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1.  Inleiding 

1.1 Introductie
De luchthaven Schiphol is een belangrijke motor van de Nederlandse
economie. Deze mainport is in Europa in grootte het vierde luchtvaart-
knooppunt en heeft veel intermodale verbindingen. De bereikbaarheid
aan landzijde is (nog) redelijk. Een gunstig vestigingsklimaat zorgt voor
vestiging van diverse, elkaar ondersteunende activiteiten in de nabijheid
van de luchthaven (banken, verzekeringen, opslag en distributie, 
bouw- en telecombedrijven). Daardoor is er sprake van economische
schaalvoordelen. De bijdrage aan het bruto nationaal produkt (BNP)
bedraagt ca. 2%; de directe werkgelegenheid door Schiphol en door 
toeleveringsbedrijven levert circa 65.000 banen op (cijfers 1995;
NEI/Buck Consultants).
Er zijn echter ook nadelen. De inmiddels aanzienlijke transportstromen
door de lucht van mensen en goederen veroorzaken een serieuze aan-
tasting van de leefbaarheid (geluid, veiligheid, emissies). 

De overheid tracht voortdurend de nadelige effecten van de luchtvaart 
te beperken door steeds meer plannen en aanvullende regels te intro-
duceren. Dit gaat gepaard met de nodige toezicht- en handhavings-
perikelen. De som van de zich in de loop der jaren opstapelende regels 
en plannen levert echter geen betere beheersing op en bevalt inmiddels
geen van de betrokken partijen. Door de snelle groei van de luchtvaart is
het luchtvaartbeleid vernauwd tot een permanente politiek van voldon-
gen feiten. De waan van de dag en het gegoochel met cijfers domineren
de discussies. Het brengt ook ongeloofwaardigheid met zich mee: in de
politiek, binnen en tussen overheden, tussen overheden en bedrijven en
bij de bevolking. Het voortdurend achter de feiten aanhollen wekt onte-
vredenheid en geeft onzekerheid. Die onzekerheid is het grootst voor de
luchtvaartsector en de bevolking. Het huidige beleid biedt onvoldoende
basis en duidelijkheid voor de toekomst van de luchtvaart op de lange ter-
mijn. Een andere beleidsmatige en bestuurlijke aanpak van de luchtvaart
is nodig om te komen tot zowel een betere integratie van de beleidsdoel-
stellingen van de overheden als tot een systeem van uitvoeringsregels die
enerzijds bijdragen tot het realiseren van genoemde beleidsdoelstellingen
en anderzijds realiseerbaar worden geacht door de luchtvaartsector. 

1.2 Sleutelbegrippen
Dit advies van de Raad voor verkeer en waterstaat richt zich op de lange
termijn beleidsontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart (voor de
komende 25 à 30 jaar). Het advies is mede op verzoek van de minister
van Verkeer en Waterstaat tot stand gekomen. 
Leidraad in dit advies is de noodzaak te komen tot een vernieuwende,
beleidsmatige en bestuurlijke aanpak. Centraal hierin staan processturing
met doelregelgeving en een sterke eigen verantwoordelijkheid van de 
sector voor de nadere concretisering van de leefbaarheidseisen. 
Aangezien het bij de vraagstukken rond Schiphol gaat om een breed 
terrein, is een selectie gemaakt. 
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Op basis van een probleemstellende analyse is het advies toegespitst op de
volgende onderwerpen, die de sleutel tot goed en innoverend luchtvaart-
beleid kunnen zijn: 
1 Selectiviteit in de groei;
2 Nieuwe infrastructuur;
3 Leefbaarheid i.v.m. geluid, veiligheid en emissies;
4 Bestuurlijke structuur. 
Op korte termijn zijn op deze gebieden al eerste stappen nodig om op
lange termijn een beleid te kunnen voeren dat toegesneden is op de 
geformuleerde doelstellingen en rekening houdt met de door de overheid
te formuleren randvoorwaarden.

1.3 Uitgangspunten 
Voor de Raad geldt als uitgangspunt dat Schiphol een mainport is. 
De luchthaven kan dat ook blijven als tenminste voldaan wordt aan 
stringente eisen op het gebied van de leefbaarheid. Het belang van
Schiphol als mainport wordt mede bepaald door haar positie ten opzichte
van andere Europese luchthavens. Het begrip ‘mainport’ is dan ook geen
vaststaand, maar een dynamisch begrip (bijlage 2, Mainport Schiphol,
een gevarieerd begrip). 
De Raad heeft bij de nadere invulling van het advies en de mainport
Schiphol drie uitgangspunten gehanteerd:
1 het beginsel van proportionaliteit;
2 selectiviteit in de groei van de luchtvaart;
3 sturen op afstand en uitvoering door marktpartijen.

Ad.1
De Raad is bij het accommoderen van de groei van de luchtvaart en 
de nadere invulling van de mainportontwikkelingen uitgegaan van 
het proportionaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen: bij de sturing van maat-
schappelijke ontwikkelingsprocessen dient er voor te worden gezorgd, 
dat alle relevante aspecten en sub-systemen in een zodanige onderlinge
verhouding verkeren dat de kans op scheefgroei of ontwrichting zo klein
mogelijk blijft. Heel in het bijzonder geldt dit voor de proportionaliteit
van de gekozen ontwikkelingsrichting voor de geografische gesteldheid,
de draagkracht van het milieu en relevante economische en sociale 
structuur.
Proportionaliteit moet voor de luchtvaart in principe vanuit een 
mondiale context worden benaderd, in ieder geval vanuit de Europese.
Nederland kan weliswaar een bepaalde ontwikkeling wensen - bijvoor-
beeld Schiphol drie maal zo groot, of juist drie keer zo klein - maar op
een bepaald moment loopt men, gegeven de randvoorwaarden leefbaar-
heid en economisch belang, tegen grenzen aan van wat nog mogelijk is.
Waar grenzen liggen en wat niet meer passend (te maken) is, kan niet op
voorhand gezegd worden. De overheid dient die begrenzingen, in overleg
met de luchtvaartsector, wel op zo kort mogelijk termijn te bepalen.

Ad.2
Het gebrek aan ruimte en aan capaciteit op en rond Schiphol, plus de
randvoorwaarden in verband met de leefomgeving, dwingen de mainport
al direct tot selectiviteit in de groei. Hoe dan ook moet de luchthaven aan
randvoorwaarden op milieu- en veiligheidsgebied voldoen. Dat vraagt om
keuzen ten aanzien van het soort transport en het soort bedrijven dat men
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op of bij de mainport wil accommoderen. Niet alle vliegbewegingen 
zijn van evenveel belang voor de mainportfunctie: (toeristische) charter-
vluchten en ongeregelde full freighters (pure vrachtvluchten) hebben 
relatief weinig meerwaarde voor die mainportfunctie. 
Bij selectiviteit moet er wel rekening mee worden gehouden dat de lucht-
vaartsector geconfronteerd wordt met overheidsregels en internationale
afspraken. Deze zijn met name gericht op het creëren van een even-
wichtige en verdedigbare concurrentiepositie, zowel voor de luchthaven
als voor de luchtvaartmaatschappijen. 

Ad.3
De Raad acht het essentieel dat keuzen voor een selectief groeibeleid en
voor mogelijk benodigde (infrastructurele) voorzieningen vormgegeven
gaan worden vanuit de markt. Dit om optimaal functioneren binnen
afgesproken (of nog af te spreken) kaders te bereiken; dat wil zeggen 
vanuit de luchtvaartsector en Schiphol (commitment van binnenuit).
Deze vormgeving van keuzen moet in samenspraak en in overeenstem-
ming met de overheid gebeuren. De overheid blijft immers verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie, het welzijn
van de Nederlandse burger en stelt grenzen (kaders) vanuit de maatschap-
pelijke omgeving. Dat kan geoperationaliseerd worden via wetgeving, 
via te stellen randvoorwaarden, via eisen op leefbaarheidsgebied, en via de
ruimtelijke ordening en de infrastructuur. De luchtvaartsector zet ter
beschikking staande marktgerichte instrumenten in om binnen de door
de overheid gestelde maatschappelijke doelen haar eigen doelstellingen te
bereiken. Het instrument marktwerking wordt zo dienstbaar (gemaakt)
aan het bereiken van die doelen van de overheid en die sector zelf. 
De Raad kiest daarom als derde uitgangspunt voor het advies sturen op
afstand en uitvoering door marktpartijen.

In de volgende hoofdstukken worden beleidsaanbevelingen gedaan op
basis van de bovengenoemde uitgangspunten.
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2.  Selectiviteit in de groei 

Het is de overtuiging van de Raad dat selectiviteit in de groei van het
luchtverkeer centraal moet staan in het lange termijn luchtvaartbeleid in
Nederland. Groei van de luchtvaart mag niet (automatisch) leiden tot
verslechtering van de leefbaarheid. Daarvoor zijn keuzen nodig met
betrekking tot de mainport Schiphol die zowel gericht zijn op een 
versterking van de mainportfunctie als op de verbetering van milieu en
veiligheid. Versterking door te specialiseren en verbetering door bewust
de druk op de leefbaarheid (geluid, veiligheid en emissies) te reduceren
tot een voor verschillende perioden geldend overeengekomen basisniveau.
Door selectiviteit in de groei van de luchtvaart te brengen, wordt een 
eerste invulling gegeven aan het proportionaliteitsbeginsel; de verhouding
tussen voor- en nadelen wordt verbeterd. 

De Raad beveelt aan om al op korte termijn te gaan werken met conve-
nanten zoals die ook in andere industrietakken zijn afgesloten. In zulke
convenanten leggen overheid en luchtvaartsector de verhouding tussen
groei en normen voor de leefbaarheid vast. In convenanten staat aan
welke normen op het gebied van geluid, veiligheid en emissies de lucht-
vaartsector voor de overeengekomen periode moet voldoen, maar ook
waar de overheid aan zal voldoen (plannen nieuwbouwwijken, hoge snel-
heidstreinen). Aangegeven moet worden hoe deze normen zich in de tijd
(bij groei van de luchtvaart) dienen te ontwikkelen. De luchtvaartsector
doet zelf voorstellen ten aanzien van de manier waarop ze deze groei
denkt te realiseren binnen de overeengekomen leefbaarheidsnormen. 
De sector moet bijvoorbeeld zelf bepalen in hoeverre zij: 
• heffingen op het korte afstandsvliegverkeer wil invoeren, mede ten

behoeve van fondsvorming (zie hoofdstuk 3, Nieuwe infrastructuur) 
en van het bevorderen van het gebruik van de hoge snelheidstrein;

• de bezettingsgraad per vliegtuig kan verhogen, waardoor milieu-
belasting in de vorm van geluid en emissies per passagier afneemt;

• grotere vliegtuigen wil/kan inzetten die minder frequent hoeven 
te vliegen;

• selectie invoert die gericht is op (het verkrijgen en behouden van) de
transferpassagiers die wel aan versterking van de mainport bijdragen 
en passagiers uitselecteert die niet (genoeg) bijdragen aan de mainport-
functie;

• lawaaiige vliegtuigen versneld uitfaseert, waarbij meer ruimte ontstaat
voor stillere vliegtuigen.

Voor Schiphol en alle betrokken bedrijven moet duidelijk zijn waar de
overheid wel en waar de overheid geen zorg voor draagt. Zo is het tijdig
beschikbaar zijn van alternatieve vervoersvormen, zoals de hoge snel-
heidstrein, belangrijk om selectieve groei te realiseren.

Een convenant kan geen vrijblijvende afspraak zijn: het maken van 
eenduidige en heldere afspraken is cruciaal. Partijen zullen gezamenlijk
maatschappelijke belangen zodanig moeten (her)formuleren (en zich
daaraan houden) dat die door de bedrijfssector in hun investerings- en
exploitatie-afwegingen kunnen worden betrokken. Andersom is duidelijk
dat, voor het geval Schiphol en het betrokken bedrijfsleven om welke
reden dan ook bepaalde doelstellingen niet mochten halen, de overheid
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steeds bevoegd blijft (alsnog) maatregelen in te voeren. De eerste stap in
de goede richting is het in mei 1998 afgesloten uitvoeringsmemorandum
tussen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven Schiphol
en de rijksoverheid. De volgende stap zal moeten zijn het formuleren van
afspraken en het opstellen van uitvoeringsplannen.

Grafiek 1: Ontwikkelingen, woningen binnen 35 Ke-zone 
en vliegbewegingen

Bron: Amsterdam Airport Schiphol

Afspraken over doelen

Tot 2003: maximaal 15.100 ernstig gehinderde woningen binnen 35 Ke-zone

(vier banenstelsel)

Vanaf 2003: maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen binnen 35 Ke-zone,

duur PkB (vijf banenstelsel)

1998 - 2002: jaarlijkse 20.000 extra vliegbewegingen (i.v.m. vasthouden 

mainportfunctie)

De spreiding, variërend van 2000 tot 5000 woningen, in de dalende trend 

wordt onder meer veroorzaakt door:

• de vlootsamenstelling,

• wijzigingen in vliegroutes,

• weersomstandigheden en

• onderhoud van start- en landingsbanen (1995).

Bron: Centraal Planbureau, Economie en fysieke omgeving, 1997

11 Raad voor verkeer en waterstaat 

VAN DE LUCHT BLIJVEN LEVEN

25000

20000

15000

10000

5000

0

500000

450000

400000

30000

250000

200000

150000

100000

50000

0

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

jaar
woningen

vliegbewegingen

aa
nt

al
 w

on
in

ge
n 

bi
nn

en
 3

6 
K

e-
zo

ne

aa
nt

al
 v

lie
gb

ew
eg

in
ge

n

<15000 woningen tot 2003
(4 banenstelsel)

<10000 woningen vanaf 2003
(5 banenstelsel)



3.  Nieuwe infrastructuur

De Raad vindt dat voor de lange termijn een duidelijk perspectief gescha-
pen moet worden voor de luchtvaartsector. Die sector zal al op korte 
termijn maximaal moeten inzetten op selectiviteit in de groei. Daarbij is
essentieel dat optimaal gebruik gemaakt gaat worden van
(uitbreidings)mogelijkheden op Schiphol zelf, inclusief aanleg van de 
5e baan, mogelijke herconfiguraties van de landingsbanen en het 
eventueel amoveren van woningen in de 35 Ke-geluidszone. 
Ook voor de lange termijn zal dat armslag geven, maar tot hoe ver de
mogelijkheden zullen reiken moet nog duidelijk worden.

De groei van de luchtvaart, vooral veroorzaakt door mondiale ontwikke-
lingen, kan zo sterk doorzetten dat aanvullende of nieuwe infrastructuur
voor Schiphol toch nodig is. De luchtvaartsector moet het initiatief kun-
nen nemen om te onderzoeken of voor de langere termijn een oplossing
mogelijk is en zo ja, welke. De sector moet daarom de mogelijkheid 
krijgen een duurzaam en economisch haalbaar alternatief voor de uitbrei-
ding van Schiphol te ontwikkelen. Daarvoor is nodig dat continuïteit
wordt gecreëerd in het beleid van de overheid. Deze continuïteit moet
voor een lange reeks van jaren haar geldigheid behouden en heeft vooral
betrekking op:
• de doelstellingen over de rol van de luchtvaart in de Nederlandse 

economie; 
• de te realiseren leefbaarheidsnormen; 
• de locatie(s) die beschikbaar gemaakt zullen worden voor de lucht-

haveninfrastructuur. 
Initiatieven vanuit de sector moeten op korte termijn in gang gezet 
worden met het oog op de toekomst.

De Raad acht drie zaken noodzakelijk:
1 De overheid moet al op korte termijn mogelijke uitbreidingslocaties

reserveren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de eventueel 
benodigde infrastructuur tijdig beschikbaar is. De overheid verplicht
zich hierbij tot het reserveren van ruimte, start planologische 
procedures op en zorgt ervoor dat (inter)nationale (juridische) 
belemmeringen worden weggenomen. 

2 Het rijk moet stimuleren dat er op korte termijn - passend binnen 
de EU-concurrentieregels daartoe - een bedrijvenconsortium wordt
gevormd. Van dat consortium zal de NV Schiphol deel uitmaken. 
Het consortium heeft twee taken: 
• onderzoek doen naar de haalbaarheid van de aangewezen locaties

inclusief eventueel benodigde shuttleverbindingen naar Schiphol; 
• financieel deelnemen in investeringen voor de benodigde 

toekomstige infrastructurele voorzieningen voor de luchtvaart. 
Zo’n consortium is er ook verantwoordelijk voor dat de exploitatie tot
stand komt. Dit alles vanzelfsprekend binnen de door de overheid
gestelde voorwaarden ten aanzien van de aangewezen locaties en op 
leefbaarheidsgebied. 
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3 De overheid dient aan te geven op welke wijze wat voor leefbaarheids-
normen zullen worden vastgesteld die als randvoorwaarden zullen 
gelden. Deze worden gebruikt voor het beoordelen van de plannen
voor luchthaveninfrastructuur die door overheid en consortium zullen
worden ontwikkeld.

Locaties reserveren betekent nog niet automatisch aanleg. Na studies
wordt pas duidelijk of een uitvoerbaar plan, binnen de randvoorwaarden
die ervoor gesteld zijn, haalbaar is. Dan kan de overheid beslissen of ze
het plan wil. Het bedrijfsleven op haar beurt kan beoordelen of ze het
plan, in het licht van zowel marktomstandigheden en economische
mogelijkheden als milieu-eisen, uitvoerbaar acht en ook wil uitvoeren.
De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de regering; de keuze 
tot aanleg wordt echter mede bij het risicodragend consortium gelegd. 
Als te reserveren locaties ziet de Raad (nog steeds) als beste optie: de
Noordzeelocatie (zie bijlage 1, Briefadvies van 3 juni 1998 aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat). De tweede te reserveren locatie is
Flevoland. Deze reservering is noodzakelijk voor het geval het bedrijven-
consortium er niet in slaagt een Noordzeelocatie (of een verdere uitbrei-
ding Schiphol) tegen aanvaardbare kosten te ontwikkelen. 

Voor het welslagen van het beoogde consortium is het noodzakelijk dat
het consortium al op korte termijn gaat werken aan de vorming van een
fonds ten behoeve van toekomstige investeringen in bestaande en/of
nieuwe infrastructuur. Bedrijven in het consortium zullen zelf moeten
bepalen in hoeverre (extra) heffingen aan reizigers en andere klanten
gevraagd kunnen worden. De overheid zal ten aanzien van investeringen
ook haar nieuwe positie moeten bepalen met daarbij de vraag of, en in
welke mate, zij zelf een financiële bijdrage wil en kan leveren.

Volgens de Raad moet de regering expliciet uitspreken dat eerst de
Noordzeelocatie goed wordt uitgewerkt. Deze locatie lijkt de oplossing 
te zijn die maximaal tegemoet komt aan de huidige, maar vooral ook aan
toekomstige, milieu- en veiligheidseisen, die eerder zwaarder dan lichter
zullen worden. Daarmee biedt de Noordzeelocatie meer ruimte voor
groei van de luchtvaart dan een landlocatie. De overheid zal vooraf 
globaal moeten aangeven wat ze zelf doet (zoals de verbindingen op het
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land) en een indicatie moeten geven wat ze als bijdrage voor het eiland
(inclusief shuttleverbinding) over heeft. In elk geval zal een bijdrage 
geleverd moeten worden aan de onderzoekkosten. 
Het consortium zal moeten bepalen hoe groot en omvangrijk het eiland
moet worden, welke shuttleverbinding met ‘oud’ Schiphol het meest in
aanmerking komt. Het consortium geeft ook aan hoe aan leefbaarheid-
seisen (veiligheid, emissies) voldaan kan worden en wat de uiteindelijke
kosten zijn, ook de maatschappelijke. Deze kosten worden afgezet tegen
de diverse risico’s.
Mocht blijken dat een eiland niet haalbaar is - bijvoorbeeld omdat niet
aan leefbaarheidseisen voldaan kan worden, of omdat kosten er niet uit-
gehaald worden - dan is klaarblijkelijk de schaal van de voornemens niet
juist (disproportioneel).

Als de Noordzeelocatie niet gerealiseerd kan worden, dan moet worden
bekeken wat er op land nog extra mogelijk is. 
Hèt alternatief voor de Noordzeelocatie is volgens de Raad Schiphol.
Alsnog kan dan bezien worden tot hoever daar groei binnen randvoor-
waarden, en met extra maatregelen, mogelijk is. Het gaat dan om andere
baanconfiguraties (en extra banen), amoveren van woningen en compen-
satieregelingen voor geluidgehinderde bewoners. Er ontstaat immers een
andere (financiële) situatie als de zeelocatie wegvalt. 
Als variant hierop, als de grenzen van Schiphol bekend zijn en de oplos-
sing Schiphol onvoldoende blijkt, kan vervolgens bekeken worden welke
mogelijkheden Flevoland biedt. De gedachte is een Flevolandluchthaven
met een extra banenstelsel en terminal voor Schiphol. Een snelle verbin-
ding met Schiphol is nodig om ervoor te zorgen dat Schiphol en
Flevoland samen als één geïntegreerd systeem kunnen functioneren 
om de mainportfunctie vast te houden. In de studies dient rekening te
worden gehouden met (extra) ruimtelijke en economische ontwikkelin-
gen in Flevoland en Noord-Nederland. Deze variant houdt in dat in
Flevoland ruimte gereserveerd moet worden om deze mogelijkheid open
te houden. Ook de Flevolandlocatie moet door de luchthaven Schiphol,
bij voorkeur opererend in consortiumverband, bestudeerd, ontwikkeld en
geëxploiteerd worden. De luchthaven Flevoland moet onderdeel zijn van
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Drie mogelijke locaties voor 

een eiland in de Noordzee, 

ter hoogte van Zandvoort en

Noordwijk:

1 variant eiland IJmuiden

(10 km uit de kust)

2 variant eiland veraf

(30 km uit de kust)

3 variant eiland

Zandvoort/Noordwijk 

(10 km uit de kust)

Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

‘Toekomstige Nederlandse

Luchtvaart Infrastructuur (TNLI),

ontwerp, civiele techniek en kosten’,

25 september 1998

1

2

3



een geïntegreerd systeem met het bestaande Schiphol. Eveneens binnen
de door de overheid geformuleerde randvoorwaarden ten aanzien van de
leefbaarheid.
Mochten Schiphol en/of Flevoland niet voldoende zijn voor de accom-
modatie van de verwachte (en in verband met de selectiviteit ook
gewenste) groei dan is het de vraag of Nederland de verdere mainportont-
wikkeling kan volhouden. Om een voortgaande mainportontwikkeling
in Nederland op de lange termijn te kunnen garanderen, zullen dan in
ieder geval in Europees verband oplossingen moeten worden gevonden. 

De Raad heeft in het voortraject van dit advies bezien of Nederland 
alternatieve locaties in samenwerking met buurlanden zou kunnen 
ontwikkelen. De Raad is tot de conclusie gekomen dat het voor sommige
Europese aangelegenheden, zoals deze, nog een brug te ver is, ook voor 
de termijnen waarop nu gekeken is.

Voor de korte en tussengelegen middellange termijn zal ervoor gezorgd
moeten worden dat Schiphol (met selectieve groeimaatregelen) in ieder
geval kan blijven functioneren binnen nieuw te ontwikkelen leefbaar-
heidsnormen.
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Overloopluchthaven Flevoland-

Oost voor 40 miljoen passagiers,

ligging ten oosten van Lelystad

Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

‘Toekomstige Nederlandse

Luchtvaart Infrastructuur (TNLI),

ontwerp, civiele techniek en kosten’,

25 september 1998



4.  Leefbaarheid i.v.m. geluid, veiligheid en emissies

De Raad adviseert de te hanteren (streef )normen voor de bedrijfssector
eenduidig te formuleren zodat deze de basis kunnen worden van de
beoogde convenanten. Dit vraagt om heldere, voor slechts één uitleg 
vatbare keuzen vanuit de politiek. Dat is nodig om de lopende discussies
terug te brengen tot de essentie: de discussie over doelen en criteria.
Daarbij zou het te prefereren zijn als normen in de luchtvaartsector 
vergelijkbaar worden met die van andere sectoren, juist om discussies 
helder te krijgen.
De Raad doet de volgende aanbevelingen.

4.1 Geluid
In het verlengde van de aanbevelingen van de Commissie In ’t Veld:
• overgaan van de Nederlandse Ke-methodiek uit de jaren zestig, op een

systeem van meting en handhaving van een (internationaal af te stem-
men) stelsel met meetbare dosismaten (bijvoorbeeld 40 en 50 dB(A));

• onderzoeken in hoeverre wijziging(en) in de baanconfiguraties tot 
een aanzienlijke reductie van de geluidsoverlast kan leiden (zie ook
hoofdstuk 3, Nieuwe infrastructuur). Voor de verdere besluitvorming 
is het gewenst dat, als de onderzoeken positieve resultaten opleveren,
mogelijke andere voor- en nadelen in beeld worden gebracht, zodat
een afgewogen besluit kan worden genomen. 

• een nieuw instrument ontwikkelen voor compensatie van bewoners.
Het is daarnaast noodzakelijk dat de bevolking goed geïnformeerd
wordt over geluidsniveaus en (gezondheids)effecten.

• bezien of Schiphol meer gebruik kan maken van het instrument 
uitkopen van bewoners en het amoveren van woningen in de geluids-
zones. Dat kan een relatief goedkope oplossing zijn in vergelijking 
met de (dure) ontwikkeling van andere locaties.

De Raad adviseert een compensatieregeling te ontwerpen die omwonen-
den zo goed mogelijk schadeloos stelt voor geluidhinder (bijvoorbeeld
door periodieke betalingen of afkoopsommen). In hoeverre geluidhinder
effect(en) heeft op de gezondheid is niet goed bekend, omdat oude 
studies daar tot nu toe geen definitief uitsluitsel over geven. Lopende 
en voorgenomen studies over effecten van luchtverkeer op gezondheid
van omwonenden moeten daarom met prioriteit worden verricht.
Compensatieregelingen mogen geen ‘aflaatsysteem’ worden voor 
werkelijke gezondheidsproblemen. De Raad vindt dat bij dit soort 
problemen compensatieregelingen uit den boze zijn, en in dat geval 
overgegaan moet worden tot uitkoop van betrokken bewoners. 
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Grafiek 2: Aantal klachten en klagers

Bron: Amsterdam Airport Schiphol

Klachten en klagers

Het aantal klachten is sinds eind jaren ’80 sterk toegenomen. Het grootste deel

van de klachten is afkomstig uit het gebied buiten de 35 Ke-zone, merendeels 

20 Ke-zone. In het gebied liggen onder meer Amstelveen, Amsterdam,

Assendelft, Heemstede, Leiden en Zaandam. 

In de geluidsberekeningen ter bepaling van het aantal gehinderde woningen 

worden een aantal factoren, zoals taxiënde vliegtuigen en de afkap van geluid

onder de 65 dB, niet meegenomen, terwijl het geluid wel waarneembaar is. 

De stijging in het aantal klachten in 1990 verklaart zich door een verandering in

de uitvliegprocedures. Met name bewoners uit Bennebroek (buiten 20 Ke-zone)

dienen relatief veel klachten in (63% van de klachten). De klagers vertegen-

woordigen ‘slechts’ zo’n 5% van het totaal aantal klagers in dat jaar. 

De tendens van relatief weinig klagers die relatief veel klachten indienen is 

vanaf deze periode duidelijk waarneembaar.

Bron: Hulshof, M en R. Noyon, Klagen over Schiphol, Regioplan Stad en Land,

Amsterdam 1997
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Compensatie geluidhinder

Omwonenden van de luchthaven Schiphol kunnen gecompenseerd worden 

voor geluidsoverlast. Geluid kan worden beschouwd als een economisch goed.

Geluidhinder is dan een goed met een negatieve waarde; een negatief extern

effect waarvan de waarde niet direct in geld is te bepalen. 

In het kader van het project TNLI zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar 

de mogelijkheid om de economische waarde van negatieve effecten van de 

luchthaven Schiphol te bepalen. Ter bepaling van de waarde van deze (lokale)

externe effecten zijn enkele methodieken ontwikkeld, zoals de contingent 

valuation methode, de conjunct-meetmethode, de inkomenswaarderingsvraag

en de life satisfaction methode.

Naast het bepalen van de waarde van geluid, kan ook de waarde van het huis 

als input wordt gebruikt bij het bepalen van de compensatiebedragen. 

Het gaat hierbij om het verschil tussen de feitelijke waardestijging sinds de 

aankoopdatum en algemene waardestijging van vergelijkbare woningen in 

de Randstad. Mensen die onlangs een woning hebben gekocht in de regio

Schiphol worden minder gecompenseerd dan degenen die reeds in 1960 een

woning hebben gekocht.

De uitkomst van de berekeningen geeft de kwantitatieve relatie weer tussen

geluidhinder en de geldelijke schade. De vraag is hoe het totale schadebedrag

over betrokkenen verdeeld moet worden. Hierbij bestaat de keuze tussen het 

verstrekken van een eenmalig compensatiebedrag of een periodieke compen-

satie. 

Een eenmalige regeling wordt in de literatuur afgeraden. Het is moeilijk om 

rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Bijkomend punt is dat na

verloop van tijd er geen relatie meer bestaat tussen de ervaren geluidshinder 

en de schadeloosstelling. De voorkeur gaat uit naar periodieke compensatie-

regelingen. Op deze manier is het mogelijk om de compensatie periodiek bij te

stellen, doordat bijvoorbeeld de geluidhinder is afgenomen of toegenomen. 

Een uitbreiding van Schiphol zonder afdoende maatregelen om de geluidhinder 

te reduceren betekent een toename van de compensatiebedragen. 

Het is belangrijk dat bij de bepaling van het compensatiebedrag simpele en 

transparante regels worden opgesteld

Bron: 

Molemaker, R.J., Geluid te koop. Zoeken naar een nieuwe balans tussen luchtvaart, 

economie en milieu., Nederlands Economisch Instituut, 1997

Praag, van B.M.S., B.E. Baarsma, J.G. Lambooy en A.P. Poot, Vliegtuigen horen, geld

zien, uit: Economische en Statistische Berichten, 22-10-1997
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4.2 Veiligheid
De Raad beveelt aan in de convenanten op te nemen dat - bezien vanuit
de veiligheidsoptiek - het luchtverkeer mag groeien als duidelijk door de
bedrijfssector wordt aangegeven:
• hoe risico’s binnen grenzen worden gehouden;
• waar risico’s verminderd worden zodat (extra) groei mogelijk wordt, 

als tenminste ook andere normen dat toelaten.
Omdat er veel onduidelijkheid is over normen, over de waarde van 
statistische berekeningen, de omvang van (extra) maatregelen en de effec-
ten daarvan, wordt extra studie aanbevolen om het inzicht te verbeteren.

4.3 Emissies
Ten aanzien van emissies moeten eveneens eenduidige normen gesteld
gaan worden. Eventuele luchtvaartheffingen, met als doel te komen tot
zuiniger, schonere en stillere vliegtuigen, moeten ook in het kader van de
convenanten met vliegtuig(motor)leverancier op internationaal niveau
worden afgesproken. Opgelegde luchtvaartheffingen vanuit de overheid
zijn als stok achter de deur te gebruiken. Als normen niet gehaald 
worden, c.q. plannen niet voldoen, dan kan alsnog tot de invoering van
heffingen bij de gebruikers worden besloten. Deze zijn weliswaar generiek
van aard, maar werken selectief uit omdat de verschillende gebruikers-
groepen verschillende prijselasticiteiten kennen.

De luchtvaartsector zelf wil - terecht - dat heffingen een rol moeten 
kunnen spelen in de (onderlinge) concurrentiepositie(s). Als een lucht-
vaartmaatschappij gebruik maakt van betere vliegtuigen (schoner, stiller,
zuiniger) dan zullen zij daar ook meer of andere vluchten voor willen
terugzien; uiteraard binnen de gestelde leefbaarheidsdoelen. Wat betreft
concurrentie tussen luchthavens zijn er grenzen aan aantal en omvang van
heffingen die ingevoerd kunnen worden. Het internationale element is
bij heffingen van groot belang. De invloed (en druk) van alleen
Nederland op vliegtuigbouwers als Boeing en Airbus om schonere, stillere
vliegtuigen te gaan bouwen, is vrijwel afwezig. Nationale heffingen door
een aantal grotere landen kunnen echter wel degelijk een katalyserende
werking hebben op het beleid van andere landen. Beïnvloeding van 
vliegtuigbouwers en effecten van heffingen zijn vanzelfsprekend sterker
als op EU-schaal wordt besloten tot luchtvaartheffingen, gebaseerd op
daadwerkelijke vervuiling. Nederland zal dus in EU-verband moeten 
blijven zoeken naar medestanders voor invoering. 
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5.  Bestuurlijke structuur

De Raad vindt dat een vernieuwende bestuurlijke aanpak in de luchtvaart
noodzakelijk is, waarbij het beleid bij de overheid beter wordt geïntegreerd
en een andere relatie ontstaat tussen overheid en bedrijfsleven. Daaronder
valt ook een zelfstandig opererend en eventueel geprivatiseerd Schiphol.
Voor de korte termijn kan nog gewerkt worden met convenanten tussen
rijksoverheid en de Nederlandse luchtvaartsector. Maar als Schiphol - 
eventueel in consortiumverband - aan de ontwikkeling van nieuwe infra-
structurele voorzieningen gaat werken en tevens additionele activiteiten 
wil gaan ontwikkelen (vastgoedsfeer e.d.), dan verschuift de aandacht nog
verder naar een bedrijfsmatige aanpak. Voor de waarborg van maatschap-
pelijke belangen zijn efficiënte regelgeving en een beter toezicht nodig. 
Het politieke functioneren van minister(s), de Tweede Kamer, de provincie
en gemeenten, zal meer op afstand (moeten) komen van de dagelijkse 
uitvoering door de luchtvaartsector.

Het huidige bestuurlijk bestel rond de Nederlandse luchthaveninfrastruc-
tuur is zeer complex (zie bijlage 3, rapport bureau Bestad). Enerzijds is in
de uitvoering en handhaving de taakuitoefening sterk gefragmenteerd. 
Zo worden de luchthaven en de luchtvaartsector geconfronteerd met een
veelheid aan instructies vanuit verschillende ambtelijke apparaten van de
diverse ministeries en van verschillende overheidsniveaus. 
Anderzijds lopen functies en taken door elkaar heen. Zo heeft op rijks-
niveau de Rijksluchtvaartdienst van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (deels) tegenstrijdige verantwoordelijkheden voor beleids-
voorbereiding, regelgeving bij uitvoering en voor toezichthouding en
handhaving. Naast de maatschappelijke belangen speelt voor de (lagere)
overheden ook de belangenbehartiging als aandeelhouder een rol.

Hiërarchische aanpak
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft onlangs het werk-

document ‘Ruimte als forum’ (W100, WRR 1998) laten verschijnen. Daarin worden

cases uit de praktijk behandeld om te laten zien hoe beleidsvoering en besluitvorming

bij ruimtelijke vraagstukken uit kan pakken. De casus Schiphol is er een van. In de stu-

die wordt geconstateerd dat er bij Schiphol vanuit het rijk gekozen is voor een typisch

hiërarchische aanpak. In die aanpak is de maat voor geluidhinder, de Kosteneenheid

(Ke) het ordenende principe geworden op drie verschillende besluitvormingsniveaus:

• de Ke om een banenstelsel op de luchthaven zelf spaarzaam te situeren;

• de Ke om het gebied in de omgeving van de luchthaven in te richten;

• de Ke om compensatie voor geluidhinder (=isolatie) te geven.

Op alle drie niveaus heeft de (rijks)overheid zichzelf volledig verantwoordelijk gesteld

en bevoegd verklaard, terwijl een onontkoombare  noodzaak daartoe zich alleen op 

het eerste niveau aandiende.Dit hiërarchisch paternalisme belast de besluitvorming 

op rijksniveau zowel met de noodzaak van volledige kennis als met de noodzaak van

een politiek draagvlak voor een verregaande package deal, en bewerkstelligt een soort

mentale onteigening van de actoren in de omgeving van Schiphol. Zij kunnen onvol-

doende naar eigen inzicht onderlinge relaties opbouwen. In het WRR-document 

worden alternatieve aanpakken geschetst met name voor de niveau’s 2 en 3.

Geconcludeerd wordt ook dat binnen het geldende hiërarchische beleid men meer

ruimte had kunnen bieden aan de actoren in de omgeving zelf. 
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De Raad vindt dat in een nieuw te vormen bestuurlijke organisatie moet
worden gestreefd naar sturen op afstand en zo veel mogelijk uitvoering
door marktpartijen. Op basis van de analyse van bovenstaande hoofdpro-
blemen is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe bestuurlijke structuur.
Deze gaat uit van vervlechting als een integrale aanpak nodig is, en van
scheiding van functies en taken wanneer juist sprake is van gelijktijdige,
mogelijk tegenstrijdige, belangenbehartiging (ontvlechten). 
De bestuurlijke structuur moet de integraliteit van overheidsbeleid bevor-
deren. Tegelijk is duidelijk dat de bestaande verdeling van bevoegdheden
tussen overheden niet of nauwelijks zal veranderen. Het zou naïef zijn om
te veronderstellen dat bevoegdheidsverdelingen tussen ministers zich een-
voudigweg aanpassen aan het onderwerp. Dit geldt in nog veel sterkere
mate voor de bevoegdheidsverdeling tussen bestuurslagen. Conclusie is
dan ook dat de integraliteit van de overheidsinterventies vraagt om de
introductie van een intermediaire organisatie: de ‘Netherlands Airport
Authority’ (NAA). De Raad kiest hierbij voor een vervlechting van alle 
vormen van overheidsinterventies die de activiteiten op een luchthaven
beïnvloeden. De bestaande Rijksluchtvaartdienst zal die intermediaire
functie niet kunnen vervullen; daarvoor is ze teveel partij met diverse
eigen belangen.

Figuur 1: Bestuurlijke structuur

AEA = Airports Enforcement Agency

NAA = Netherlands Airport Authority

Bron: Bestad Bestuurkundig Advies b.v., Overheid en luchthavens in Nederland, ontwerp voor

een nieuwe bestuurlijke structuur, oktober 1998

De Netherlands Airport Authority (NAA) krijgt een aantal taken die elk
in aparte organisatiedelen zijn ondergebracht:
1 De NAA is als ‘regulator’ belast met de opstelling van nadere uitvoe-

ringsregels (normen) voor de luchtvaartsector op basis van wet- en
regelgeving vanuit de verschillende ministeries. De ministeries zorgen,
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onder leiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zelf voor
de integrale visie en afstemming tussen de doelen. Essentieel is dat de
politiek de basisrandvoorwaarden blijft vaststellen. Het NAA vertaalt
doelen en randvoorwaarden naar genoemde uitvoeringsregels.
Onvermijdelijk is dat de NAA ook bundelt en integreert.
Compromissen daarin zullen teruggekoppeld moeten worden naar het
departement van Verkeer en Waterstaat. Op basis van de uitvoerings-
regels houdt de NAA toezicht op de dagelijkse gang van zaken van de
luchthaven(s); 

2 De NAA heeft een adviserende rol voor overheden en voor lucht-
havens;

3 De NAA rapporteert jaarlijks aan de betrokken overheden over de
werkzaamheden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.
Primair verantwoordelijk blijft de minister van Verkeer en Waterstaat.

De Raad kiest ervoor de handhaving onder te brengen in een aparte
handhavingsorganisatie, de ‘Airports Enforcement Agency’ (AEA) en niet bij
de NAA. Dit met het oog op waarborg van onafhankelijkheid (checks
and balances) zowel richting overheid als richting uitvoerende luchtvaart-
sector (bestuurlijke continuïteit en betrouwbaarheid t.a.v. overheidsmaat-
regelen als basis voor planning bij de sector). De AEA is ook verantwoor-
ding verschuldigd aan de minister(s).

De Raad onderkent tevens de noodzaak te komen tot een gezaghebbend
informatie-instituut voor de luchtvaart. Voordat besloten wordt tot de
(aparte) instelling van een dergelijk instituut moet bezien worden of het
niet beter is een van de al bestaande instituten (bijvoorbeeld RIVM of
CPB) deze extra taak toe te bedelen.

In de nieuwe structuur blijft het Rijk - en de politiek - de beleidsvoor-
bereiding verzorgen met de opstelling van doelen, randvoorwaarden en
een programma van (inrichtings- en leefbaarheids)eisen aan luchthavens.
Daarvoor is een centrale coördinerende organisatie bij het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat nodig. Voor bestaande instanties en diensten
betekent de nieuwe structuur het volgende:
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1 De Rijksluchtvaartdienst wordt gereorganiseerd. 
Uitvoeringsgerichte en handhavingstaken gaan over naar de NAA en
de nieuwe handhavingsorganisatie AEA. Daarnaast gaat het aparte
Informatiebeheer functioneren. 
Als centrale coördinerende organisatie wordt bij het ministerie van
V&W een nieuwe beleidseenheid gecreëerd in de vorm van een
Directie of een Directoraat Generaal Luchtvaart die de beleidsvoor-
bereiding voor de luchtvaart als taak krijgt. Deze ‘countervailing
power’, inclusief de benodigde deskundigheid van de overheid richting
het consortium, de NAA, belangengroeperingen, enzovoort, blijft
essentieel; nu en in de toekomst. De beleidsvoorbereidende taak moet
als zelfstandige taak goed gedefinieerd worden. Het is niet een taak op
rijksniveau die ‘overblijft’ als de NAA/AEA-taken bij de RLD worden
weggenomen (zie bijlage 3, met name de suggestie ten aanzien van een
simulatiespel om onderlinge relaties helder te krijgen).

2 Er is een herverkaveling van LVB- en inspectietaken nodig.
• uitvoering + operationele delen van werkzaamheden van bijvoor-

beeld LVB gaan naar de (mogelijk geprivatiseerde) luchthaven;
andere uitvoerende werkzaamheden kunnen door de luchtvaart-
maatschappijen worden verricht;

• inspectietaken gaan naar de nieuwe handhavingsinstantie AEA; 
ook inspectietaken van andere ministeries zijn hier aan de orde.

3 De luchtvaartsector en de NAA worden verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van de convenanten en jaarlijkse gebruiksplannen 
en jaarverslagen. 

De voordelen van bovenstaande nieuwe bestuursstructuur zijn:
• een betere scheiding tussen beleidsvoorbereiding, regelgeving, 

uitvoering en toezicht/handhaving;
• mogelijkheid tot beter integreren van afwegingen tussen aspecten 

economie, milieu, veiligheid.
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Tot slot

De Raad heeft bij de opstelling van dit advies de volgende uitgangs-
punten toegepast:
• proportionaliteit; (economische) ontwikkelingen moeten in verhou-

ding staan met de geografische omgeving en de draagkracht van het
milieu;

• selectiviteit in de groei van de luchtvaart om een aanvaardbare balans
tussen groei en de veiligstelling van leefbaarheidsdoelen te krijgen;

• sturen op afstand en uitvoering door marktpartijen.
Daarvan uitgaande zijn de volgende belangrijkste punten van advies
opgesteld.

In convenanten tussen de overheid, Schiphol en andere betrokken partijen
uit de luchtvaartsector worden de verhoudingen vastgelegd tussen groei
en randvoorwaarden op het gebied van geluid, veiligheid en emissies.

Eenduidige normen en heldere afspraken die betrekking hebben op normen
voor leefbaarheid, moeten overzicht brengen in het kluwen van de 
huidige regelgeving.

Locatiekeuzen en de ruimtelijke reserveringen zijn nu nodig om over een
aantal jaren over armslag te beschikken voor eventuele uitbreiding van de
luchtvaart in Nederland, in welke vorm dan ook. Reservering van ruimte
houdt niet automatisch aanleg in. De Raad ziet de Noordzeelocatie als
beste keus. Mocht blijken dat een eiland niet haalbaar is, dan ziet de Raad
uitgekiende uitbreiding van het bestaande Schiphol als alternatief en
Flevoland als tweede optie. 

Het is nodig een consortium op te richten met het oog op nieuwe infra-
structuur voor het bestaande Schiphol of eventuele nieuwe locaties. 
Het consortium gaat zich in de eerste plaats richten op onderzoek naar 
de haalbaarheid van de door de overheid aangewezen locaties en in 
de tweede plaats op het vormen van een fonds voor investeringen in 
toekomstige infrastructuur.

Het door elkaar lopen van operationele en strategische processen vraagt
om een nieuwe bestuurlijke structuur met een intermediaire organisatie:
de Netherlands Airport Authority (NAA) en een nieuwe handhavings-
organisatie Airports Enforcement Agency (AEA). Het huidige bestuur-
lijke bestel rondom de Nederlandse luchthavenstructuur is complex en
dreigt vast te lopen.
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Aan

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Contactpersoon Doorkiesnummer

ir. H.J.M. Verkooijen 070  - 361 87 17
Datum Bijlage(n)

3 juni 1998 -
Ons kenmerk Uw kenmerk

RVW98-081 -
Onderwerp

Toekomst Luchtvaart

Zeer geachte mevrouw Jorritsma,

Hierbij bied ik u een eerste (ongevraagd) advies aan over de toekomst van de lucht-
vaart. Dit briefadvies bevat enkele keuzes die naar de mening van de Raad in een
nieuw regeerakkoord vastgelegd zouden moeten worden. Deze brief kan daarom
zomogelijk doorgeleid worden naar de Kabinetinformateurs. 

Het kabinet heeft in 1997 in de Integrale beleidsvisie over de toekomst van de lucht-
vaart in Nederland (IBV, november 1997) “ja onder voorwaarden” gezegd tegen een
verdere groei van de luchtvaart. De mondiale milieuproblematiek (CO2) wordt daarbij
door middel van een selectief beleid, gericht op duurzaamheid, aangepakt. Het kabinet
heeft in de IBV tevens een gefaseerde besluitvorming aangekondigd waarbij op dat
moment nog geen onomkeerbare besluiten werden genomen. Wel werd aangekondigd
dat tijdig beslist zou worden opdat “benodigde infrastructuur en andere voorzieningen,
binnen gestelde randvoorwaarden, tijdig beschikbaar zouden zijn om de voor de main-
port gewenste groei van het luchtverkeer op te vangen”. De Raad is het eens met het
“ja mits”, het selectief beleid en het gefaseerde besluit-vormingsproces. De Raad is
daarom van mening dat de toekomst van de luchtvaart -en de mogelijke uitbreiding
van Schiphol- een van de belangrijkste issues is die in deze kabinetsperiode geregeld
moet worden. Anders komt die tijdigheid in het gedrang. 

De Raad constateert dat er een natuurlijke neiging is om nadere studies af te wachten
en dan pas de maatschappelijke discussie over zo’n zwaarwegend onderwerp af te
ronden. Het is ook goed als over dit soort ingrijpende beslissingen een aanmerkelijke
consensus bij partijen bestaat. Tegelijk is op dit moment een grote maatschappelijke
verdeeldheid te constateren over de gewenste ontwikkeling van de luchtvaart en de
luchthavenfaciliteiten. Met name door de discussies rond de capaciteitsbeheersing
1998 voor Schiphol is die verdeeldheid vergroot. 
Komen er geen heldere besluiten tot stand in de eerstvolgende jaren, dan hoeft er wel-
iswaar in principe in de eerstvolgende overgangsperiode nog geen probleem te zijn,
maar op een termijn van een jaar of 15 is een jarenlange stagnatie zeer waarschijnlijk,
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ondanks de mogelijke (herconfiguratie)maatregelen op Schiphol. Een stagnatie die
noch de economie, noch het milieu en de veiligheid ten goede zal komen. 

De vraag is of er voldoende vertrouwen kan bestaan in processen die in de eerstvol-
gende periode tot voornoemde consensus leiden, indien er geen bindende afspraken in
het regeerakkoord worden gemaakt. De Raad is van oordeel dat de bestaande verdeeld-
heid zo groot is dat de kans op een tijdige totstandkoming van draagvlak zonder een
regeerakkoord waarin enige principiële knopen zijn doorgehakt uitermate klein is; 
te klein dus. Het risico van stagnatie is te groot als het lange termijnperspectief voor
bedrijven blijft ontbreken. 

De Raad vindt daarom uitstel van een beslissing niet verantwoord; niet beslissen is in
dit geval ook beslissen, maar dan in negatieve zin. Volgens de Raad kunnen, op basis
van de voorhandende zijnde gegevens, de volgende afspraken in het regeerakkoord
worden vastgelegd. 
De (rijks)overheid zet een proces in werking, en creëert voorwaarden, voor de
instelling van een (bedrijfs)consortium (luchthaven Schiphol, bouwers, finan-
ciers, exploitanten, e.d.) dat zelf (risicodragend) investeert in de toekomst van 
de luchtvaart, faciliteiten bouwt en exploiteert (inclusief de hoogwaardige 
verbinding met het vasteland en/of de luchthaven Schiphol). En wel binnen de
randvoorwaarden die de overheid daarvoor in deze kabinetsperiode creëert. 
Een van die randvoor-waarden is dat, als het consortium de luchthavencapaciteit
fysiek wil uitbreiden, dit alleen wordt toegestaan op de daarvoor door de overheid
aangewezen locatie(s).
De overheid verplicht zich de daarvoor benodigde planologische procedures op te 
starten. Andere randvoorwaarden hebben o.a. betrekking op milieu en veiligheid,
infrastructurele voorzieningen voor landzijdige ontsluiting, e.d.  

Wat betreft de aan te wijzen locaties is de Raad van mening dat nu gekozen 
moet worden voor een principiële oplossing die maximaal tegemoet komt aan 
huidige, maar vooral aan toekomstige,  milieu- en veiligheidsbezwaren: 
de Noordzeelocatie. 
Een eilandlocatie in de Noordzee dient daarbij zodanig ver van de kust te liggen dat het
geen overlast voor de kust zelf (en de zeevaart) oplevert. 
De realisatie van het eiland voor de kust is afhankelijk van de komst van het genoemde
bedrijfsconsortium en hun inschatting van de economische rentabiliteit van het eiland.
Als een dergelijk consortium niet tot stand komt of als het consortium er niet in
slaagt een zeelocatie te ontwikkelen dan is naar de mening van de Raad een
second best oplossing de ontwikkeling van een luchthaven op Flevoland. 
Die ontwikkeling is dan inclusief de aanleg van een hoogwaardige verbinding
naar Schiphol zodat één ongedeeld luchthavensysteem ontstaat. De rijksoverheid
moet daarom nu maatregelen treffen om deze optie als mogelijkheid open te 
houden; negatieve reserveringen doen naast de positieve voor de ontwikkeling
van de zeelocatie.

De Raad heeft deze keuzes gemaakt op basis van de beschikbare onderzoeks-gege-
vens, aangevuld met gesprekken met direct betrokken partijen en met een eigen ‘quick
scan’ van alternatieven afgezet tegen de door de Raad onderscheiden criteria.
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De Raad heeft daarbij geconcludeerd dat deze informatie voldoende is om principiële
keuzes toe te staan. 

Ter toelichting op bovengenoemde keuzes het volgende.

In de discussies over de toekomst van de luchtvaart en het creëren van een overloop- of
satellietluchthaven komt veelal uitgebreid aan de orde wat de rijksoverheid -en in het
verlengde daarvan Schiphol- allemaal verondersteld wordt te doen. Gezien de hoge
investeringen die met de aanleg van luchthavens, snelle verbindingen en ontsluitingen
zijn gemoeid is het noodzakelijk dat commitment van toekomstige gebruikers wordt ver-
kregen. Dat kan het beste worden verwezenlijkt door hen zelf de verantwoordelijkheid te
geven die voorzieningen te ontwikkelen. Zij zullen daarin ook risicodragend moeten
opereren. De overheid zal zelf moeten overwegen of, respectievelijk in welke mate, 
zijzelf een financiële bijdrage wil en kan leveren.

Wat betreft locatiekeuzes acht de Raad drie zaken van essentieel belang: de toenemende
milieu- en veiligheidseisen, de werking van de mainport als één geïntegreerd systeem en
het concurrerend vermogen van de mainport ten opzichte van de buitenlandse mainports.

De Raad verwacht dat maatschappelijke opvattingen zich zo zullen wijzigen dat de
milieu- en veiligheidseisen in de toekomst steeds strenger zullen worden. Elke landloca-
tie zal meer of minder overlast voor bewoners met zich mee brengen: qua geluid, veilig-
heid(sdreiging) en gezondheid. Daar zal terdege rekening mee moeten worden gehou-
den. 

De mainport Schiphol moet als een geïntegreerd multimodaal knooppunt kunnen func-
tioneren. Het begrip mainport is echter dynamisch en wordt gerelateerd aan datgene wat
de andere (buitenlandse) concurrenten doen. Belangrijk voor de mainport(s) zijn dan de
volgende factoren:
- het aantal bestemmingspunten en de geografische spreiding ervan;
- de frequentie waarmee een bepaalde locatie wordt bediend;
- de aansluitmogelijkheden.
Wat daarbij voldoende is wordt bepaald door de klanten (passagiers, vervoerders). 
De winstgevendheid van de vervoermaatschappijen wordt weer bepaald door de 
veroverde bezettings- en beladingsgraad. Om passagiersvolume te krijgen zijn voor
Nederland de transferreizigers onontbeerlijk om aan die eisen voor een mainport te 
kunnen voldoen. 
Voor de  instandhouding van de mainport Schiphol is dan weer noodzakelijke voor-
waarde dat het luchthavensysteem als één geïntegreerd systeem moet kunnen blijven
werken. In een geïntegreerd systeem is geen ruimte voor twee (aparte) luchthavens op
betrekkelijk korte afstand van elkaar; die maken nog geen hele mainport. Als gewerkt
wordt met een enkele luchthaven met twee geografisch gespreide terminals dan zullen
deze locaties met zeer snelle verbindingen met elkaar verbonden moeten zijn. De passa-
gier moet de luchthaven als één systeem ervaren, ongeacht waar hij/zij op- of uitstapt.

Als de Raad uitgaat van de (overloop- en satelliet)locaties die de vorige regering niet
heeft verworpen en toetst aan bovengenoemde criteria dan komt de Raad v.w.b. de loca-
ties tot de volgende conclusies.
1. De Noordzeelocatie is zodanig aan te leggen dat zij voldoet aan de strengste milieu- 

en veiligheidseisen. Eventuele gezondheidsproblemen voor de bevolking op het 
vasteland zijn in deze optie niet aan de orde.  Het Waterloopkundig Laboratorium
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concludeert daarnaast in de studie ‘Eiland in zee, deel van een veerkrachtige kust’
(november 1997) dat “de bouw van een eiland voor de Hollandse kust goed moge-
lijk is en -indien optimaal vormgegeven en zorgvuldig ruimtelijk ingepast- slechts
beperkte en grotendeels compenseerbare effecten heeft op het zee- en kustmilieu”.
De Raad concludeert dat de Noordzeelocatie, mits economisch haalbaar, goede
oplossingen voor de toekomstige (lokale en landelijke) problemen op het land kan
bieden. 

2. De Flevolandlocatie heeft de nadelen van elke landlocatie: er blijven altijd milieu-
en veiligheidsproblemen, ook al kunnen die met de juiste maatregelen veel geringer
van omvang zijn dan bij de huidige luchthaven Schiphol (Flevoland is dunner
bevolkt). Daarnaast ontstaat bij elke landlocatie de extra mogelijkheid macro-econo-
mische voordelen te ontwikkelen doordat er in de omgeving van de luchthaven een
zelfstandige ontwikkeling van economische activiteiten kan ontstaan. Die nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen kan men juist gewenst vinden en kunnen bijvoorbeeld
passen in een (nieuw) ruimtelijk perspectief zoals de VROM-Raad die in zijn advies
“Stedenland-Plus” (april ’98) schetst. Als onderdeel van een ‘kralensnoer van zich
ontwikkelende steden’ of  nieuwe corridor naar het Noorden. Bij de locatie
Flevoland is een geïntegreerd luchthavensysteem (met Schiphol) te ontwikkelen.
Vanwege de mogelijkheden -en de flexibiliteit van de oplossingen- ziet de Raad de
Flevoland-locatie als een second best oplossing die opengehouden moet worden.

3. De locatie Maasvlakte II kan in feite moeilijk aan de milieu- en veiligheidseisen en
de systeemvoorwaarden voldoen. 
• Wat geluidsoverlast betreft: de Maasvlakte II ligt vlak bij twee bevolkingscon-

centraties. De eerste studies laten zien dat een luchthaven op de Maasvlakte met
name Den Haag en omgeving overlast bezorgt; de ‘range’ van 8.000 tot 790.000
gehinderden is van een grotere orde dan de overlast die bij Schiphol op zal treden.
Deze overlast is pas echt op te lossen als besloten wordt tot een Maasvlakte III in
zee: een eilandlocatie. En dan is een locatie voor de monding van de Waterweg
niet erg logisch.

• Wat veiligheid betreft is de locatie Maasvlakte II een niet zo voor de hand lig-
gende keus: de combinatie vliegverkeer en olie- en chemiesector zal op weinig
begrip van de bevolking kunnen rekenen. Ongeacht of de huidige normen al dan
niet gehaald worden en welke veiligheidseisen de regering ook verplicht stelt.

• De locatie Maasvlakte II is voor wat betreft (overstappende) passagiers niet
geschikt als overloopluchthaven voor Schiphol. De locatie ligt aan de verkeerde
kant van de Waterweg; de verbinding met Schiphol is of indirect via Rotterdam of
moeizaam met zeer dure directe verbindingen tot stand te brengen. In feite kan
niet goed aan de gestelde systeemvoorwaarde worden voldaan: de gehanteerde
maximum overstaptijd van 45 minuten wordt overschreden. 

• In de discussie speelt eveneens de locatie Maasvlakte II als vracht- en charter-
lucht-haven. Het is echter de vraag of een dergelijke luchthaven als overloop van
Schiphol kan functioneren. De meeste combivliegtuigen (passagiers en vracht),
die een groot deel vracht voor hun rekening nemen, blijven via Schiphol gaan. Een
luchthaven Maasvlakte II zal, als aanvulling/concurrent van Schiphol, veroordeeld
zijn tot een zeer bescheiden bestaan, waarbij onwaarschijnlijk is dat de verhou-
ding opbrengsten en kosten zich gunstig kan ontwikkelen. 

De Raad heeft geconcludeerd dat de Maasvlakte II (of III) oplossing onvoldoende soe-
laas kan bieden voor de bestaande problemen van Schiphol en te weinig toekomstper-
spectief bezit, zeker als in de toekomst eisen nog worden aangescherpt.
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Naast het bieden van een lange termijnperspectief moeten ook zaken voor de middellange
termijn geregeld worden. Daarvoor moet Schiphol in staat worden gesteld zo goed moge-
lijk binnen bestaande voorwaarden te opereren. In het regeerakkoord kan de volgende
afspraak worden vastgelegd.
De rijksoverheid stelt, in samenwerking met het bedrijfsleven (Schiphol, zomogelijk
al in consortiumverband), binnen een vast te stellen termijn, (bedrijfs)plannen op
waarin duidelijk wordt hoe het bedrijfsleven het luchtverkeer binnen de gestelde
leefbaarheidsgrenzen wil en kan afwikkelen. Daarbij dient vanuit het bedrijfsleven
ook duidelijk geformuleerd te worden wat van de overheid verwacht wordt om goed
te kunnen functioneren. 
Die plannen bevatten onder meer selectieve maatregelen, TOMS-maatregelen (geluids-
armere start- en landingsmaatregelen), stimulansen voor technische verbeteringen, maar
ook de introductie van andere mogelijkheden voor optimalisering binnen bestaande gren-
zen (herconfiguraties), mogelijkheden tot het hanteren van compensatie- en uitkooprege-
lingen en verhandelbare rechten. Belangrijk is daarbij dat de (politiek gestelde) grenzen
eenduidig, en met waarborging van de rechtszekerheid, worden geformuleerd en opge-
legd. 
Doorgroei op Schiphol zal echter ter discussie blijven staan, zeker als leefbaarheidseisen
nog verscherpt worden. Daarom moet het bedrijfsleven voor de lange termijn de moge-
lijkheid worden geboden zelf een duurzamer, en economisch haalbaar, alternatief voor
Schiphol te ontwikkelen.

Twee Raadsleden, mw. prof. dr. J.M. Cramer en mw. ir. H.Ch.M. Heyning, zijn het er niet
mee eens dat op dit moment een keuze voor een bepaalde locatie gemaakt wordt. Zij vin-
den de bestaande informatie onvoldoende om te kunnen beoordelen of zo voor de meest
duurzame oplossing voor de toekomst van de luchtvaart wordt gekozen. Tevens achten zij
het van belang dat getracht wordt de consensusvorming te maximaliseren door eerst de
maatschappelijke discussie over oplossingen en locaties af te ronden. 

De Raad heeft geconcludeerd dat met de aanbevolen afspraken, als het lukt deze te verwe-
zenlijken, een groot aantal problemen op het vasteland opgelost worden. In een volgend
(aanvullend) advies zal de Raad aandacht besteden aan andere aspecten die met de groei
van de luchtvaart gemoeid zijn.  

Hoogachtend,

W.E. Scherpenhuijsen Rom RA,
Voorzitter van de Raad voor verkeer en waterstaat

in afschrift aan

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
de Minister van Economische Zaken
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Bijlage 2 - Mainport Schiphol: een gevarieerd begrip

1. De mainport gedefinieerd
De PkB Schiphol hanteert de volgende definitie: een mainport is een 
centrale luchthaven in Europa, die functioneert als thuisbasis voor ten
minste één van de toekomstig dominerende luchtvaartmaatschappijen;
bovendien is bij een mainport de wisselwerking tussen luchthaven en 
vestigingsplaatsfactoren maximaal. In de Integrale Beleidsvisie (IBV)
neemt het kabinet daarbij als uitgangspunt dat een mainport een 
luchthaven is met een uitgebreid netwerk van internationale en vooral
intercontinentale verbindingen met een behoorlijke frequentie, hetgeen
bijdraagt aan het vestigingsklimaat van met name het internationaal 
georiënteerde bedrijfsleven.

In het boek ‘Mainports in the 21st century’, wordt de volgende brede
interpretatie van de mainport gegeven (Gout, Haffner en Van Sinderen,
1997). 
“In de steeds verder globaliserende economische en sociale processen, waaraan
steeds meer landen deelnemen, spelen de mainports, als knooppunten van de
verschillende logistieke netwerken, een spilfunctie. 
Het kan zowel gaan om luchthavens als zeehavens. Zij zijn de inter-
continentale hubs, die grote volumes (passagiers en vracht) op weg naar 
hun bestemmingen kunnen verwerken en (her)distribueren. Kernbegrippen
daarbij zijn: bereikbaarheid, intermodale verbindingen, telematica, de
beschikbaarheid van verschillende elkaar ondersteunende activiteiten 
(banken, verzekeringen, bouw, opleidingen, etc.). Er is sprake van 
‘economies of scale’. 
De mainportfunctie beperkt zich niet tot het groeiend volume voor personen
en goederenvervoer, maar houdt ook verband met de groei van ‘schone’ 
productie en diensten, die steeds kennisintensiever worden.
Concurrentievoordelen worden nog eens extra verkregen als een mainport er
in slaagt de nieuwste technologieën toe te passen (informatietechnologie,
v.w.b. management, e.d.). Op die manier worden ‘mainport’ en ‘brainport’
met elkaar verbonden.”

De conclusie is dat onderscheid kan worden gemaakt naar:
• de mainportfunctie van de luchthaven Schiphol (= mainport Schiphol)

die primair te maken heeft met de vervoer- en transferfunctie 
(paragraaf 2.1 en 2.2) van Schiphol in relatie tot de KLM-groep;

• de mainport Schiphol als knooppunt van verschillende (intermodale)
logistieke netwerken (paragraaf 3);

• de mainport in den brede: de mainport Schiphol in relatie tot zijn
omgeving (paragraaf 4).

In de verschillende paragrafen worden de verschillende voor beleid van
belang zijnde factoren en randvoorwaarden onderscheiden.
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2. Invulling mainport Schiphol naar haar functie(s)
2.1 Vervoerfuncties van de mainport

Het begrip mainport is dynamisch en afhankelijk van de positie van
Schiphol ten opzichte van andere grote Europese luchthavens. Er zal 
door Schiphol ook steeds aan benchmarking (kwalitatief en kwantitatief )
moeten worden gedaan om die positie te kunnen beoordelen en om na 
te gaan hoe van de mainportfunctie zich ontwikkeld, zowel voor de direct
- luchtvaartgebonden - als voor de minder direct luchtvaartgebonden
activiteiten. Maximalisatie van het vervoer is daarbij niet primair het 
streven: het gaat in de eerste plaats om de ondersteuning van de diverse
functies met betrekking tot de mainport 
Belangrijk voor de vervoerfunctie, de primaire functie van de
mainport(s), zijn dan de volgende factoren:
1 het aantal bestemmingspunten en de geografische spreiding ervan;
2 de frequentie waarmee een bepaalde locatie wordt bediend;
3 de aansluitmogelijkheden, zowel die binnen de luchtvaart zelf als die

met andere logistieke netwerken (bv. weg en rail);
4 de mogelijkheden voor aan- en afvoer van passagiers, goederen en het

op de mainport werkzame personeel.
Wat daarbij voldoende is, wordt bepaald door de klanten (passagiers, 
vervoerders) in relatie tot de andere grote Europese luchthavens. 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) streeft ten aanzien van het personen-
en goederenvervoer de volgende mainportnetwerken na:
• naast de KLM-groep op de belangrijkste routes een (of meer) buiten-

landse airline als concurrent; minimaal twee airlines op 35 à 40
Europese bestemmingen. Op intercontinentale routes is het streven
twee airlines op 25 à 30 bestemmingen, eenmaal per dag (non-stop
vanaf Schiphol). Ten aanzien van vracht is het streven minimaal 
2 buitenlandse airlines op routes.

• het mainportnetwerk kwalitatief proportioneel vergelijkbaar met
Londen, Parijs, Frankfurt; dit zal zich jaarlijks verder moeten ontwik-
kelen;

• Europees personenvervoer: KLM 3 à 5 vluchten per dag; buitenlandse
airlines 1 à 5 vluchten per dag (afhankelijk van marktomvang en hub-
structuur buitenlandse bestemmingen). Het transferverkeer speelt een
belangrijke rol i.v.m. de netverwevenheid tussen Europese en intercon-
tinentale vluchten; 

• Intercontinentaal personenvervoer: KLM op de belangrijkste bestem-
mingen 2 à 3 vluchten per dag (hub-to-hub, met partners). 
Andere routes: eenmaal per dag op de belangrijkste steden c.q. 
2 à 4 maal per week op kleinere bestemmingen (waar max. haalbaar). 

AAS heeft ook voor wat betreft vracht de volgende wensen qua bestem-
mingen en frequenties geformuleerd:
• mainportnetwerk vracht: verbindingen op de belangrijkste economi-

sche centra in de wereld, dat wil zeggen Verre Oosten 12 bestemmin-
gen dagelijks, N- en Z- Amerika 10 bestemmingen dagelijks, 
aangevuld met specifieke bestemmingen in Midden Oosten (5) en
Afrika (3). De mainport is wat betreft bestemmingen volledig qua 
frequenties te versterken.

• (Europees) transfer (vliegtuig-truck) is essentieel voor voldoende
volume (Euro-feeder netwerk KLM is 6 à 9 bestemmingen).

Daarbij is (nog) geen rekening gehouden met selectief beleid. Full-freight
vluchten op Europese bestemmingen zijn inmiddels grotendeels vervan-
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gen door truckvervoer (i.v.m. nachtvlucht-beperkingen/prijs)
Wensen ten aanzien van aanvullend en vervangend vervoer (hogesnel-
heidstreinen, snelbussen en taxivervoer) zijn hierbij niet geformuleerd.

Benchmarking wordt al uitgevoerd. Zo heeft de Airport Council
International (ACI) geanalyseerd hoe de relatieve posities van de grote
Europese luchthavens zijn (tabel 1). 

Tabel 1 Vier Europese hubs vergeleken

Intercontinentaal Europees

Aantal Aantal Aantal Aantal 

bestemmingen vluchten bestemmingen vluchten

per week per week

luchthaven (incl. binnenlands)

Londen-H 102 (4) 1.114 (1) 87 (8) 3.232 (1)

Parijs-CdG 107 (2) 638 (3) 115 (4) 3.134 (2)

Frankfurt 127 (1) 704 (2) 150 (2) 2.970 (3)

Schiphol 106 (3) 557 (4) 152 (1) 2.892 (4)

Bron: Airport Council International Europe, 1998

2.2 Transferverkeer vraagt om één geïntegreerd luchthavensysteem
Het succes van de mainport Schiphol hangt af van het vermogen van de
KLM-groep om winstgevend (transfer)verkeer te blijven aantrekken.
Geografische spreiding, frequentie en korte aansluitingstijden zijn daarbij
sleutelbegrippen. De winstgevendheid van vervoermaatschappijen wordt
in zijn algemeenheid bepaald door de gerealiseerde bezettings- en 
beladingsgraad, bij de laagst mogelijke kosten. Grotere vliegtuigen 
hebben in het algemeen zowel lagere kosten als ook een geringere 
belasting van het milieu per aangeboden passagiersstoel dan wel per 
m3 vrachtruimte. 
Om als mainport aantrekkelijk te blijven zijn grote volumes nodig.
Transfervervoer is daarbij cruciaal om blijvend aan de eisen voor een
mainport te kunnen voldoen.

Voor de  instandhouding van de mainport Schiphol is vervolgens een nood-
zakelijke voorwaarde dat het luchthavensysteem als één geïntegreerd systeem
moet kunnen blijven werken. In een geïntegreerd systeem is geen ruimte
voor twee (aparte) luchthavens op betrekkelijk korte afstand van elkaar;
die maken nog geen hele mainport. Als gewerkt wordt met een enkele
luchthaven met twee geografisch gespreide terminals dan zullen deze
locaties met zeer snelle verbindingen met elkaar verbonden moeten zijn.
De passagier moet de luchthaven als één systeem ervaren, ongeacht waar
hij/zij op- of uitstapt. 
Het transferproduct is gebaseerd op vier factoren: de al in 2.1 genoemde
vervoerfactoren 
1 de aantallen bestemmingen;
2 de frequenties; 
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3 het op elkaar aansluiten van de vluchten (en straks op de hoge 
snelheidstrein); met daarbij als 

4 de positie van de KLM-groep op de hub zelf.

De grote vier, Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam, beheersen op 
dit moment de transfermarkt. Allemaal hebben ze op de een of andere
manier wel capaciteitsbeperkingen, maar zij bieden alle vier een relatief
uitgebreid intercontinentaal netwerk. Echter: omdat de mainport
Schiphol ten opzichte van de anderen een beperkte thuismarkt bezit, zal
ze die capaciteitsbeperking des te sterker moeten compenseren. Dat kan
door kwalitatief het beste overstapsysteem te bieden in termen van online
verbindingen en soepele overstaptijden.

Voor goederenvervoer is van belang dat Schiphol en de haven Rotterdam
in logistiek opzicht elkaars complement zijn. De al genoemde transfer-
voorzieningen blijven daarom essentieel (koppelfunctie voor goederen-
vervoer). De transfertijd (voornamelijk vliegtuig-truck) is alleen voor
expresgoed van belang.

3. Knooppuntfuncties
De mainport Schiphol moet voor vervoerders en reizigers als één geïnte-
greerd multimodaal knooppunt kunnen functioneren. Essentieel is daar-
bij dat door een goede inrichting van de mainport de knooppuntfuncties
goed verzorgd kunnen blijven, te weten:
• de koppelfunctie (overstappen: wisselen van vervoermiddel binnen het

stelsel; bagage-overslag en afhandeling);
• de distributie- en verzamelfunctie (op- en uitstappen) met de overstap

op allerlei vormen van voor- en natransport en de daarbij horende 
parkeer- en opstelgelegenheden;

• de concentratiefunctie (onder meer t.b.v. verpozen als de eerste twee
functies niet snel genoeg zijn = restaurants, detailhandel, hotels, etc.).

In het algemeen wordt als acceptabele transfertijd (op-/overstap van 
vliegtuig/hoge snelheidstrein op het vliegtuig) gehanteerd 45 minuten
(acceptabel voor 90% van de reizigers), zoals deze nu ook voor concurre-
rende mainports geldt. Dit is wel afhankelijk van de totale reislengte. 
Bij het terminalconcept van het huidige Schiphol lijkt dat wel te garande-
ren te zijn.
Ook voor op- en uitstappen zijn acceptabele reis- en verblijftijden af 
te leiden. Bij grotere afstanden is daarom binnen de mainport hecto-
metrisch vervoer nodig (rollende tapijten, ‘people movers’). Met remote 
runways zijn zelfs andere snelle systemen noodzakelijk (magneettrein).

Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hebben in zijn algemeenheid 
niet zo’n boodschap aan Schiphol als mainport; dat is voor sommigen 
een abstract begrip. Anderen zien de mainport Schiphol als concurrent 
en dus strijdig met het eigen beleid om van hun eigen thuishaven een
aantrekkelijke overstapluchthaven dan wel een mainport te maken. 
De meeste buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zullen Schiphol 
beoordelen op de service die zij verleent ten aanzien van de koppel- en
distributie-en verzamelfunctie tegen de prijs die gevraagd wordt; of dat
nu mainport heet of niet. 
De acceptabele transfertijd (45 min.) en de(interne) inrichting van de main-
port zijn dan essentiële elementen, zeker bij uitbreiding van de luchthaven.
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4. Generieke en specifieke factoren en randvoorwaarden t.a.v. 
de mainport

Van verschillende kanten is aangegeven dat hetgeen de internationale
concurrentiekracht van Nederland bepaalt vooral in aanmerking moet
worden genomen bij de (verdere) ontwikkeling van de mainport. 
Die factoren/randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, dan wel binnen bereik
zijn, van de mainport wil de mainport zijn rol waar kunnen maken (maar
ook andersom). Deze zouden mede bepalend moeten zijn bij de keuzes voor
uitbreidingen van Schiphol. Het gaat dan om:
• generieke randvoorwaarden als fysieke infrastructuur (bereikbaarheid)

telecomvoorzieningen en gekwalificeerd personeel;
• specifieke factoren op juridisch en fiscaal gebied (naast wetgeving,

regulering en toezicht het fiscaal regiem, maar ook het financieel 
centrum Amsterdam);

• ruimtelijke en macro-economische factoren als vestigingsmogelijk-
heden van luchtvaartafhankelijke ondernemingen op/om Schiphol
(tegen redelijke prijzen), of vestigingsmogelijkheden van diensten-
sectoren in de nabijheid van Schiphol, maar ook aantrekkelijke 
woon- en recreatiemogelijkheden voor personeel; macro-economische
factoren als stabiliteit van de munt, politieke stabiliteit (stakingen).

Verschillende van deze factoren en randvoorwaarden hebben ruimtelijke
consequenties op Schiphol zelf en op de omgeving van de mainport
Schiphol. Die ruimte moet er zijn; als die ruimte in gebruik is, dan is het
uit meerdere oogpunten ongunstig activiteiten te moeten verplaatsen. 
Juist bij uitbreidingen van Schiphol met overloop/satelliet op afstand
en/of verplaatsingen van activiteiten spelen dit soort zaken een grote rol
(kapitaalvernietiging en/of de onmogelijkheid bepaalde activiteiten te
verplaatsen). Ook deze generieke factoren brengen de eis met zich mee dat de
mainport als één geheel moet kunnen blijven opereren. 
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0 . S A M E N VAT T I N G

OPDRACHT

De Raad voor verkeer en waterstaat heeft Bestad Bestuurskundig Advies b.v.
verzocht een advies uit te brengen over het gewenste bestuurlijk bestel voor
de luchthavens in Nederland. Een bestuurlijk bestel duiden wij aan als de
instelling van betrokken organen, hun onderlinge relaties en hun bevoegd-
heden. Wij hebben het huidige bestel ontleed door middel van een gesyste-
matiseerde aanpak en vervolgens een ontwerp voor een nieuw bestel
gemaakt volgens dezelfde systematische aanpak.

HUIDIGE BESTEL

Het huidige bestuurlijk bestel rondom Nederlandse luchthaveninfrastructuur
is zeer complex. Het huidige bestel kenmerkt zich ten eerste door horizontale
differentiatie en verdeling van taken over verschillende departementen en
inspecties: taken op het gebied van verkeer en vervoer, geluid, veiligheid,
emissies, economie etc. zijn toegedeeld aan verschillende apparaten. De taak-
verdeling is sterk gefragmenteerd, vooral in de uitvoering en de handhaving.
Bovendien zijn sommige taken toegedeeld via ad hoc overeenkomsten en
afspraken. Dit bevordert de transparantie van de taakverdeling niet. Ook heeft
het tot gevolg dat luchthavens worden geconfronteerd met een veelheid aan
instructies vanuit verschillende apparaten.
Een ander belangrijk kenmerk van het bestel is de verticale integratie van ver-
schillende functies (beleid, uitvoering, handhaving en toezicht). Vooral in de
RLD is een aantal taken samengebracht, die zich spanningsvol tot elkaar ver-
houden. Zo is de RLD vanuit haar beleidsvormende verantwoordelijkheid
nauw betrokken bij dezelfde actoren, die zij vanuit haar toezichthoudende
taak moet controleren. Behalve dat dat voor de RLD tot verwrongen situaties
leidt, is daardoor de onafhankelijkheid en het gezag van het toezicht weinig
vertrouwenwekkend.

ONTWIKKELINGEN IN EN ROND DE LUCHTVAART

We hebben het bestuurlijk bestel voor de luchtvaartinfrastructuur bezien
tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de samenleving, die raken aan
de organisatie van dat bestel. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer:

• De sterke mondiale expansie van de luchtvaart;
• Het toenemende belang van Europa als regulator van de luchtvaart;
• De veranderingen in het bestuurlijk bestel als gevolg van het 

streven naar zuivere concurrentie op Europees en nationaal niveau;
• Nieuwe inzichten in de positie en taakstelling van overheden;
• Toenemende invloed van nieuwe inzichten in effectiviteit van 

sturing;
• Tendens naar administratiefrechtelijke handhaving ter vervanging van

strafrechtelijke;

1
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• Het steeds strenger worden van eisen die de samenleving stelt aan de
kwaliteit van milieu en leefomgeving.

Uit de omgevingsverkenning hebben we afgeleid dat zich rondom luchtvaar-
tinfrastructuur op een aantal terreinen problemen voordoen, namelijk:

• De marktordening van de luchtvaart
• De marktordening van luchthavens  
• De ruimtelijke ordeningsproblematiek rondom luchthavens
• Verkeersproblematiek in relatie tot de luchtvaart
• Milieuproblematiek. 

Het bestuurlijk bestel rondom luchtvaartinfrastructuur moet zo ingericht zijn
dat de verschillende partijen in het bestel kunnen omgaan met de ontwikke-
lingen in hun omgeving. Aan het ontwerp voor een nieuwe bestuurlijke struc-
tuur zijn daarom eisen te stellen, die zijn af te leiden uit de trends en ontwik-
kelingen. Voorafgaand aan het maken van een ontwerp voor een nieuwe
bestuurlijke structuur hebben we eisen geformuleerd waar het ontwerp aan
zou moeten voldoen.

ONTWERP: SCHEIDEN OF VERVLECHTEN

Op basis van de analyse van de hoofdproblemen, de kennis van het huidige
besturingsnetwerk en de geformuleerde ontwerpeisen is vervolgens een ont-
werp vervaardigd voor een nieuwe bestuurlijke structuur. Het ontwerp omvat
de organen, hun bevoegdheden en onderlinge relaties, alsmede hun verhou-
ding tot private actoren.

We hebben daartoe heel systematisch bekeken welke functies rondom lucht-
havens worden uitgevoerd en waar die functies gebundeld of vervlochten
danwel gescheiden zouden moeten worden.

In de verdere invulling van het ontwerp op hoofdlijnen hebben we de voor-
keuren van de Commissie TNLI van de Raad voor verkeer en waterstaat
betrokken. 

Overwegende dat de bestuurlijke structuur bevorderlijk moet zijn voor de
integraliteit van overheidsbeleid en gelet op het feit dat de bestaande
bevoegdheidsverdeling niet of nauwelijks zal veranderen, vergt de integrali-
teit van overheidsinterventies de introductie van intermediaire organisaties. 

Met de introductie van het intermediaire orgaan ‘The Netherlands’ Airport
Authority (NAA) kiezen wij voor vervlechting van alle vormen van overheids-
interventies die het going concern op een luchthaven beïnvloeden.

De NAA stemt de verschillende overheidsinterventies op elkaar af, zodat een
luchthaven met eenduidige overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd.
De NAA heeft een vijftal taken die elk in aparte organisatiedelen zijn onderge-
bracht.

2
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Ten eerste beïnvloedt de NAA toezicht op het going concern van de luchtha-
vens. Dit betekent dat alle wet- en regelgeving, die van invloed is op het
going concern van een luchthaven door de NAA wordt uitgevoerd.
Dat impliceert dat:

• De allocatie van slots de bevoegdheid wordt van de NAA
• De activiteiten van de huidige LVB die het operationele begeleiden van

vliegtuigen overstijgen, worden ondergebracht bij de NAA. De operatio-
nele luchtverkeersbegeleidingstaken gaan naar de luchthaven(s)

• De vaststelling van de prijzen en het gebruiksplan van een luchthaven
vergen goedkeuring van de NAA. Ten aanzien van de prijzen geldt dat de
NAA de bevoegdheid heeft om deze eventueel, als ultimum remedium,
zelf vast te stellen. 

• De uitvoering van regelgeving ten aanzien van geluid, emissies en veilig-
heid is aan de NAA. De NAA beslist, binnen de criteria van overheids-
wege, over de wijze waarop deze randvoorwaarden vorm krijgen. Dit
hoeft niet, maar kan wel door middel van zonering geschieden.

Ten tweede heeft de NAA een adviserende rol zowel voor overheden als voor
luchthavens, zodat zij haar expertise kan inbrengen ook ten aanzien van acti-
viteiten die het going concern overstijgen.
Ten derde is de NAA belast met de handhaving van alle wet- en regelgeving
die betrekking heeft op luchthavens, met uitzondering van de mededingings-
wetgeving. Met het oog op de integraliteit van handhaving wordt deze hand-
havingstaak vormgegeven door een apart organisatieonderdeel binnen de
NAA, zodat onafhankelijkheid is gewaarborgd. Indien gewenst kan er ook
voor gekozen worden om deze handhavingstaak bij een aparte Airports
Enforcement Agency (AEA, Handhavingsorganisatie Luchthavens
Nederland) neer te leggen. Het voordeel daarvan is dat handhaving in dat
geval niet wordt beinvloed door de andere activiteiten.
Een vierde belangrijke taak voor de NAA is de vormgeving van de interne
organisatie.  De risico’s van de keuze voor vervlechting van alle vormen van
overheidsinterventies  vragen om een interne structurering die zoveel moge-
lijk wordt vormgegeven volgens de beginselen van corporate governance,
waarbij checks and balances een belangrijke rol spelen.
Ten vijfde zal de NAA jaarlijks rapporteren aan de betrokken overheden over
de werkzaamheden met betrekking tot toezicht en handhaving. 

In de huidige bestuurlijke constellatie blijkt dat gegevensverzameling over
geluidsoverlast, milieueffecten, economisch voordeel en veiligheid conflict-
genererend is. Daarom verdient de informatieverzorging extra aandacht in
het ontwerp. Wil informatie gezaghebbend zijn, dan is een noodzakelijke
(niet:voldoende) voorwaarde dat deze functie is ondergebracht in een aparte,
onafhankelijke organisatie. Deze organisatie beschikt over de data en gege-
vens voor de luchthaveninfrastructuur. We noemen deze organisatie
Informatiebeheer Luchthaven Infrastructuur Nederland (ILIN).
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ILIN verzorgt informatie voor overheden en luchthavens over:

• Geluid
• Emissies
• Veiligheid
• Economie.

ILIN is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie van de bovenge-
noemde onderwerpen en kan daartoe een protocol voor dataverzameling en
rapportage ontwikkelen.  ILIN publiceert regelmatig een overzicht van ‘facts
and figures’ van de luchthavens in Nederland. Voorts verstrekt ILIN hetzij uit
eigen beweging, hetzij op verzoek alle noodzakelijke gegevens aan overhe-
den, NAA en/of luchthavens.

TRANSFORMATIE

De realisatie van het ontwerp van de bestuurlijke structuur is een transforma-
tieproces.

Voor de totstandkoming van de NAA is wetgeving nodig. Daarnaast heeft het
takenpakket van de NAA consequenties voor de huidige luchtvaartinspectie
en voor de bezetting en organisatie van de LVB.

Ook de ILIN zou via wetgeving tot stand kunnen komen. Het sluiten van een
convenant tussen betrokken partijen vinden wij hier een redelijk alternatief,
dat sneller effect kan sorteren.

Tot slot vloeit uit het ontwerp voort dat de sturingsrelatie Rijk – NAA vooral
tot uitdrukking zal komen in criteria, die de politieke doelstellingen van het
Rijk met betrekking tot de ontwikkeling van de burgerluchtvaart belichamen
enerzijds, en dat de relatie NAA – luchthavens vooral zal uitmonden in een
set van operationele randvoorwaarden voor het functioneren van luchtha-
vens.

Wij adviseren een simulatiespel te ontwerpen, waar de mogelijke ontwikke-
lingen van het totale stelsel van cyclische en niet-cyclische bestuurlijke rela-
ties tussen overheden, regulator en luchthavens kunnen worden beproefd.
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Bijlage 4 - Samenstelling en werkwijze Commissie

Commissie en projectteam
De Raad voor verkeer en waterstaat heeft de advisering over het beleid voor
de toekomst van de Nederlandse luchtvaart opgenomen in het werkpro-
gramma voor 1998. Dit is mede gebeurd op verzoek van de minister van
Verkeer en Waterstaat. Het advies is gedurende de periode augustus 1997 -
oktober 1998 voorbereid door een commissie samengesteld uit leden van
de Raad. De commissie heeft zich hierbij mede gebaseerd op literatuuron-
derzoek en raadpleging van externe organisaties. 
In de vergadering van 16 oktober 1998 heeft de Raad het advies vast-
gesteld. In totaal heeft de commissie 13 bijeenkomsten aan dit advies
gewijd. Een projectteam van het secretariaat van de Raad heeft de 
commissie bij haar werkzaamheden ondersteund. De samenstelling van
commissie en projectteam is als volgt: 

Commissie vanuit de Raad: Projectteam vanuit het secretariaat:
de heer W.E. Scherpenhuijsen Rom RA de heer ir. M.A.G. Kerkhof
(voorzitter) (projectleider)
de heer prof. drs. P. Bouw de heer drs. J.R.C. Janse
mevrouw prof. dr. J.M. Cramer (projectmedewerker, 
(vanaf 1 september 1998) tot 1 maart 1998)
mevrouw ir. H.Ch.M. Heyning mevrouw drs. N.A.J.C. de Koning
de heer prof. dr. ir. P.J.M. van Laarhoven (projectmedewerker, 
de heer prof.dr. R.J. In ’t Veld vanaf 1 maart 1998)
(tot 1 juli 1998) mevrouw D.G. Dirkzwager

(projectassistente)

Interviews
De commissie heeft ter voorbereiding van het advies een aantal interviews
georganiseerd. Aan negen organisatie binnen en buiten de luchtvaart-
sector is gevraagd om aan de hand van vijf geselecteerde onderwerpen 
aan te geven welke problemen zij op de lange termijn bezien en welke
oplossingsrichtingen zij voor ogen hebben. 
De commissie heeft bij het opstellen van het advies dankbaar gebruik
gemaakt van de mondelinge en schriftelijke bijdragen van de deskundigen
die namens de genodigde organisaties hebben deelgenomen aan de 
interviews. 

Briefadvies
De Raad heeft op 3 juni 1998 een briefadvies betreffende de toekomst 
van de luchtvaart uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
Het briefadvies bevat enkele keuzen die naar de mening van de Raad in het
regeerakkoord vastgelegd zouden moeten worden. 

Externe ondersteuning
De commissie heeft bureau Bestuurskundig Advies bv. (Bestad) gevraagd
om de bestuurlijke structuur rond de burgerluchtvaart in Nederland te
analyseren en een ontwerp-structuur te formuleren. Dit heeft, mede in
samenspraak met de commissie, geresulteerd in het rapport ‘Overheid en
Luchthavens in Nederland, ontwerp voor een nieuwe bestuurlijke structuur’
(oktober 1998). 
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Woord van dank
De commissie wil op deze plaats gaarne diegenen bedanken die op 
enigerwijze een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van 
het advies. 
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