlers 
worden van de 'economische herstructurering' van Nederland,. 
Andere investeringsrichtingen dan de distributiesector heeft 
de regering niet laten onderzoeken,. 
De investeringen zijn een zeer zware aanslag op het milieu. In 
februari concludeerde de OESO, nota bene de organisatie van 
rijke industriélanden, #in een rapport over de Nederlandse 
milieupolitiek dat de transportsector een potentiele bom is 
onder het Nederlandse milieubeleid. De milieuwinst die in 
andere sectoren wordt geboekt, gaat verloren als de Nederland- 
se economie zeer sterk op het transport gaat leunen,. 
Hoogleraar milieu-economie W. Hafkamp: "Het concept "Nederland 
Distributieland" betekent dat je probeert zoveel mogelijk 
goederen die over de wereld worden verplaatst via Nederland te 
loodsen. Dat is toch niet echt waar een dichtbevolkt en hoog- 
opgeleid land als Nederland het van moet hebben. Het wachten 
is op de eerste politicus van formaat, die dat aan de orde 
durft te stellen." Het Centraal Planbureau spreekt van de 
'guldens-tonnen-paradox': Nederland vervoert veel, maar ver- 
dient er weinig aan. 
Het is onvermijdelijk dat de transportkosten op termijn van 
vijf a vijf tien jaar scherp gaan stijgen. Brandstof wordt 
schaars en de milieukosten zullen doorberekend worden. Aan de 
tijd dat op kerosine geen accijns zit en op diesel slechts een 
zeer lage, komt een einde,. 
De regering omhelst het concept 'Nederland Distributieland' en 
reserveert miljarden voor grote infrastructuurinvesteringen. 
Dit is investeren in een niet-duurzame economie. Het is gokken 
op het mislukken van een internationaal milieubeleid dat de 
groei van het transport drastisch tracht te verminderen. 
De verdediging is met het oog op agendavorming een goede. Het 
investeren in deze grote infrastructuurprojecten wordt ge- 
bracht als werkgelegenheidspolitiek. Bovendien worden zo de 
tegenstanders gedwongen zich met het economische debat te 
bemoeien: milieupolitiek is economische politiek en het werk- 
gelegenheidsargument is zo dominant in het huidige politiek 
discours dat iedere sociale beweging die dit negeert zichzelf 
buiten spel zet. Tegenstanders dienen alternatieven te beden- 
ken. Het openen van dit debat zal niet eenvoudig zijn. 'Kent U 
nog een econoom die niet liberaal is?', vraagt Klaas Groen- 
veld, directeur van het wetenschappelijke bureau van de VVD 
zich af,. 
Bij het beinvloeden van de Haagse politiek, zoals rond de 
uitbreiding van Schiphol, komt het aan op de macht die een 
organisatie vertegenwoordigt. Argumentatie is belangrijk, maar 
zonder brede, publieke steun voor hun standpunten komen socia- 
le bewegingen niet ver,. Brede publieke steun is nodig om van 
een strijdpunt op de politieke agenda te krijgen; dit is 
barriere 3 uit 2.2. 



5.1 De mythe rond Nederland Distributieland 

Het geluid dat de concurrentiekracht van Nederland gevaar 
loopt is al oud. In de 19e eeuw werd veel geklaagd over de 
Jan-Salie geest van de Nederlanders. Nederland loopt achter 
bij het buitenland en investeert onvoldoende in technologie, 
zo werd er gezegd. Men zag de toekomst somber in. Toch was 
hiertoe, ook in de 19e eeuw, niet veel reden toe. Nederland 

1 was, ook toen al, een welvarend land, die een langzame maar 
I gestage economische groei kende en wanneer dat nodig was wel 
1 degelijk wist te innoveren. Nederland was een "diffusieland". 
l 
l 

Ondernemers bleyen lang op het vinkentouw zitten en investeer- 
den pas als de voordelen van nieuwe technologie duidelijk 
waren,. Dit stramien is ongeveer een eeuw later door Japan 
opnieuw met veel succes toegepast. 
In de twintigste eeuw is met de opkomst van de Rotterdamse 
haven de balans tussen doorvoer en industriele bewerking 
veranderd. In Rotterdam komt de nadruk te liggen op doorvoer. 
Het grote petrochemische complex voerde ook door, maar voegde 
waarde toe in de vorm van raffinage. 
Afhankelijk van de toegevoegde waarde van transport en de 
mogelijkheid om in Nederland goederen te bewerken, zullen 
Nederlanse bedrijven en de Nederlandse overheid meer moeten 
selekteren wat wel en wat niet via Nederland vervoerd dient te 
worden. 
Kok zet het beleid van Lubbers voort in die zin dat onder 
andere een verschuiving van rente- en overdrachtsuitgaven (met 
name subsidies, ambtenarensalarissen en uitkeringen) naar 
investeringen moet plaatsvinden. Ook het soort investerings- 
projecten waar de gedachten van de paarse coalitie naar uit- 
gaan herinnert sterk aan de dagen van CDA-minister Maij-Weg- 
gen:' Voor Nederland, met zijn gunstige geografische ligging 
en specialisatie op het gebied van handel en distributie, gaat 
de aandacht uit naar investeringen op het gebied van verkeer 
en vervoer.' Schiphol en de Rotterdamse haven zullen tot 
Mainports ontwikkeld worden, onder andere door middel van 
aansluiting op het Europese Hogesnelheidsnet (HSL),. 
Een serieuze discussie over de houdbaarheid van het concept ' 
Nederland Distributieland' is nooit echt gevoerd,. Wel is het 
uit het oogpunt van het mobiliseren van de 'publieke opinie' 
een goed gekozen uitgangspunt. De voorvechters van het 'Neder- 
land Distributieland1-concept hebben in de afgelopen jaren een 
complete omslag weten te bewerken in het maatschappelijk 
klimaat rond het goederenvervoer. Men heeft een beeld weten te 
creeren dat wat goed is voor de goederenvervoerders goed is 
voor Nederland. Voor alle vervoerswijzen is het echter duide- 
lijk dat de gebruikers ervan niet de volledige rekening beta- 
len. Kosten voor infrastructuur en externe kosten, zoals 
gezondheids-, milieu- en natuurschade, worden niet of slechts 
zeer gedeeltelijk in rekening gebracht. De niet-betaalde 
kosten komen voor rekening van de burger, van toekomstige 
generaties en van bedrijven/instellingen die minder baat 
hebben bi j de te lage vervoerskosten,,: infrastructuur als 
internationale concurrentiefactor en -voordeel tegenover de 



Het milieubeleid bestaat in de moderne samenleving tot nu toe 
vooral uit het stellen van randvoorwaarden aan economische en 
technologische ontwikkeling. Milieu staat voor compensatie en 
disciplinering. In het debat over Schiphol in Het Capitool van 
19 februari 1995 zei minister De Boer dat het de essentie is 
van milieubeleid grenzen te stellen aan economische belangen. 
Dat dit strijdpunt niet op de beleidsagenda van minister 
Jorritsma is beland heeft te maken met de sturing van de 
publieke opinie. De elitistische beleidsvorming is hier te 
zien in het ontstaan van een barriere, die voorkomt dat het 
strijdpunt dat minister de Boer voorstaat via de publieke 
agenda, op de beleidsagenda van minister Jorritsma beland. 
Een van de sectoren waar .een afweging tussen milieu en econo- 
mie nadrukkelijk speelt, is de transportsector. Transport is 
primair een kostenpost, of in economische termen: een interme- 
diaire levering. Transport is nodig om goederen op plaatsen te 
brengen waar geproduceerd of geconsumeerd wordt. 
Goede transportmogelijkheden bieden onmiskenbaar veel economi- 
sche voordelen, onder meer de mogelijkheid tot specialisatie 
en schaalvergroting, waardoor doorgaans voordeliger kan worden 
geproduceerd. De huidige situatie is echter macro-economisch 
gezien niet ideaalll. De belangrijkste reden daarvoor is dat 
de kosten voor transport onvoldoende aan de gebruikers ervan 
worden doorberekend. Het gaat daarbij ten eerste om de varia- 
bele kosten van transport: kosten die samenhangen met het 
daadwerkelijke gebruik van de infrastructuur (voor een deel 
worden deze kosten als vaste lasten aan de verkeersdeelnemers 
gepresenteerd). Ten tweede gaat het om externe kosten: schade 
en risico's,. zoals milieubelasting. Dergelijke kosten worden 
uit algemene middelen betaald. 
Het is dus verbazingwekkend dat dergelijke grote infrastruc- 
tuurprojecten niet wezenlijk ter discussie staan. Het publieke 
debat richt zich meer op de uitvoering en precieze vormgeving 
van de projecten dan op de vraag of ze wel recht van bestaan 
hebben. 



5.2 De overheid en grote infrastructuurprojecten. 

De WRR geeft de volgende definitie van grote infrastructurele 
projecten:'grote fysieke realisaties, die in meer dan 1 op- 
zicht kunnen worden beschouwd als 'grensoverschrijdendl:de 
potentiele baten (en mogelijk de benodigde offers) overschrij- 
den de normale limieten en er wordt mee beoogd de internatio- 
nale concurrentiepositie te versterken. Tot deze projecten 
zijn in elk geval de infrastructurele hoofdverbindingen te 
rekenen, zoals de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn, maar ook 
uitbreidings en ontwikkelingsprojecten zoals de Mainport 
Schiphol,,. Dergelijke projecten leggen een groot beslag op 
schaarse financiele, soci,ale en fysieke ruimte en het milieu. 
Daarom is de overheid, hoewel zij niet de initiator is, altijd 
betrokken bi j een dergeli j k pro j ect . Deze betrokkenheid houdt 
zowel in, dat de overheid belast is met de algemene rechtsbe- 
scherming als overheidsbetrokkenheid in de vorm van positief 
beleid die voortvloeit uit het veronderstelde algemeen belang 
dat het project wenselijk zou maken. 
Het algemeen belang van infrastructuur is te duiden met de 
neo-klassieke welvaartstheorie. Deze houdt zich bezig met de 
vraag wanneer de overheid moet ingrijpen in de economie. 
Volgens de neo-klassieke theorie kan dit twee redenen hebben: 
efficientie en rechtvaardigheid. 
Het efficientie-argument grijpt terug op de 'invisible hand' 
van Adam Smith. Als de markt niet tot een efficiente allocatie 
leidt, men spreekt dan van marktfalen, kan dit een reden zijn 
voor de overheid om in te grijpen in het economisch proces. 
Maar ook als' de markt wel tot een efficiente uitkomst leidt, 
kan er voor de overheid reden zijn zich met het economische 
proces te bemoeien, namelijk als zij niet tevreden is met de 
resulterende verdeling van de welvaart. Dit is het rechtvaar- 
digheidsargument. De overheid zal in dit geval proberen de 
welvaart te herverdelen via bijvoorbeeld belastingen, premies 
en uitkeringen. Helaas gaat dit meestal ten koste van de 
efficientie. 

Efficientieargumenten voor overheidsingrijpen kunnen zijn: 
1. Missing markets, als er voor bepaalde 'goederen geen 

markt is. Sommige risico's zijn niet via de markt te 
verzekeren. 

2. Ook in het geval van collectieve goederen ontbreekt een 
markt. Collektieve goederen zijn goederen waarvan men 
niemand van consumptie kan uitsluiten. 

Het ontbreken van een markt leidt er in veel gevallen toe dat 
de produktie of consumptie van een goed gevolgen heeft die 
niet goed in de prijs van een goed tot uitdrukking komen. Dit 
worden externe effecten genoemd. Er is dan een verschil tussen 
sociale kosten (baten) en private kosten (baten). Het bekend- 
ste voorbeeld van een extern effect is milieuvervuiling. In 
dat geval is het externe effect negatief en zijn de private 
kosten lager dan de sociale kosten met als gevolg dat er 
teveel geproduceerd en geconsumeerd wordt. Externe effecten 
kunnen echter ook positief zijn en hebben dan precies het 
tegenovergestelde effect. 



Soms worden zaken als werkloosheid als zelfstandige reden voor 
overheidsingrijpen genoemd. Volgens de neoklassieke theorie is 
werkloosheid echter het gevolg van slechtwerkende markten. 

Meestal wordt het positieve overheidsbeleid met betrekking tot 
grote infrastructuurprojecten gerechtvaardigd door een beroep 
te doen op het ontbrekende-marktenargument. Zo wordt aange- 
voerd dat infrastructuur het karakter van een collectief goed 
heeft. Alhoewel infrastructuur over het algemeen geen zuiver 
collectief goed is, heeft het meestal ook geen zuiver privaat 
karakter omdat het nut dat een gebruiker aan de infrastructuur 
ontleent over het algemeen geen afbreuk doet aan de mogelijk- 
heid voor andeze consumenten er ook gebruik van te maken. 
Het ontbrekende-marktenargument wordt verder kracht bijgezet 
door te wijzen op de positieve externe effekten van infra- 
structurele voorzieningen. Daarbij kan het gaan om positieve 
milieu-effekten. Meestal spelen de effekten op de produktie 
van private ondernemingen echter een belangrijke rol. Infra- 
structuur wordt dan gezien als een complementaire produktie- 
factor, naast de traditioneel bekende produktiefactoren arbeid 
en kapitaal. Dit is een aspect wat de laatste tijd meer aan- 
dacht heeft gekregen zowel in de theoretische als de meer 
beleidsgerichte literatuur. Bij de beleidsgerichte literatuur 
gaat het om het effect van de infrastructuur op de concurren- 
tiepositie wat door de voortschrijdende Europese integratie 
steeds belangrijker wordt. In de beleidstheoretische litera- 
tuur wordt onder andere gewezen op de mogelijkheid van posi- 
tieve externe effekten door technologische spill-overs en 
'learning by doing'. Het belang van deze effecten is in het 
algemeen echter moeilijk aan te geven. 

De argumenten voor overheidsbemoeienis met grote infrastruc- 
tuurpro jecten zijn de volgende,! : 
Ten eerste is er het 'vestigingsplaats-effect':betere infra- 
structurele voorzieningen zouden het vestigingsklimaat verbe- 
teren en (buitenlandse) investeringen aantrekken. 
Ten tweede schiet in sommige gevallen het prijsmechanisme 
tekort als coordinatiemechanisme en komen bepaalde, in poten- 
tie levensvatbare projecten niet van de grond. Er is dan in 
feite sprake van 'missing markets' door complementariteit van 
markten. Dit doet zich met name voor bij grote projecten waar 
veel partijen bij betrokken zijn. Dan is de overheid er om 
voor coordinatie te zorgen. Zo kan een infrastuctuurproject 
als katalysator fungeren voor de economische ontwikkeling van 
een regio. Dit argument speelt een belangrijke rol in het 
Schipholdebat. 
Ten derde kan het concurrentie-argument een rol spelen bij de 
keuze van de overheid zich met grote infrastructuurprojecten 
in te laten. Bij de exploitatie van infrastructurele voorzie- 
ningen is er immers vrijwel nooit sprake van volledige mede- 
dinging. Investeringen in dergelijke voorzieningen hebben het 
karakter van 'sunk costs'. Naast de oorspronkelijk bedoelde 
aanwending hebben ze nauwelijks waarde. Dit zou private inves- 
teerders een middel kunnen geven om toetreders tot deze markt 
te weren d.m.v. prijsverlagingen. Hierdoor zou een monopolie- 
positie ontstaan en zou de markt falen. Reden voor de 



overheid om de investering zelf ter hand te nemen. Als laatste 
argument wordt het werkgelegenheidsargument wel naar voren 
gebracht. Zoals eerder betoogd is dit echter een gevolg van 
slechtwerkende markten en kan niet als zelfstandig argument 
gelden. 

Er zijn ook een aantal argumenten tegen overheidsbemoeienis 
met grote infrastructuurprojecten: 
Hierbij moet gedacht worden aan negatieve externe effecten 
zoals milieuvervuiling. Verder is het van belang dat de wel- 
vaartstheorie veronderstelt dat ook de overheid de marktwer- 
king niet verstoort. Op het moment dat dit wel gebeurt, bij- 
voorbeeld door bij de verwerving van de benodigde gronden voor 
een in£ rastructuurproject dwang toe te passen,. leidt dit weer 
tot welvaartsverliezen. Ook als de overheid voor de financie- 
ring van een infrastructuurproject dwang moet toepassen (d.w.- 
z. belasting moet heffen) leidt dit tot welvaartsverliezen. 

Naast het efficientie-argument bij infrastructuurprojecten kan 
ook het verdelingseffekt een grote rol spelen. Van Soest en 
Bleijenberg onderscheiden het distibutieve en generatieve 
effekt van infrastructuur,,. Bij het generatieve effekt gaat 
het om de creatie van nieuwe economische activiteiten. Dit zou 
men kunnen vergelijken met economische efficientie. Dit gene- 
ratieve effekt wordt nog al eens overschat, zeker voor zover 
het economieen betreft die al een goede infrastructuur hebben, 
zoals in West-Europa. Het CPB concludeerde anno 1985 over 
verkeersinfrastructuur:"Er zijn geen sterke aanwijzingen dat 
een verhoging van het algemene niveau van investeringen in 
verkeersinfrastructuur, door uitstralings- of bestedingseffec- 
ten gunstig is voor de economie. Bij het distributieve effekt 
is er sprake van een nieuwe verdeling van welvaart over regi- 
o's, groeperingen en landen zonder dat er per saldo nieuwe 
economische aktiviteiten ontstaan. 
Het distributieve effekt van infrastructuur is nadrukkelijk 
aanwezig in de definitie van grote projecten die de WRR han- 
teert. In deze definitie is het algemeen belang verwoord als 
het versterken van de internationale concurrentiepositie. In 
de eerste plaats wordt dus gekeken naar het nationaal belang: 
dit is niet alleen gediend met de generatieve effekten van 
infrastructuur, maar ook met de distributieve effekten rich- 
ting Nederland. ~istributieve effekten zijn dus een belangrijk 
onderdeel van de rechtvaardiging van overheidsbemoeienis met 
infrastructuur. Dit zou men kunnen vergelijken met het herver- 
delingsmotief uit de welvaartstheorie, met een belangrijk 
verschil: In de welvaartstheorie is er sprake van 1 overheid 
die het nut van de ene groep in de economie afweegt tegen het 
nut van de andere groep. In werkelijkheid is er echter geen 
sprake van 1 (mondiale of Europese) economie maar van vele 
overheden. Die hebben vooral de eigen burgers als doel. Er is 
dus sprake van beleidsconcurrentie. Concurrentie leidt in het 
algemeen tot suboptimale, inefficiente uitkomsten. Dit algeme- 
ne principe gaat ook voor veel infrastructuurprojecten op. 



~nvesteringen in infrastructuur zorgen voor een verlaging van 
de transportkosten- en tijden, en daarmee voor een toename van 
transportvolumina. Of dat positief of negatief te waarderen 
valt hangt af van de vraag of de uitgangssituatie optimaal of 
suboptimaal is. In de huidige situatie in West-Europa is er 
sprake van overmatig verkeer, door te lage transportkosten,, . 
Onder deze omstandigheden zullen uitbreidingen van de infra- 
structuur de onevenwichtige situatie verder ontwikkelen. 
Naast de wet van de afnemende meeropbrengst, extra vluchten 
genereren nog nauwelijks extra economische activiteit en 
gelden dan niet meer als aantrekkelijke factoren voor bedrij- 
ven om zich in de naabijheid te vestigen, worden ook toegangs- 
wegen naar Schiphol doorlcongestie minder bruikbaar,,. 
Een ander probleem is dat uitstralings- en imago-effecten, die 
als argument voor infrastructurele projecten genoemd worden 
moeilijk vanuit de welvaartstheorie onderbouwd kunnen worden. 

5.3 Positieve theorie als verklaring voor overheidsbemoeienis. 

De overheid is een complexe organisatie die bestaat uit een 
groot aantal individuen, die ieder hun eigen belang hebben. 
Er mag niet zonder meer vanuitgegaan worden dat ambtenaren 
klakkeloos het algemeen belang dienen. Nastreven van eigenbe- 
lang, zoals behoud en verbetering van eigen positie kunnen ook 
drijfveren zijn,,. Voorts wordt vaak in het voorbereidingstra- 
ject van een groot project voor een technisch-wetenschappelij- 
ke benadering gekozen, de maatschappelijke afweging komt 
daarna pas aan de orde. 
Stemmenmaximalisatie kan een drijfveer voor politici zijn om 
vooral naar de korte termijn te kijken. Infrastructuurpro jec- 
ten kunnen voor extra stemmen zorgen. Het kan in zo'n situatie 
aantrekkelijk zijn de belangen van eengepassioneerde minder- 
heid zwaarder te laten wegen dan de indifferente minderheid. 
Politici zijn daarom vaak ontvankelijk voor de door pressie- 
groepen en lobbyisten aangedragen argumenten. 
Gepassioneerde minderheden bij infrastructuurprojecten zijn 
zowel voorstanders (commerciele belanghebbenden) als tegen- 
standers (NIMBY-ers en milieugroeperingen). 
Om alle schijn van partijdigheid zoveel mogelijk te vermijden 
zou de evaluatie van zo'n project liefst aan een zo onafhanke- 
lijk mogelijk instituut moeten worden opgedragen. 
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6. Schiphol moet Mainport worden via een ROM-aanpak. 

De luchtvaart is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal 
passagiers dat Schiphol aandoet groeit jaarlijks met ongeveer 
8 %,. De komende tien jaar zijn bepalend voor de toekomstige 
positie van de Europese luchthavens. De liberalisering in 
Europa gaat voort terwijl de concurrentie van Amerika en 
Aziatische landen onveranderd blijft. Schiphol is op dit 
moment de vijfde luchthaven wat betreft passagiersvervoer, en 
de vierde voor vrachtvervoer. De toenemende internationalise- 
ring en de totstandkoming van 1 Europese luchtvaartmarkt, mede 
dankzij geautomatiseerde~reserveringssystemen zoals 'Galileo' 
en 'Amadeus', leiden volgens verwachting tot concentratie van 
het luchtverkeer op een beperkt aantal luchthavens, de zoge- 
naamde 'mainports ', . 
Om geen achterstand op te lopen ten opzichte van andere lucht- 
havens moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Het 
gebrek aan consensus over de te nemen maatregelen heeft er 
echter toe geleid, dat de verschillende partijen ongecoordi- 
neerd langs elkaar heenschipperen. Dit wil men doorbreken met 
behulp van een ROM-aanpak, een op dat moment nieuwe bestuur- 
lijke vinding om beleid over ruimtelijke ordening en milieu te 
integreren. Deze ROM-projecten behelsen vaak intensieve pro- 
bleemgebieden, overlegronde's van zes tot twaalf maanden zijn 
gemiddeld,. 
De eerste fase van het ROM-traject begint met het tekenen van 
een convenant. De betrokken partijen onderhandelen in deze 
fase over de randvoorwaarden van de ruimtelijke ontwikkeling. 
Bij Schiphol is dat bijvoorbeeld de hoeveelheid vliegtuigla- 
waai, waaraan omwonenden blootgesteld mogen worden. De eerste 
fase wordt afgesloten met een Plan van Aanpak, waarin alle 
convenantpartijen zich commiteren aan een bepaalde ontwikke- 
ling. Het plan bevat een pakket maatregelen en voorstellen. 
In de tweede fase van het ROM-traject toets men het Plan van 
Aanpak. Deze fase loopt over in de formele besluitvorming. De 
verschillende onderzoeken van de tweede fase vormen de basis 
voor de Planologische Kernbeslissing (PKB), het ontwerp Kabi- 
netsbesluit. 
In het kort komt het er dus op neer dat de betrokkenen een zo 
groot mogelijke overeenstemming bereiken voordat de formele 
besluitvormingsprocedures van start gaan. 
Degenen die in de eerste fase macht hebben zijn de onderteke- 
naars van het startconvenant: het Rijk, de provincie Noord- 
Holland, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam en 
Schiphol en iets later ook de N.V. KLM,. Er wordt hier dus 
geanticipeerd op een elitistische manier van besluitvorming. 
Er wordt voor gezorgd, dat de groeperingen van wie tegenstand 
wordt verwacht hun wensen niet meer in eisen kunnen omzetten; 
dit is barriere 1 van het model uit 2.2. 
Dat dit geen typisch ROM-beleid is wordt duidelijk in het 
project 'Gelderse Vallei', waar ook milieuorganisaties het 
startconvenant tekenden. De reden die voor deze samenstelling 
van de ROM-groep wordt gegeven, namelijk dat partijen zich 
financieel of bestuurlijk moeten committeren, is dan ook 
geenzins typisch 'ROM-beleid'. 



6.1 De uitvoering van de discussie rond het Schipholproject. 

In de plannen voor uitbreiding van de luchthaven Schiphol is 
21 september ' 8 9  een belangrijke dag. Om in de terminologie 
van oud-minister Nijpels te spreken is op die dag de 'take- 
off' van het project Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving 
(PASO) . In de PASO-fase wordt vastgelegd welke economische en 
milieurandvoorwaarden er gesteld moesten worden aan de groei 
van Schiphol. Hierbij werd een projectgroep opgericht onder 
leiding van secretaris-generaal Lemstra van VROM ,die voor een 
politiek-bestuurlijk draagvlak moest zorgen. Deze projectgroep 
kwam later bekend te staan als Inner Circle Schiphol (ICS). 
Eigenlijk accepteerde de.landelijke politiek met de goedkeu- 
ring van de vierde nota over de Ruimtelijke Ordening in 1 9 8 8  
al dat de mainports Schiphol & de Rotterdamse haven de econo- 
mische pilaren van Nederland moesten worden. In de tijd., dat 
ambtenaren aan dit lijvige werkstuk schreven, investeerde 
Nederland nauwelijks en had premier Lubbers het over de Jan 
Salie-geest van het bedrijfsleven. 
De Rijksplanologische dienst, bezig met het indelen van de 
schaarse ruimte, mocht van Lubbers alleen nog meedoen als deze 
de economische perspectieven inkleurde,. Aldus geschiedde; door 
de Centrale Overheid werd aldus nog een orgaan medeplichtig 
gemaakt aan de elitistische manier van besluitvorming. Motto's 
als 'Nederland Distributieland' en 'Holland, gateway to Euro- 
pe' geven de bedoelingen van het Departement van Verkeer & 
Waterstaat trefzeker aan. Aangezien de diensten van Verkeer & 
Waterstaat, waaronder de RijksLuchtvaart~ienst technocratisch 
en in hoge mate op beleidsuitvoering en handhaving gericht 
zijn, kon hier de visie op de toekomst al uit gedestilleerd 
worden. 
Op Verkeer & Waterstaat van Smit-Kroes verschenen in ' 8 9  
stukken over het vervoersbeleid in de toekomst onder preten- 
tieuze titels als: voorsorteren voor de 21e eeuw. Bovendien 
werden topambtenaren opgeleid om strategische functies te 
bekleden. 
Zo kreeg secretaris-generaal R. den Besten Schiphol toegewezen 
als werkveld. Toen de NS moest gaan verzelfstandigen en den 
Besten er als directeur gedumpt werd, werd den Bestens opvol- 
ger op het departement, H. Smits, de directeur van Schiphol. 
De milieu-organisaties, met de 'reden' dat leden van de PASO- 
groep zich financieel of bestuurlijk moeten commiteren bewust 
buiten de discussie geplaatst, laten steeds kritischer gelui- 
den horen. 

6.2 Het economisch belang van Schiphol. 

De gemeente Amsterdam is op expliciet verzoek van Schiphol in 
de projectgroep gevraagd het economisch belang extra aan te 
zetten. Dit komt tot uitdrukking in de vertegenwoordiger die 
de stad stuurt: de wethouder voor luchthaven- en economische 
zaken. De gemeente Haarlemmermeer zet daarentegen de wethouder 
voor milieu in. De gemeente Haarlemmermeer en de provincie 
Noord-Holland zouden zich ook ontpoppen tot de grootste tegen- 
standers van uitbreiding van de luchthaven Schiphol. 



De aanwezigheid van VROM in de PASO-groep is logisch omdat het 
ministerie trekker is van de eerste fase van het Schipholpro- 
ject. Verkeer & Waterstaat, toezichthouder op de belangrijkste 
wet, de Luchtvaartwet, waar Schiphol zich aan moet houden is 
ook een logische afgevaardigde. In de tweede fase van het ROM- 
traject neemt V & W zelfs het voortouw over van VROM. Maar EZ? 
Dit ministerie bedenkt drie dagen voor de ondertekening van 
het convenant dat het ook betrokken wil zijn bij het Schiphol- 
project. 1 telefoontje van EZ-minister de Korte naar premier 
Lubbers, en minister Smit-Kroes van V & W bewerkstelligt dat 
Smit-Kroes mede namens EZ haar handtekening onder het conve- 
nant zetó. Even slikken dus voor de randgemeenten en milieu- 
organisaties, die ontzeb.cend veel energie hebben verspild om 
bij de Paso-groep te horen. De Centrale Overheid is zodoende, 
in andere hoedanigheden dan die als grootaandeelhouder van 
Schiphol, dubbel en dwars vertegenwoordigd. Barriere's worden 
opgeworpen voor tegenstanders van de elite, waarbij argumenten 
worden gebruikt die de toets der deugdelijkheid niet zouden 
doorstaan. 

6.3 Wat zijn de belangrijkste afwegingen? 

In het PASO-convenant is sprake van een zogenaamde 'dubbele 
doelstel1ing':'Schiphol mag mainport worden' en 'het leefmi- 
lieu in de omgeving van Schiphol moet verbeteren'. 
Vanaf het begin zijn er 2 partijen te onderscheiden: 
- Schiphol, KLM, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken en 

het bedrijfsleven strijden vooral voor de 'groei'. Zij 
willen de aanleg van een vijfde baan, een vervoerscapaci- 
teit van ten minste 50 miljoen passagiers in 2015 en 
aansluiting op het hoge-snelheidsnet. 

- Haarlemmermeer, Noord-Holland, VROM, de 'randgemeenten' 
en de bewoners- en milieuorganisaties leggen de nadruk op 
een beter leefklimaat. Voor de randgemeenten is het 
belangrijk, dat er duidelijkheid komt over de ligging van 
de geluidscontouren. Zij worden al jaren ge£ rustreerd in 
hun bouwplannen omdat de bouwgebieden mogelijk in te veel 
met lawaai belaste gebieden liggen. De bewoners hebben 
last van de stank en het nachtelijk lawaai en willen 
weten of dit een negatief effekt op hun gezondheid heeft. 
De milieugroeperingen sluiten zich hierbij aan, maar zijn 
ook om andere redenen tegen uitbreiding van het vliecjver- 
keer. Vliegen kost in verhouding tot andere vervoermidde- 
len erg veel energie en de uitstoot van stikstof- en 
koolstofmono- en dioxiden door vliegtuigen draagt volgens 
hen bij aan zure regen. Een gedraaide vierde baan, maxim- 
aal 40 miljoen passagiers, 9000 woningen binnen een 
bepaalde geluidscontour (35 Ke), beperking van nacht- 
vluchten en een gezondheidsonderzoek existeren in deze 
visie. 

Schiphol verwacht dat in het jaar 2000 28 miljoen passagiers 
via de Amsterdamse luchthaven reizen. De schattingen voor het 
jaar 2015 lopen uiteen van 40 tot 60 miljoen reizigers per 



jaar. Om deze groei op te vangen is volgens de Schiphol een 
extra baan nodig, en wel een die de mogelijkheid tot verdere 
uitbreiding openlaat tot het vervoeren van meer dan de afge- 
sproken 40 miljoen reizigers. De 5P-baan (oostelijk van en 
parallel aan Zwanenburgerbaan) was al in het PASO-startcon- 
venant vastgelegd. De over 6 graden gedraaide 5G-baan is 
echter beter voor het milieu en 1aat.bovendien geen verdere 
expansie van Schiphol toe,. Schiphol wil echter niets van zulke 
fysieke beperkingen weten en wil dus niet over de 5G-optie 
praten. Als argument voert Schiphol hier voor aan dat de 
mainport-doelstelling van 40 miljoen passagiers met de 5G- 
optie niet haalbaar is, maar deze stelling is gemakkelijk 
weerlegbaar. De draaiing'yan de Zwanenburgerbaan (baan l), zij 
het over een te grote hoek, is als milieuvriendelijke variant 
ingetrokken door minister Smit-Kroes. 
Bovendien werden in de milieu-effektrapportages van de laatste 
jaren banenstelsels met 1 of 2 over de juiste hoek gedraaide 
banen niet opgenomen. Pas na aandrang van de provincie Noord- 
Holland, de gemeente Haarlemmermeer en zware kritiek van de 
Commissie voor Milieu-Effektrapportage zijn recent andere 
banenstelsels onderzocht. De 5G-optie is echter in de aanvul- 
lende milieu-effektrapportage (aanvullend op de Integrale 
Milieu Effektrapportage-: de IMER) nog steeds niet onderzocht. 
Ook is het duidelijk dat Schiphol met de geluidsreserverings- 
zone van 12.600 ernstig geluidsgehinderde woningen een scena- 
rio voor ogen heeft, dat het officiele mainport-scenario van 
maximaal 40 miljoen passagiers overtreft. Op de kritische 
geluiden van de milieu-organisaties werd met de komst van het 
derde kabinet Lubbers ingespeeld. Met PvdA-minister Alders op 
VROM en Maij-Weggen op Verkeer & Waterstaat werd uit een ander 
vaatje getapt. Schiphol uitbreiden was juist goed voor het 
milieu en daarbij ook nog eens voor de economie,. Om de milieu- 
beweging te paaien, die voor een railluchthaven koos, werd de 
hogesnelheidslijn bij de uitgang van Schiphol gepland. Neder- 
land ('Distributieland') moest een deel van de transferreizi- 
gers zien te krijgen, zo luidde de boodschap. 
Inmiddels bouwde Schiphol dat het een lieve lust was; de 
aankomsthal, pieren en een ondergronds spoor, maar de geluids- 
isolatie van de woningen bleef achterlopen vanwege het ontbre- 
ken van een wettelijke regeling,. Vliegtuiglawaai valt namelijk 
buiten de Wet Geluidhinder. De oplossing hiervoor dient ge- 
zocht te worden onder de vigeur van de Luchtvaartwet, in het 
byzonder de aanwijzing over luchtvaartterreinen. Dat gebeurt 
door de minister van Verkeer & Waterstaat, hetgeen erop neer- 
komt dat het temmen van het oerwoud wordt overgelaten aan de 
tijger. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat had al een 
reputatie op het gebied van het traineren en frustreren van de 
toepassing van wettelijke voorschriften opgedaan met het 
doordrukken van de nachtvluchten in Beek (Maastricht Air- 
port) ,, . 
Omdat de keuze voor de mainport was gemaakt mocht Schiphol 
niet belemmerd worden in zijn expansiedrift. Zo werd ook de 
luchtvervuiling Schiphol niet aangerekend. 



6.4 Wat komt er uit de trechter? 

In 1991 bereikt de PASO-commissie een zwaar bevochten compro- 
mis. Over 1 punt zijn er nog problemen: over wat er moet 
gebeuren als er in 1993 nog geen nationale nachtnormering is. 
Volgens Noord-Holland en Haarlemmermeer mogen er dan geen 
nieuwe contracten worden afgesloten voor nachtvluchten. De 
andere convenantondertekenaars willen dan een doorgaande 
groeimogelijkheid van duizend nachtvluchten per jaar. 
Haarlemmermeer en Noord-Holland zetten hun handtekening, maar 
niet van harte. Langzamerhand wordt het duidelijk dat de 
milieuelementenuit het convenant er bekaaid afkomen. 
De belangrijkste reden om, toch te tekenen, is de angst dat het 
leefmilieu er zonder hen in de tweede fase nog slechter af- 
komt,,. Een domme reden, want hiermee wordt toch een goedkeu- 
ring voor het beleid gegeven; bovendien lopen de Haarlemmer- 
meer en Noord-Holland het risico hun eigen positie blijvend te 
verzwakken, waardoor de besluitvorming (nog meer) elitistische 
trekken krijgt. De overtuiging dat leefmilieu en economie 
gelijkwaardig tegen elkaar wordt afgewogen verliest in deze 
periode steeds meer aan geloofwaardigheid. De voor de handte- 
kening benodigde politieke meerderheid in Gedeputeerde Staten 
en gemeenteraad wordt dan ook slechts met moeite gevonden. 
De leefmilieufacetten bestaan niet alleen uit geluidhinder, al 
krijgt het wel de meeste aandacht. De hele inrichting rond het 
vliegveld is ook belangrijk, daarom mogen zich in de directe 
omgeving van het vliegveld alleen bedrijven vestigen die de 
luchthaven werkelijk nodig hebben. Andere aspecten zijn stank, 
luchtverontreiniging, bijdrage aan de zure regen en - sinds de 
Bijlmerramp - onveiligheid. 
Het probleem is dat luchthavens voor bijna al deze facetten 
een aparte status lijken te hebben. Luchtverontreiniging is 
voor 'gewone bedrijven' geregeld in diverse milieuwetten, maar 
over luchthavens wordt gezwegen. Men gaat er stilzwijgend van 
uit dat de groei van luchtverontreiniging wordt opgevangen 
door andere milieumaatregelen, zoals het hoge-snelheidsnet en 
het beperken van het autom~bilisme,~. 
Voor de factor geluid staat in de Luchtvaartwet, dat een 
percentage van 25 % gehinderden acceptabel is (tegenover 10 % 
in de wet Geluidshinder). Er mogen dus meer mensen last hebben 
van vliegtuiglawaai dan ander lawaai. 
Deze cijfers vormen de basis van de theorie van de 'contouren 
rond Schiphol': een. soort cirkels, waarbinnen een zekere 
hoeveelheid woningen/mensen last mag hebben van een bepaalde 
hoeveelheid lawaai. Ten eerste legt men deze theorieen echter 
niet vast in wetten, ten tweede zijn de contouren en de hoe- 
veelheid geluid hierbinnen nog steeds onderwerp van discus- 
sie~~. 
In een kort geding heeft de gemeente Aalsmeer vaststelling van 
de geluidszone geeist. De rechter oordeelt dat de staat binnen 
een maand na dagtekening moet starten met zonering. Een eind- 
datum noemt hij echter niet omdat de staat in het kader van 
het PASO-project al voortvarend bezig is. 
Politiek is inmiddels besloten een in te stellen nachtnorm te 
laten afhangen van de consequenties daarvan voor Schiphol. 



Verwacht wordt dat de isolatiekosten rond het vliegveld zo 
hoog oplopen dat Schiphol noch de KLM (via landingsgelden) dat 
kan betalen. 
~ l s  laatste moeilijke punt geldt het risicoprobleem. Individu- 
ele risico's zijn aan wet gebonden. Groepsrisico's zijn voor 
industriele installaties aan wet gebonden, maar ook hier 
vervult de luchthaven een uitzonderingspositie. Er worden 
aparte veiligheidsnormen voor Schiphol opgesteld, en dan nog 
pas nadat het ongeluk in de Bijlmer de aandacht op dit punt 
heeft gevestigd. Uit brieven tussen minister- president Lub- 
bers en een woordvoerder van minister Maij-Weggen van Verkeer 
& Waterstaat blijkt dat de gebruikelijke limiet voor het 
groepsrisico van omwonenden niet wordt gehanteerd bij de 
beoordeling van de uitbreidingsplannen van Schiphol,,. 
En dat terwijl de neergestorte Boeing heeft aangetoond dat het 
risico voor omwonenden wordt overschreden. Door toepassing van 
de limiet voor het individuele risico krijgt men een 'bewo- 
ningsvrije zone' - vanwege te groot gevaar. De sloop van 
woningen in dit gebied wordt uitgesteld of afgesteld. De 
bestaande regels worden dus zo ver gebogen dat hun effect voor 
het kabinet nog net acceptabel is. 

De tweede fase van het ROM-project is inmiddels ingegaan na 
ondertekening van het Plan van Aanpak van begin '91. De pro- 
jectorganisatie gaat over in handen van het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat en men spreekt nu van het Project Main- 
port en Milieu Schiphol (PMMS) . Het projectbureau PMMS is 
verantwoordelijk voor de coordinatie van de verschillende 
convenantpartijen, die ieder verantwoordelijkheid dragen voor 
een eigen vervolgstuk. Op deze manier worden de convenantpar- 
tijen medeplichtig gemaakt aan het 'Schiphol Mainportf-pro- 
ject, waardoor het project steeds meer de 'point of no return' 
nadert. Verkeer & Waterstaat houdt toezicht op de Integrale 
Milieu Effekt Rapportage (IMER) , die overigens in oktober '93 
te lezen gaf dat de dubbeldoelstelling niet haalbaar was wat 
veiligheid en stank betreft, en de aanwijzingen krachtens de 
Luchtvaartwet. VROM is de trekker van de Planologische Kern 
Beslissing (het ontwerp Kabinetsbesluit), Economische Zaken 
van de Inventarisatie van Economische Effecten (IEE). Noord- 
Holland werkt aan herziening van het streekplan en de luchtha- 
ven werkt aan een Uitvoerings Milieu-Effekt-rapportage. De 
verschillende onderzoeken vormen de basis van de Planologische 
Kernbeslissing die het kabinet in december 1993 neemt. 



6.5 Een dubbel slot op de uitbreiding van Schiphol? 

Een nieuwe Planologische Kernbeslissing is nodig om de grens 
van het aantal ernstig geluidsgehinderde woningen op te rekken 
van 10.000 naar 12.600,,. Een grens die directeur H. Smits van 
Schiphol nu al zegt nodig te hebben. De gedraaide 5G-baan is 
beter voor het milieu, terwijl er bovendien een kompaktere 
luchthaven ontstaat, wat het doorgroeien naar 80 miljoen 
passagiers moeilijker maakt. Er is echter gekozen voor de 5P- 
variant. Het 2e slot is de grens van 40 miljoen passagiers, 
die het kabinet aangeeft. Deze grens is echter niet keihard en 
Schiphol is van-mening, dat binnen de vastgestelde geluidscon- 
tour een grotere hoeveelheid vliegtuigen verwerkt kan worden. 
Noord-Holland vindt ook de nachtnorm onvoldoende. De nacht 
moet auren van 23 tot 7u i.p.v. van 23 tot 6 u .  Mocht de 
veiligheid in het geding komen dan moet de overheid huizen 
afbreken. De veiligheid is echter onderwerp van discussie, 
volgens critici zou het groepsrisico gespiegeld aan internati- 
onale normen een factor 200-1000 te hoog liggen in bepaalde 
gebieden rond Schiphol'', het is echter zeker dat het risico 
toeneemt. Het paarse kabinet heeft zich echter achter de 
uitbreidingsplannen van Schiphol geschaard (ook D'66 & minis- 
ter VROM! ) . Dit markeert nog eens, dat de traditionele span- 
ning tussen economie en milieu uit de ideologische sfeer is 
gehaald. 
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7. Mainport Schiphol als economisch plan. 

De 33 miljard die in Schiphol geinvesteerd gaat worden is 
waarschijnlijk niet rendabel. Voor een deel wordt dit gemas- 
keerd door de florissante aannames in de economische scenari- 
o's. Geen accijns op kerosine (ligt nu al een ~et~~00rStei 
voor klaar) en geen B.T.W op tickets en tax-free artikelen. 
Invoering van deze zaken zal de omzet met 40 % doen dalen. 
~nternationaal wordt bovendien steeds vaker gepraat over de 
invoering van ecotax : meer belasting op energie en minder op 
arbeid,. 
Bedrij fseconomisch is de n investering in Schiphol niet doortim- 
merd. Een eenvoudige rekensom kan dat aantonen. Van de 33 
miljard aan investeringen is 12 miljard direct aan de luchtha- 
ven gerelateerd. De rentelast over dit bedrag is bij een rente 
van 8 % ongeveer 1 miljard gulden. Dit is een meer dan de 
winst, die de luchthaven op dit moment oplevert. 
Door de globalisering is het creeren van 55.000 arbeidsplaat- 
sen, zoals minister Wyers van Economische Zaken die belooft, 
hoogst onwaarschijnlijk. Dit getal is waarschijnlijk tot stand 
gekomen door de baten bij de irreeel hoge economische groei 
uit het IEE-rapport van EZ te combineren met de kosten van de 
lage economische groei,. 
Het Centraal Plan Bureau kwam in 1993 tot 30.000 banen geba- 
seerd op de ontwikkeling van Schiphol tot mainport. Deze banen 
zijn duur: per stuk kosten ze tussen de f 600.000 en 
f 1000.000. Dat is 15 tot 25 keer zo veel als een zogeheten 
Melkert-baan. 
In een recente Europese studie worden, volgens Milieu Defen- 
sie, de externe kosten van het luchtverkeer (milieuschade + 
slachtoffers) geschat op 4 cent per kilometer per passagier. 
Als over de periode 1995-2005 gemiddeld 25 miljoen passagiers 
over gemiddeld 2.000 km reizen betekent dit 50 miljard aan 
extra kosten; ook betekent dit nog een f 100.000 per arbeids- 
plaats extra, bovenop het hoge uitgangsbedrag. 
In de Economische Statistische Berichten wordt dan ook gezegd 
over de economische effecten van de 33 miljard die Schiphol 
wil investeren : lastenverlichting middels belastingverlaging 
levert voor de werkgelegenheid en (macro) economisch een beter 
beeld op,. 
Lex Meijdam, die een onderzoek heeft gedaan naar de evaluatie 
van de uitbreiding van Schiphol stelt dat een ruwe berekening 
leer dat het project, als uitgegaan wordt van 2015 als planho- 
rizon, waarschijnlijk in geen enkel scenario indirect ren- 
deert,. De reden daarvoor is dat de effecten van het project 
pas op middellange termijn enige omvang krijgen. Daar moet 
echter bij aangetekend worden dat het investeringseffect 
buiten beschouwing is gelaten in de CPB-berekeningen. Boven- 
dien wordt bi j investeringen gewoonlijk een langere planhori- 
zon gehanteerd. Als net zoals bij de Betuwelijn voor een 
planhorizon van 30 jaar gekozen zou worden, zou waarschijnlijk 
alleen het BG-scenario indirect rendabel zijn. In de realisti- 
scher ER- en GS-scenario's is het project dus bij deze planho- 



rizon niet indirect rendabel,. Deze investering verdient zich 
niet terug en zal dus vroeg of laat tot belastingverhoging 
leiden. Opvallend is dat er in de JEE erg veel nadruk wordt 
gelegd op de positieve effecten op de werkgelegenheid. Volgens 
de welvaartseconomie zijn werkgelegenheidseffecten slechts van 
belang als er sprake is van (onvrijwillige) werkloosheid. Op 
dit moment is dat in Nederland zeker het geval. Het is echter, 
zeker gezien de demografische ontwikkeling en de ontwikkeling 
van de gemiddelde arbeidstijd, zeer de vraag of er over twin- 
tig jaar nog een tekort aan werkgelegenheid zal zijn. In dit 
licht bezien moet er geen al te grote waarde aan de hoeveel- 
heid gecreerde arbeidsplaatsen gehecht worden. Bovendien moet 
het aantal arbeidsplaatsen dat op lange termijn ontstaat 
natuurlijk gezien worden in het licht van het investeringsbe- 
drag, dat fors is. Tenslotte moet opgemerkt worden dat de 
lastenverzwaring die resulteert als het project niet indirect 
rendeert de banengroei lager zal doen uitvallen dan nu voor- 
speld wordt. 
De welvaartstheorie uit 5.2 gaf een aantal argumenten waarom 
de overheid zich op efficientiegronden zou moeten bemoeien met 
infrastructuur. In hoeverre is er bij Schiphol sprake van een 
collectief goed? De luchthaven lijkt niet echt een collectief 
goed te zijn. Toepassing van het profijtbeginsel lijkt goed 
mogelijk, en gebeurt gedeeltelijk ook al. Bij het Schipholpro- 
ject gaat het echter ook om de HSL en de omliggende wegen. 
Hier kan ook het profij tbeginsel toegepast worden in de vorm 
van rekeningrijden en kostendekkende exploitatie; voorts zou 
ook een deel van de kosten bij de luchthaven in rekening 
gebracht kunnen worden. Van deze mogelijkheid wordt echter 
nauwelijks gebruik gemaakt, waardoor het vervoer gesubsidieerd 
wordt. 
Van Ewijk en Scholtens noemen als lacunes in het IEE-rapport 
het ontbreken van een goede kosten-baten analyse,. Het rapport 
van de Rijksbegroting benadrukt voorts dat de economische 
effecten onvoldoende zijn onderzocht, de PMMS-rapporten geven 
een onvolledig beeld van de kosten en baten van de rapporten. 
De uitbreiding van Schiphol tot Mainport vergt enorme uitga- 
ven. In snel tempo lopen ze op: van 23 miljard gulden in 1991 
via 30 miljard in 1993 tot 33 miljard in 1995, en het eind is 
nog niet in zicht. En het bedrag van 33 miljard betreft alleen 
de direct zichtbare kosten. Een groot deel van de kosten is 
doorgeschoven naar andere sectoren en blijft daardoor buiten 
beeld. Een voorbeeld hiervan vormen de milieukosten. 
Het gebrek aan flankerend beleid om overbelasting van het 
milieu en congestie van de wegen te voorkomen is onvoldoende 
ingevuld,. Scholtens en Van Ewijk wijzen erop dat het risico 
bestaat, in analogie met het Oranjewoud-rapport, dat we met 
een luchthaven komen te zitten van 33 miljard die onbereikbaar 
is. 
De kosten van het project Mainport Schiphol komen grotendeels 
ten laste van de ~ederlandse overheid. Voor 6,4 miljard gulden 
aan investeringen is nog geen dekking gevonden in de Rijksbe- 
groting, concluderen zij in overeenstemming met het rapport 
van de Staf van de ~ijksbegroting9. Dit betekend dat op andere 
uitgaven moet worden bezuinigd, of dat de belastingen hoger 



zullen zijn. Hoewel het vanzelf spreekt dat dit nadelige 
gevolgen heeft voor de werkgelegenheid zijn deze effecten 
geheel buiten de PMMS-berekeningen gebleven. Volgens onze 
berekeningen, zeggen Scholtens en Van Ewijk doen deze nadelige 
effecten het positieve werkgelegenheidseffect volkomen te- 
niet,,. De kans bestaat dus dat alleen Schiphol en de KLM 
profiteren en dat de overheid (cq. bevolking) mag opdraaien 
voor de kosten van de omliggende infrastructuur. 
Door het grote beslag op de begroting dreigen de grote infra- 
structurele plannen ook de daadwerkelijke motor van economi- 
sche groei aan te tasten: het onderwijs verschraalt. De ken- 
nis-infrastructuur (de 'software') wordt verwaarloosd ten 
gunste van de vervoersinfrastructuur (de 'hardware'). 
Ook zouden de gedachten uit kunnen gaan naar 'een alternatief 
plan. Via een onderzoek van adviesbureau Kok is gebleken dat 
ombouw van Schiphol tot trainport via aansluiting op het hoge- 
snelheidsnet in Europa een vergelijkbaar aantal banen ople- 
vert. Verreweg de meeste passagiers, die vanaf of naar Schip- 
hol reizen hebben een Europese vertrekplaats of bestemming. 
Bovendien is het met het oog op het maatschappelijk draagvlak 
verstandig te investeren in een milieuvriendelijke oplossing. 
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8. De agendering en het bespelen van de 'publieke opinie' 

zoals oud-premier Den Uyl het verwoordde, daar waar:" . . .  ambte- 
lijke apparaten en particuliere organisaties op elkaar inspe- 
len, in permanentie overleg plegen en waar niet meer valt na 
te gaan waar de beslissingen worden'voorbereid en genomen. 
Waar de overheidsmacht gedeeld wordt met particuliere organi- 
saties, ( . . . . . )  daar ontstaan schemertoestanden,. 

De verwijzing naar schemertoestanden heeft hier betrekking op 
de onduidelijkheid en de onoverzichtelijkheid van de besluit- 
vorming in de verzorgincisstaat. Weliswaar geldt nog steeds dat 
regering en parlement gezamelijk wetten vaststellen, maar de 
overheidstaak is zo uitgebreid en er zijn zoveel organisaties 
bij betrokken, dat regering en parlement feitelijk slechts een 
deel van de besluiten kunnen nemen en controleren. De overige 
zaken worden geregeld in het duistere circuit van ambtenaren 
en belangengroeperingen. Niettemin blijft de regering verant- 
woordelijk voor het optreden van ambtenaren en de besteding 
van middelen. De sterke toename van overheidsinterventie en de 
veel minder passieve opstelling van de burgers ten opzichte 
van de politiek hebben geleid tot een stijgend aantal conflic- 
ten tussen burger en overheid. 
In het Schiphol-mainportproject springen een aantal dingen in 
het oog. Ten eerste is er bij het streven om Schiphol uit te 
breiden voortdurend een taktiek gevolgd van het ontmoedigen 
van de tegenstanders. Tevens is gepoogd zoveel mogelijk par- 
tijen medeverantwoordelijk te maken. Wanneer valt het besluit? 
Op het moment dat de minister van Verkeer en Waterstaat en de 
president-directeur van Schiphol het bij een diner eens worden 
over de verdubbeling van het vliegverkeer? Bij de opstelling 
van het Plan van Aanpak? Bij het formuleren van de probleem- 
stelling van het Milieueffektrapport en het rapport dat de 
economische e£ f ecten moet beschrijven? Bij het PKB-1 besluit 
door de regering in december 1993? Of pas bij de stemming van 
de Tweede Kamer in juni 1995? 
Deze manier van werken, waarbij door vele partijen voortdurend 
deelbeslissingen worden genomen, geeft vanzelfsprekend voeding 
aan het wijdverbreide sentiment dat 'de hoge heren onderling 
alles regelen'. De directie van de luchthaven, zich bewust van 
het effekt van de voldongen-feiten-politiek, speelt hier 
regelmatig handig op in door in de media te roepen dat be- 
sluitvorming over de hoofdzaken al is afgerond. "We moeten 
niet de illusie wekken dat de expansie van Schiphol ter dis- 
cussie staat", zegt bijvoorbeeld president-directeur Smits,, 
Formeel lopen op dat moment alle studies nog. 
De N.V. Schiphol is erg tevreden over de gevolgde procedure. 
Er is alleen een fout gemaakt, zo wordt geconstateerd:'We 
hebben te weinig gewerkt aan het creeren van een draagvlak 
onder de bevolking',. De autoriteiten waren zo druk met elkaar 
bezig dat ze de mensen vergaten. In hoog tempo worden nu als- 
nog allerlei glossy folders onder de bevolking verspreid en 
schenkt Schiphol tienduizenden guldens aan zwembaden en speel- 
tuinverenigingen. 



Onder druk van milieuorganisaties wordt de 'dubbeldoelstel- 
ling' geboren. Hierin stond dat Schiphol 2 a 3 keer zo groot 
mocht worden, als tegelijkertijd het milieu verbeterde. De bij 
de uitbreiding betrokken partijen hadden hun handtekening nog 
niet geplaatst, of de striptease begon. Allereerst werd 'ver- 
betering van het milieu' gereduceerd tot 'verbetering van het 
leefmilieu'. Daarmee deden vanaf dat moment alle gevolgen van 
het snel groeiende vliegverkeer op het mondiale niveau er niet 
meer toe. Vliegen is de meest milieubelastende manier van 
transport die er bestaat. Dat de bijdrage van het vliegverkeer 
an het broeikaseffekt binnen twintig jaar verdrievoudigd was 
niet langer van belang. Dat de vliegtuigen die van Schiphol 
vertrekken over plusmidus vijftien jaar goed zijn voor de 
helft van het Nederlandse aandeel in de stikstofoxide-produk- 
tie, volgens het NMP-beleid, hoefde in geen rapport meer 
vermeld te worden,. De ernstige bijdrage van het vliegverkeer 
aan de aantasting van de ozonlaag, ze telde niet meer mee. 
Alle voorstanders van Schiphol die vanaf dit moment het woord 
milieu in de mond nemen doelen nog slechts op leefmilieu. 
De striptease ging vervolgens nog verder. Want wat is verbete- 
ring van leefmilieu? Geen verslechtering, zo oordeelde de 
Schiphol-lobby. Maar zelfs deze kunstgreep bleek onvoldoende. 
Toen bleek uit veiligheidsberekeningen dat kans op herhaling 
van een Bijlmerramp sterk zou toenemen na de aanleg van een 
vijfde baan werd op initiatief van Lubbers en Maij-Weggen 
besloten dit risico uit de rapporten te houden. Eerst moest er 
maar eens een nieuwe norm voor ontwikkeld worden. Vervolgens 
moest er een mooie oplossing bedacht worden voor de extra 
luchtverontreiniging in de directe omgeving. Besloten werd dat 
dit gecompenseerd moest worden door de dalende uitstoot van 
auto's. Dat die daling door de stormachtige groei van het 
autoverkeer niet gehaald zou worden, werd voor het gemak over 
het hoofd gezien. 
De striptease bleef echter niet onopgemerkt. De door de rege- 
ring ingestelde Commissie voor de Milieu-effektrapportage die 
tot taak heeft de kwaliteit van milieustudies te bewaken, 
schrijft in haar in augustus '94 gepubliceerde advies: "De 
commissie heeft een alternatief gemist dat voldoet aan alle 
leefmilieucriteria". De baanvariant die de voorkeur heeft van 
de regering 'scoort het op een na slechtst van alle alterna- 
tieven'. Dit alternatief blijkt aan bijna geen van de milieu- 
doelstellingen te voldoen. 
Dat de milieudoelstelling bij lange na niet gehaald wordt, is 
voor de Schiphol-lobby van minder belang. Het was tenslotte 
bedoelt als zoethoudertje voor de milieuheiligen. En laat de 
woordvoerders van de milieubeweging maar uitleggen dat de 
milieudoelstelling niet gehaald wordt. Dat is zo'n moeilijk 
verhaal, dat begrijpt toch niemand. 



De liefde die de P.R-machine van Schiphol voor de luchthaven 
heeft proberen op te wekken is een ander verhaal. De media- 
trainers van Schiphol hebben goed op hun doelgroep gelet 
anders hadden ze niet president-directeur H. Smits zelf als 
woordvoerder naar voren geschoven. Geen bullebak met overge- 
wicht, maar iemand met gevoel. Schiphol als banenmachine. 
Schiphol als stad waar men kan gokken, men zich culinair kan 
laten verwennen en waar pas in de laatste plaats ook vliegtui- 
gen aankomen en vertrekken. 
"Laten we toch ophouden met al die rekensommetjes en economi- 
sche modellen, en gewoon doen wat ons gevoel ons ingeeft", 
betoogde hij onlangs emotioneel tijdens een debat in de Balie 
in Amsterdam over Schiphol,. Een gevoel waar premier Kok zich 
van harte bij aansluit. En zo wordt duidelijk dat het ook geen 
politieke strijd is, het gaat hier namelijk om niet minder dan 
"Schiphol, Volk en Vaderland",'. 
Vorig jaar trok Schiphol een nieuwe pr-man aan: Jan van Ingen 
Schenau, de man die een aantal maanden eerder de verkiezings- 
nederlaag van de PvdA had weten .te verkopen als een overwin- 
ning. Met van Ingen Schenau kwam Dick Benschop mee als advi- 
seur. Benschop was daarvoor persoonlijk raadgever van Wim Kok. 
De twee communicatiestrategen maakten van president-directeur 
Hans Smits het zachtmoedige, begrijpende gezicht van de lucht- 
haven. Maar ze gaan verder. Ze willen dat we ons met Schiphol 
gaan identificeren. Ajax, koningin en vaderland. En Schiphol. 
In de publieke beeldvorming overheersen de angst en de illusie 
van vrijheid. Zonder een verbouwd en uitgebreid Schiphol 
'raken we achterop', 'missen we de boot' of 'de aansluiting 
met Europa' en 'kunnen we de concurrentie niet aan,. Er wordt - 
met succes - gebouwd aan het imago van Schiphol als banenma- 
chine. Er worden barrieres voor de 'tegenstanders' opgeworpen, 
waardoor het makkelijker wordt voor de Schiphol-lobby de 
negatieve kantep aan het uitbreidingsproject te bagatellise- 
ren, om zodoende de problemen van de politieke agenda te 
weren. Zeker in deze tijd is dat een handige strategie omdat 
werk is uitgegroeid tot het belangrijkste verdelingsmechanisme 
van de welvaart. Wie betaalde arbeid kan creeren raakt een 
vitaal belang van deze samenleving. 
Dit kan ook een verklaring geven voor het feit dat acties 
tegen de Fransen vanwege de kernproeven bij Mururoa en tegen 
de Britse poot van Shell bij de Brent Spar meer gehoor vinden 
bij de burgers. Naast het feit dat er door de overheid moeite 
gedaan wordt om de feiten rond Schiphol voor de burgers te 
"polijsten" is er noch bij Mururoa noch bij de Brent Spar 
betaalde arbeid in het geding. 
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9. Timing en het gebruik van informatie door ministers en 
kamerleden. 

Vlak voor de definitieve besluitvorming over Schiphol is de 
Tweede kamer opgeschrikt door drie kritische rapporten. Ze 
zijn geschreven op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor 
Verkeer en Waterstaat. 
Dat het kabinet al een besluit had genomen voordat het zoge- 
naamde LuLu-rapport er was getuigt van een knap staaltje 
agendamanagement. pvdA-er Van Gijzel gaf als reden hiervoor in 
De Balie in Amsterdam dat de politiek snel wil beslissen en 
dat dit de reden was, dàt SP de voorkeur van het kabinet had. 
Het LuLu-rapport wijst op de enorme luchtver'ontreiniging die 
gepaard zal gaan met de uitbreiding van de luchthaven. 
Het rapport van het ingenieursbureau Oranjewoud concludeert 
dat de voorkeur voor de vijfde baan is gebasseerd op onjuist 
onderzoek. Ook zet het bureau vraagtekens bij de mainport- 
doelstelling van Schiphol, en wijst het op de te verwachten 
verkeersproblemen. 
Het rapport van de Staf van de algemene commissie voor de 
~ijksuitgaven concludeert dat de werkgelegenheidseffecten 
steeds te rooskleurig zijn voorgesteld, en dat er een grote 
onbetaalde rekening ligt voor de kosten van het project. ', 
Dat deze rapporten in de publiciteit gekomen zijn is voor een 
gedeelte een verdienste van Milieu Defensie. Het Lulu-rapport 
is gemaakt op het ministerie van VROM. Toen Milieu Defensie 
hoorde dat VROM er zo min mogelijk ruchtbaarheid laan wilde 
geven, hebben zij het naar buiten gebracht, en dat precies op 
de dag dat in de Tweede Kamer een hoorzitting overSchipho1 
plaatsvond. 
In de drie rapporten wordt in feite geen nieuw :o.erzoek 
verricht maar gekeken of de conclusies stroken met het ver- 
richte onderzoek in de reeds bestaande rapporten. 
De uitkomsten van Mainport Schiphol zijn steeds 'gunstiger 
voorgesteld dan uit het onderliggende onderzoek kon worden 
geconcludeerd. Toch heeft na het .:positieve kabinetsbesluit de 
Tweede Kamer zich positief over de uitbreidingsplannen uitge- 
sproken. 
Een oorzaak daarvoor kan zijn dat een project waaraan zoveel 
mensen meewerken op een gegeven moment niet meer te stoppen is 
zonder groot gezichtsverlies voor veel betrokkenen te veroor- 
zaken,. 
Een andere oorzaak zou kunnen'zijn de sterke gelijkenis tussen 
de huidige partijen. De gewoonte om compromissen van te voren 
in het Torentje van de premler ,te bedisselen, net zoals in de 
era-Lubbers, lijkt weer terug te keren,. "Politieke partijen 
vormen een sta-in-de-weg 'kussen de volksvertegenwoor,diger en 
de kiezer. De erudiete, zel'fstandige parlementarier is een 
uitstervend ras", zoals kamervoorzitter Deetman onlangs op- 
merkte. 



Problemen blijken met groot gemak van tafel geveegd te worden. 
We gaan even terug naar 14 december 1990. Een delegatie van 
diverse ministeries, Schiphol en de province Noord-Holland 
presenteert het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving. Aanwezig 
is ook de gedeputeerde van Noord-Holland, M. de Boer, nu 
minister van VROM. Een van de onderwerpen is de ernstige 
luchtverontreiniging als Schiphol wordt uitgebreid. De Boer 
zei toen:"Het kan niet zo zijn dat men doorgaat met de ontwik- 
keling van Schiphol als er geen aanvullende maatregelen komen 
om luchtverontreiniging tegen te gaan,." En ze voegde hier aan 
toe dat voor de extra vervuiling compensatie moest worden 
gevonden in de. regio. 
En wat staat er vierene'enhalf jaar later in het LuLu-rapport ? 
Het kabinet constateert dat door schonere motoren de emissies 
van C02 en NOX per vlucht welliswaar zijn teruggelopen, maar 
dat de reductie onvoldoende is om de groei van het vliegver- 
keer te compenseren,."De regering zal daarom onderzoeken op 
welke wijze de groei van de luchtvaartemissies kan worden 
gecompenseerd." Met andere woorden: kunnen andere sectoren 
minder vervuilen zodat de luchtvaart kan groeien ? Het is 
dezelfde vraag als in 1990. 
Dit is barriere 3: die van het besluitvormingsproces. Het 
probleem is er, maar er valt geen beslissing over. 
De prognoses die in het Plan van Aanpak voor de groei van 
emissies van kooldioxide en stikstofoxyden werden genoemd, 
wijken aanzienlijk af van de cijfers in de LuLu-nota. 
Voor een deel zijn deze verschillen te verklaren door de 
berekeningswijze die in de LuLu-nota gevolgd wordt en waarte- 
gen Schiphol zich verzet,. 
De Schipholprojectgroep van Milieudefensie onder leiding van 
W. Duyvendak brengt daartegen in dat de berekening in de LuLu- 
nota is gebaseerd op de derde aflevering van de milieuver- 
kenning Zorgen voor Morgen van het RIVM. En daarin werd gecon- 
stateerd dat de doelstellingen van het Nationale Milieube- 
leidsplan voor vermindering van de emissies van kooldioxide en 
stikstofoxyden niet worden gehaald. 
Uit het Oranjewoudrapport bleek dat het kabinet alternatieven 
voor de parallelle baan onvoldoende onderzocht had. De Boer 
van VROM zei onmiddelijk, gesteund door Jorritsma van Verkeer 
& Waterstaat, dat ze er weinig voor voelde het kameroverleg 
uit te stellen. Wel vond ze dat alle kritiek op het kabinets- 
besluit uit te breiden met een 5e baan parallel aan de Zwanen- 
burgerbaan serieus door het kabinet moest worden besproken. 
Ondanks dat uit het Oranjewoud-rapport blijkt dat "naar ver- 
wachting zou het aantal woningen binnen de 35 Ke vrijwel 
gelijk aan 5P kunnen worden", meent minister De Boer te kunnen 
zeggen: "We moeten er wel voor waken dat de mensen rond Schip- 
hol niet nog langer in het lawaai zullen zitten. Snelle be- 
sluitvorming is daarom wenselijk,." 



Minister de Boer moest zich na het Schipholdebat van 21 juni 
verdedigen tegen beschuldigingen van misleiding van de Tweede 
Kamer vanwege uitlatingen in Trouw. In Trouw verklaarde De 
Boer op 21 juni dat ze op zondag 18 juni een akkoord met 
minister Jorritsma had bereikt over beperking van de nacht- 
vluchten op de luchthaven. Desondanks schreven de beide minis- 
ters een dag later dat zij niets voelden voor een strenge 
regeling om de nachtrust van omwonenden te garanderen. De Boer 
zei in het artikel dat dit uit tactische overwegingen was 
gebeurd. De oppositiepartijen in de Kamer spraken van 'mislei- 
ding'. Van de beschuldingen van misleiding bleef na een spoed- 
debat weinig qver; wel stelde Rosenmoller dat De Boer, "On- 
zorgvuldig en politiek haief was geweest tegenover Trouw". 
PvdA-minister van Gij ze1 , die vlak voor het Tweede~Kamerdebat 
over de uitbreiding van Schiphol Van 't Riet (D66) nog een 
veeg uit de pan gaf over het zwichten van haar voor de 5P- 
baan, bleek bij het Tweede-Kamerdebat over Schiphol al even 
gemakkeli j k overstag te gaan,. 
Van 't Riet ontpopte zich zelfs tot fel voorstander van de 5P- 
baan. Het argument dat de 5G-baan de groeiambities van Schip- 
hol in de kiem smoorde werd door milieudeskundige M. Ruis van 
D66 vertaald in een motie, die werd ingediend. Van 't Riet 
reageerde hierop met:"Ik moet in de partij steeds maar weer 
uitleggen, waarom wij niet achter die luchtballonnen van Van 
Gijzel moeten aanhobbelen." 
Wanneer vlak voor het definitieve Tweede-Kamerdebat de moties 
over verlenging van het nachtregime van 6 tot 7 uur, (de, grens 
van 40 miljoen passagiers en de grens van maximaal..~&0.000 
ernstig geluidsgehinderde woningen besproken worden, .zegt2 Van 
't Riet dat de motie over de 40.000.000 passagiers de harde 
motie over de grens van 10.000 ernstig geluidqgehinderde 
woningen "ontkracht",. Misschien een gebrek aan echt,e,,~:argumen- 
ten. . j . ~  

M. Ruis vermoedt dat de opstelling van de D66-fractit~,;te maken 
heeft met de voorkeur van D66-minister van Economische Zaken 
Wi jers : "Dan gaan er politieke motieven spelen". i : . ~ .  
ook dit past in het elitistische stramien van het. -Schiphol- 
Mainport project. De ~66-fractie 'steunt Wijers omd8.C. E. Z. een 
van de trekkers van het Schiphol-Mainportproject i,~,. ~~ 

Behalve in eigen kring krijg~t D66 er ook van langs van de 
stichting Natuur en Milieu. J. Fransen van die sticil.~.ing vindt 
het onbegrijpelijk dat van Riet al in zo'n vroeg s;taaium haar 
keuze maakte. Volgens hem is'het onjuist dat de gedraaideTbaan 
800 miljoen gulden duurder is, .hetgeen onderschreven. wordt in 
het rapport van de Staf van de algemene commi'ssi<e voor de 
~ijksuitgaven namelijk 243 miljoen gulden. 
Ook het argument dat 5G onveiliger is trekt Fransen .in twij- 
fel. "De gedraaide baan loopt schuin af op de zwanenburgerbaan 
en dat zou volgens Van 't 'Riet onveiliger zijn, bijvoorbeeld 
bij slecht zicht. Als te 'veel vliegtuigen tegel5jk willen 
landen, zou de kans op een 'crashr groter zijn. Als men zich 
aan de regels houdt, is het niet onveiliger.   oven dien komt er 
een 'ghost approach', een SYs'teem waarbij de computer de lan- 
ding van een vliegtuig bij slecht zicht regelt". Volgens 



Fransen wisten ministers in het vorige kabinet al dat Schiphol 
een verborgen agenda had en wilde uitgroeien tot zestig a 
tachtig miljoen ~assagiers. Dat Schiphol uit is op dergelijke 
grote aantallen wordt ondersteund door een brief van 22 juni 
1993 van een ambtenaar van Rijkswaterstaat aan een collega in 
Noord-Holland. "Deze ambtenaar is gevraagd onderzoek te doen 
naar de vraag of een toekomstig areaal (vertrek- en aankomst- 
hal en pieren) kan worden aangesloten op de Westrandweg. Dit 
tweede areaal is alleen nuttig als er meer dan 40 miljoen 
passagiers komen. Er is een andere aanwijzing op grond waarvan 
Fransen gelooft dat ook het huidige kabinet genoemde groei 
niet uit de weg wil gaan. "De satellieten beschikken in de 
planperiode (tot 2015) 'niet over een landzijdige ontsluiting", 
staat in de PKB van 17 februari 1995. Vertaald: tot 2015 is er 
geen nieuwe vertrekhal nodig die is aangesloten op een auto- 
snelweg. Maar als het kabinet bij 40 miljoen passagiers wil 
stoppen is er geen tweede pierenstelsel nodig en dus ook geen 
aansluiting op de westrandweg. 
Ondanks een relletje met H.Smits, Smits dreigde de activitei- 
ten van Schiphol naar Wenen te verplaatsen in een gesprek met 
AOV, GPV en RPF op 19 juni als zij niet instemden met de 
uitbreidingsplannen, is het "compromis" er gekomen,. 
De partijen die uiteindelijk tegen dit compromis stemden waren 
GroenLinks, RPF en SP. 
Dit compromis houdt in dat er niet meer dan 44 miljoen passa- 
giers verwerkt mogen worden, dat er ten hoogste 10000 woningen 
ernstig geluidsgehinderd mogen worden en dat er een onderzoek 
gedaan wordt naar de gezondheidsaspecten van het verlengen van 
het nachtregime; dit houdt in dat de ochtend verlengd wordt 
van 6 naar 7 uur. 
Dit houdt in dat er op de plannen van Schiphol, zoals die er 
oorspronkelijk lagen maar weinig afgedongen is. De hoofdpunten 
zijn allemaal aangenomen. De 5-P-baan komt er en met een 
volgend kabinet kan er opnieuw uitgebreid worden aan de hand 
van een niet-openbare agenda. 
In de Tweede Kamer werd het compromis door de oppositie honend 
ontvangen. Belangrijk punt daarbij was dat de moties over de 
10.000 geluidsgehinderde woningen en het bij de Luchtvaartwet 
verlengde nachtregime die vorige week nog voor onenigheid in 
de Tweede Kamer zorgden, inmiddels op een ruime Kamermeerder- 
heid bleken te kunnen rekenen, hetgeen Rosenmoller van Groen- 
Links deed zeggen: "Investeren in de coalitie is kennelijk 
belangrijker dan investeren in het milieu". 
Geregeld in een PKB zijn dus de 44 miljoen passagiers en de 
10.000 woningen. ~nterpretatieverschillen zijn mogelijk over 
de 10.000-grens. Dit werd direct na het debat duidelijk toen 
Te Veldhuis van de W D  sprak over een inspanningsverplichtingw 
en de PvdA en D66 het hadden over een "resultaatverplichting". 
Mocht, aldus Te Veldhuis oprekken nodig zijn, dan sluit de VVD 
een herziening van de PKB niet uit. Van Gijzel (PvdA) gaf toe 
dat een PKB altijd door een volgend kabinet kan worden her- 
zien, ook de grens van 44 miljoen. 
Dit is barriere 4: soms hebben beslissingen een symbolisch 
karakter. Zij hebben eerder de bedoeling te voorkomen dat de 
eis nog gesteld wordt, dan dat zij daar aan tegemoet willen 
komen. Dit is de barriere naar de implementatie. 
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Het is nooit aan te tonen dat Schiphol en Verkeer & Waterstaat 
mensen die mee hadden moeten spelen buitenspel hebben gezet. 
Het is echter wel zo dat mensen met een economisch belang in 
Schiphol voorrang hadden boven eventuele criticasters. De 
banden tussen Schiphol en Verkeer & Waterstaat zijn duidelijk. 
Die zijn er op het gebied van wetgeving, geldstromen en uit- 
wisseling van ambtenaren. Het is niet te bewijzen, maar het 
lijkt of er toegeredeneerd is naar bepaalde uitkomsten of 
tussenschakels. Verkeer & Waterstaat heeft ook hier zijn macht 
ten faveure van schiphol.aangewend. 
De 'dubbele doelstelling', die ten grondslag lag aan het PASO- 
convenant bleek uiteindelijk toch niet bindend. Hier komt dan 
een postmodernistisch trekje naar voren: er wordt niet begre- 
pen, dat de natuur het hoofdsysteem is waar de economie deel 
van uitmaakt. Het blijkt bij Schiphol en Verkeer & Waterstaat 
alleen te gaan om het profijtbeginsel. 
De SP-baan komt er, alle formele inspraakmogelijkheden en 
protest ten spijt. De elite-theorie geeft een beter beeld van 
de machtsverhoudingen in het beleidsvormingsproces dan de 
pluralistische theorie. "De besluitvorming is niet vrij ge- 
weest van monistische smetten", zoals dit door Tweede-Kamerlid 
Schutte werd genoemd. 
De publieke opinie is rijp gemaakt voor Schiphol. Schiphol, 
vaderland en Ajax. Schiphol als banenmachine. De angst 'om 
achterop te raken' gecombineerd met het vitale belang in deze 
samenleving om arbeid te creeren, heeft een fundamenteel debat 
over Schiphol gedwarsboomd. 
Vanaf het begin zijn er door de elite barriere's opgeworpen, 
die het tegenskanders van het Schiphol-Mainportproject moei- 
lijk heeft gemaakt een stem te hebben in het proces. pitslui- 
ting van de milieugroeperingen uit het ROM-proces is een 
barriere. In het verdere debat is het economische belang van 
Schiphol en de werkgelegenheid die Schiphol zou, opleveren zo 
dik aangezet, dat dit voor de mensen die dit anders zagen een 
nieuwe barriere opwierp om zich nog te mengen in dit debat. 
Uiteindelijk is er een compromis gekomen dat wel zeer dicht 
het droomscenario van de Schiphol-lobby moet benaderen. De 
uiteindelijke beslissing van de 2e kamer heeft een symbolisch 
karakter en wijkt waarschijnlijk niet veel af van het plan in 
de "conceptnota's" van de luchthavenleiding en minister Jor- 
ritsma. De elite heeft gezegevierd. 
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