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inleiding en probleemstelling

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad voor
Verkeer en Waterstaat zich gebogen over de toekomst van de luchtvaart in
Nederland. Aanleiding hiervoor is de evaluatie van de Schipholwet die momenteel plaatsvindt en in februari 2006 afgerond dient te zijn. In deze evaluatie
staat het normenstelsel dat met ingebruikname van de ‘Polderbaan’ op Schiphol
in werking is getreden centraal.
De Raad heeft zich de volgende vragen gesteld:
1. Welke ontwikkelingen zijn in de luchtvaart te verwachten tot 2020?
2. Welke publieke belangen zijn verbonden aan de luchtvaart?
3. Kan de mainportstrategie worden voortgezet en onder welke voorwaarden?
In dit deel worden deze drie vragen achtereenvolgens beantwoord. Afgesloten
wordt met de aanbevelingen van de Raad.
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ontwikkelingen in de luchtvaart:
dynamiek en onzekerheid

De liberalisering van de luchtvaartmarkt en in het kielzog daarvan de opkomst
van de low-costmaatschappijen hebben geleid tot overaanbod op de luchtvaartmarkt. Extreme (prijs)concurrentie is het gevolg. Om te overleven zetten luchtvaartmaatschappijen dan ook massief in op kostenbeheersing en schaalvergroting.
Het aanbod is hierdoor sterk toegenomen terwijl de prijzen van tickets fors zijn
gedaald. In combinatie met de groei van de mondiale economie, de handel en de
koopkracht hebben deze ontwikkelingen geleid tot een explosieve groei van het
aantal recreatieve en zakelijke reizigers en ook van de hoeveelheid luchtvracht.
Maar niet alleen luchtvaartmaatschappijen concurreren met elkaar. Ook de allergrootste luchthavens, de hubs, strijden met elkaar, vooral via hun hubcarriers
(British Airways op London Heathrow, Air France/KLM op Paris Charles de Gaulle en
Schiphol, Lufthansa op Frankfurt en München). Elke combinatie probeert zoveel
mogelijk (transfer)reizigers te verleiden via haar hub te reizen. Zonder deze
transferreizigers zou namelijk een groot deel van de intercontinentale verbindingen
niet rendabel kunnen worden aangeboden. De hubs concurreren met elkaar op
de combinatie van capaciteit, kwaliteit, prijs (landingsgelden/afhandelingskosten)
en betrouwbaarheid. Daarnaast proberen de hubs zoveel mogelijk andere
luchtvaartmaatschappijen naar zich toe te trekken om het netwerk verder uit te
bouwen. Hierbij letten zij er nauwgezet op dat nieuwe maatschappijen niet de
positie van de eigen hubcarrier verzwakken doordat er bijvoorbeeld teveel aanbieders op bepaalde routes komen.
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In de dynamische luchtvaartmarkt bestaat een aantal onzekerheden over de
toekomstige positie van hubs en hubcarriers:
Welke luchtvaartmaatschappijen zullen de concurrentieslag overleven, welke
delven het onderspit?
Zet de groei van de low-costmaatschappijen ten koste van de hubcarriers door
of zal hun marktaandeel stabiliseren?
Low-costmaatschappijen bieden vooral rechtstreekse verbindingen aan tussen
steden. De vraag is of dit zal leiden tot een uitholling van de aan- en afvoer
naar de hubs doordat reizigers niet langer met de hubcarrier van of naar een
hub reizen (of de hubs zelfs helemaal niet meer aandoen).
De nieuwe Airbus A380 kan door zijn enorme omvang zorgen voor een versterking van het hub&spoke-systeem (de hub met zijn verbindingennetwerk).
Deze vliegtuigen vervoeren dus passagiers en vracht op langere afstanden
tussen hubs, vaak op verschillende continenten. De nieuwe Boeing 787 daarentegen is relatief klein maar is in staat om lange afstanden zonder tussenstop
af te leggen. Hierdoor wordt intercontinentaal point-to-point verkeer mogelijk
op de ‘dikkere’ verbindingen waarop dat eerst niet mogelijk was.
Dit betekent dat Europese luchthavens niet alleen onderling meer zullen gaan
concurreren, maar ook dat zij met luchthavens op andere continenten zullen
gaan wedijveren om de gunst van luchtvaartmaatschappijen. Een willekeurig
voorbeeld moge dit illustreren: de route van bijvoorbeeld Charleston (geen
hub) naar Hamburg (ook geen hub) kan gaan via New York (hub) en dan
rechtstreeks naar Hamburg met bijvoorbeeld een 787; dan wel van Charleston
naar Amsterdam (hub) met een 787, en dan naar Hamburg. Het is duidelijk dat
Schiphol in het eerste geval letterlijk wordt overgeslagen en in het tweede
geval de ‘winnaar’ is. Dit fenomeen wordt ook wel “de slag tussen de intercontinentale gateways” genoemd. Daarnaast kan een luchtvaartmaatschappij
ook kiezen om van Charleston niet via Schiphol maar via bijvoorbeeld
Frankfurt (hub) naar Hamburg te vliegen. In dat geval heeft Schiphol dus
‘verloren’ van een Europese concurrent.
Tot slot is onduidelijk welk beleid de alliantie Air France/KLM na de initiële
periode van garanties zal voeren ten aanzien van het gebruik van Schiphol.
Tot nu heeft de alliantie de positie van de luchthaven versterkt maar op
termijn zijn ook andere scenario’s denkbaar. In ieder geval betekent dit dat
Schiphol na de garantieperiode actief zal moeten zorgen voor zijn aantrekkelijkheid vis à vis Air France/KLM.
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Publiek belang ‘toegang tot de infrastructuur’.
Publiek belang ‘voorkomen van misbruik van marktmacht’.
De Raad gaat in dit advies vooral in op de beide eerstgenoemde belangen. Ook in
een eerder advies is de Raad reeds ingegaan op het publieke belang van de luchthaven als ‘vitale schakel in de mainport’. Het kabinetsvoornemen tot privatisering
van de NV Luchthaven Schiphol vormde daarvoor de aanleiding1.
De economische activiteiten op en rondom de luchthaven kunnen zich ontwikkelen
binnen de randvoorwaarden zoals die zijn bepaald voor ’milieu, veiligheid,
gezondheid en ruimtelijke ordening’ en hebben normaal gesproken geen
bescherming van de overheid nodig. Dat wordt anders zodra de economische
ontwikkeling op ingrijpende wijze in gevaar komt. Dan kan ook op dit terrein sprake
zijn van een publiek belang.
De Raad is van mening dat de overheid zich moet richten op het formuleren en
bewaken van de randvoorwaarden waarbinnen de economische activiteiten op en
rondom de luchthaven zich mogen ontwikkelen en op het creëren van voldoende
ruimte voor deze activiteiten. Dit creëren van ruimte kan zelfs letterlijk worden
geïnterpreteerd door het instellen van vrijwaringszones en van ruimtelijke
reserveringen rond de luchthaven. De aldus geformuleerde randvoorwaarden zijn
niet per definitie onbeperkt houdbaar. De omstandigheden kunnen wijzigen
waardoor herziening nodig kan zijn. De overheid moet bij dit alles vermijden dat
zij ‘op de stoel van de ondernemer Luchthaven Schiphol’ gaat zitten.
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Een luchthaven is volgens de Raad een mainport, als die de status van primaire
hubluchthaven heeft en de thuishaven van een grote alliantie is, en daardoor
een kwalitatief hoogwaardig intermodaal knooppunt van nationaal, Europees en
intercontinentaal personen- en goederenvervoer vormt. Hiermee vervult de
mainport een essentiële ondersteunende rol voor het functioneren van de
Nederlandse economie.

publieke belangen bij luchthavens

Publieke belangen zijn belangen die zonder overheidsbemoeienis onvoldoende tot
hun recht komen. Zij moeten zorgvuldig worden gedefinieerd aangezien hiermee
interventies van de overheid worden gelegitimeerd. Bij luchthavens worden in
ons land de volgende publieke belangen onderscheiden:
Publieke belangen inzake ‘milieu, veiligheid, gezondheid en ruimtelijke
ordening’.
Publiek belang ‘continuïteit van de luchthaven als vitale schakel in de mainport’.

1

Raad voor Verkeer en Waterstaat, ‘Behoud de
meerderheid...’, Second opinion bij het kabinetsvoornemen tot privatisering van de NV Luchthaven
Schiphol, september 2004
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de mainportstrategie staat onder druk

De mainportstrategie van de regering richt zich op adequate bereikbaarheid van
Schiphol over land en via de lucht (binnen randvoorwaarden van geluid, emissies
van stoffen en externe veiligheid). Doel is het in stand houden van een uitgebreid
netwerk van intercontinentale en Europese verbindingen. Daarbij geldt dat zonder
een goed netwerk van Europese (door)verbindingen het overgrote deel van de
intercontinentale verbindingen niet rendabel in de lucht kan worden gehouden.
Op die manier worden voor ons land belangrijke economische activiteiten, zoals
kennisintensieve dienstverlening en transport en logistiek, mogelijk gemaakt en
wordt de directe en indirecte werkgelegenheid die is gekoppeld aan de luchthaven
behouden (samen zo’n 116.000 banen). Nederland heeft een groot belang bij
uitstekende Europese en zeker ook intercontinentale verbindingen. Onze economische structuur en onze ambities op dat gebied vereisen namelijk een meer dan
gemiddeld internationaal verbindingennetwerk. De beschikbaarheid daarvan
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verlaagt de transportkosten voor ondernemingen (in termen van gemak, reistijd en
geld) en is daarmee een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor het aantrekken en
behouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bovendien is het niet reëel om
te veronderstellen dat er op afzienbare termijn een minder mobiliteitsintensieve
economie in Europa of in de wereld zal ontstaan.
Deze mainportstrategie komt echter al op korte termijn onder druk te staan.
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de capaciteitsgrens van Schiphol al veel
eerder dan nog in 2002 werd verwacht, zal worden bereikt en dat ook nog bij een
kleiner aantal vliegtuigbewegingen dan eerder verwacht. Bij aanvang van de
discussie rond de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 ging de sector er nog
vanuit, dat tot 625.000 vliegtuigbewegingen per jaar geaccommodeerd zouden
kunnen worden binnen het geldende normenstelsel. De huidige fysieke infrastructuur van Schiphol maakt het inderdaad – indien alle beperkende voorwaarden
zouden worden weggenomen – mogelijk om tot 600.000–700.000 vliegtuigbewegingen per jaar af te handelen. Inmiddels blijkt echter steeds duidelijker dat
Schiphol als gevolg van het huidige normenstelsel, in 2010 niet meer dan 450.000
tot 500.000 vliegtuigbewegingen zal kunnen verwerken. Het aantal gerealiseerde
vliegtuigbewegingen bedroeg in 2004 al zo’n 403.000. Het is dan ook heel goed
mogelijk dat Schiphol al in 2008 zijn maximale capaciteit bereikt. Scenario’s die
de Raad heeft laten ontwikkelen laten bovendien zien dat er ook verder in de
toekomst (in 2020) in tenminste twee van de vier geschetste scenario’s sprake zal
zijn van aanzienlijke capaciteitstekorten op Schiphol. Daarmee komen de ontwikkelingsmogelijkheden van Schiphol als hub, en dus als mainport, al op korte
termijn in de knel. Onderstaande figuur illustreert dit.
Prognoses van het aantal vliegtuigbewegingen per jaar in 4 scenario’s
Aantal vliegtuigenbewegingen/jaar
900.000

Dit zijn ernstige constateringen. De luchtvaart is een bij uitstek internationaal
opererende bedrijfstak, waarin luchtvaartmaatschappijen die er niet in slagen
concurrerend te opereren vroeg of laat te gronde gaan. Dat ook luchthavens en
zelfs steden daarin meegezogen kunnen worden, laten de ingrijpende voorbeelden
van Sabena/Brussel en Swissair/Zürich zien. In Brussel verdween ruim 30% van de
direct aan de luchtvaart gerelateerde werkgelegenheid na het echec van Sabena.
Met het oog op het grote economische belang van een goed netwerk van
internationale luchtverbindingen hebben Zwitserse bedrijven bijgedragen aan de
doorstart van Swiss in 2001.
Als Air France/KLM ten gevolge van capaciteitsbeperkingen niet voldoende schaalvoordelen kan ontwikkelen om te blijven concurreren en daardoor in het nauw
zou komen, is het risico reëel dat ook het aantal bestemmingen en frequenties op
Schiphol zal afnemen. Zolang de ontwikkeling van het netwerk alleen stagneert,
valt de schade nog mee, maar zodra het aangeboden aantal bestemmingen en/of
frequenties daadwerkelijk begint af te nemen, dreigt een neerwaartse spiraal.
Minder (transfer)reizigers verkleinen het draagvlak voor de intercontinentale verbindingen met – opnieuw – minder reizigers als gevolg, etc. Bovendien kan zo’n
neerwaartse spiraal ertoe leiden dat (onderdelen van) internationale ondernemingen in reactie op het verschraalde aanbod en de toenemende transportkosten
(in termen van tijd en geld) niet langer voor de Randstad als vestigingsplaats
kiezen, maar voor de nabijheid van een hub die wel de kwaliteit van een groot
aantal frequenties en verbindingen kan bieden. De open Nederlandse economie
met haar netwerkoriëntatie en logistieke karakter zal hierdoor ernstige schade
ondervinden. Een luchthaven met voldoende capaciteit daarentegen biedt zijn
maincarrier (belangrijkste luchtvaartmaatschappij op de desbetreffende luchthaven) internationaal concurrentievoordeel: de maincarrier kan schaalvoordelen
ontwikkelen en zijn netwerk verder uitbouwen. Op deze manier vervult (de groei
van) de luchthaven een belangrijke economische ontwikkelingsfunctie.
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Toelichting In 2004 zijn 403.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol geregistreerd.
- Het aantal vliegtuigbewegingen is begrensd op 450–500.000 per jaar vanwege de huidige normering in
verband met het geluid.
- Het aantal vliegtuigbewegingen is tevens begrensd op ca 625.000 per jaar vanwege de huidige normring
in verband met de externe veiligheid.
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blijven. Beide effecten, zowel meer toerisme als meer bedrijvigheid, dragen bij
aan de economische ontwikkeling en werken daarmee weer een toename van de
vraag naar luchtvervoer in de hand.
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Bijgaande figuur illustreert de hiervoor beschreven beïnvloedingsrelaties. Er is sprake
van een drietal zelfversterkende mechanismen, die hierna worden toegelicht.
Duidelijk is dat steeds zowel een positieve als een negatieve zelfversterkende
werking mogelijk is.
(1) Concurrentiespel luchtvaartmaatschappijen: liberalisering van de luchtvaartmarkt leidt tot meer concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen en tot de
opkomst van de low-costmaatschappijen. Hiervan gaat een neerwaartse druk uit
op de prijzen van tickets. Hierdoor en door onder meer de grote marketinginspanningen – in combinatie met structurele trends als economische groei en
globalisering – neemt de vraag naar luchtvaart (verder) toe, waardoor grotere en
modernere vliegtuigen kunnen worden ingezet. Deze vliegtuigen kennen een lagere
kostprijs per stoel, waardoor de ticketprijs verder kan worden verlaagd.
(2) Hub&spoke-systeem: meer reizigers die via de hub reizen, vergroten het
draagvlak voor het Europese en interncontinentale netwerk. Een aantrekkelijk
netwerk trekt extra reizigers aan, waardoor het netwerk verder kan worden
versterkt met nieuwe verbindingen en hogere frequenties. Dit trekt weer nieuwe
reizigers aan, enz.
(3) Economische ontwikkeling: een aantrekkelijk Europees en intercontinentaal
netwerk via de hub brengt meer toeristen naar Nederland en doet tegelijkertijd de
transportkosten voor ondernemingen die in de regio rond de hub zijn gevestigd,
afnemen. Het uitgebreide netwerk met zijn relatief veel directe bestemmingen en
hoge frequenties zorgt er immers voor dat vracht en werknemers sneller en
gemakkelijker kunnen worden verplaatst. Dat is een vestigingsplaatsfactor waardoor meer bedrijven voor de Randstad zullen kiezen dan wel er gevestigd zullen
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raad kiest voor ‘groei binnen randvoorwaarden’

De Raad beschouwt de verdere groei van het luchtverkeer als een gegeven: het is
een dominante trend in de ontwikkeling van wereldwijde leef- en werkpatronen.
Alle studies en prognoses wijzen in die richting. Tegelijkertijd moet worden
geconstateerd dat luchtvaart schadelijke effecten heeft. Dat betreft het geproduceerde geluid, de effecten op de externe veiligheid, de veroorzaakte uitstoot en
de gezondheidseffecten daarvan, de bijdrage aan de klimaatproblematiek en het
ruimtebeslag van de luchthaven zelf maar zeker ook van de geluidscontouren.
Met name de klimaatproblematiek is dermate ernstig dat de Raad hoopt dat de
komende 10-15 jaar in internationaal verband zware ingrepen plaats zullen
vinden. Deze zullen uiteindelijk sterk prijsverhogend werken en een remmend
effect hebben op de groei van de luchtvaart. De Raad is echter van mening dat
hierop geen valse verwachtingen mogen worden gebaseerd. De internationale
politieke martelgang rondom de Kyoto-problematiek belooft niet veel goeds.
Daarom gaat de Raad vooralsnog uit van groei van de luchtvaart en derhalve ook
van de bijbehorende hinder en andere schadelijke effecten.
Toch is deze trend van groei van de luchtvaart lange tijd niet in het beleid als
uitgangspunt genomen: in de PKB van 1995 werd zelfs nog ingezet op beperking
van de groei tot maximaal 44 miljoen passagiers en 3,3 miljoen ton vracht per
jaar. In 2002 zijn deze grenzen losgelaten en is met behulp van een complex
nieuw normenstelsel getracht milieu en economie met elkaar in evenwicht te
brengen. Hoewel de omvang van het gebied met ernstige geluidshinder is verkleind – dit overigens ondanks een forse toename van het aantal vliegtuigbewegingen – is de beeldvorming heel anders. Dit komt deels door de complexiteit
van het stelsel – “wat je niet begrijpt, vertrouw je ook niet zo snel” – en deels
doordat er in de omgeving van Schiphol steeds meer mensen zijn komen wonen,
die in meerdere of mindere mate overlast ervaren. De aanleg van de Polderbaan
heeft ook “nieuwe” hindergebieden doen ontstaan. Hier komen relatief veel
klachten vandaan. Daarnaast heeft de discussie rond de Polderbaan (die een tijd
lang zelfs is aangeprezen als ‘milieubaan’), evenals de beruchte ‘invoerfout’, het
vertrouwen bij de omwonenden geen goed gedaan. De historie van het
Schipholdossier bestaat zo langzamerhand uit een stapeling van bewust maar ook
onbewust gewekte, maar niet-gerealiseerde verwachtingen, opportunistisch
gedrag van overheden, ondoorgrondelijke en steeds weer verschuivende normenstelsels, enz. Helaas moet dan ook worden geconstateerd dat in de omgeving van
Schiphol het beeld overheerst dat de overheid een onbetrouwbare partner is die
voortdurend het economische belang van de luchtvaart heeft laten prevaleren
boven het belang van de omwonenden. Men voelt zich voor de gek gehouden.
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De verantwoordelijke politici zijn zich ook bewust van dat beeld. Maar daarmee is
de oplossing nog niet gevonden. Het gevaar dreigt nu uit de volgende hoeken:
De diverse overheden zijn zich er wel van bewust dat de luchtvaart sterk zal
blijven groeien en dat die groei op straffe van grote economische schade
misschien wel geaccepteerd moet worden. Zij durven deze vervelende boodschap echter niet altijd te communiceren. Men wil de realiteit niet onder ogen
zien en zo blijft de beleidsimpasse voortduren.
Er worden oplossingen gezocht in nieuw ‘gefiguurzaag’ van contouren en
nieuwe normering waarvan de transparantie zo gering is dat het wantrouwen
blijft of zelfs wordt versterkt.
Oplossingen worden naar de toekomst verschoven, onder het mom van steeds
weer ‘nadere studies’, en/of filosofieën als: ‘Tegen die tijd hebben we stillere
en schonere vliegtuigen...’.
Het vinden van oplossingen wordt doorgeschoven naar de sector die in overleg
met belanghebbenden tot draagvlak voor pijnlijke maatregelen moet zien te
komen.

keuze uit drie opties
Het vraagstuk van de ‘grenzen aan de groei van Schiphol’ is een politiek dilemma
waarin ook alleen regering en parlement bindende keuzes kunnen maken.
De Raad ziet in globale zin een keuze uit drie opties:
I. Beperking van de groei. Deze optie stelt dat de geluidshinder nu al aan de
maat is en het huidige niveau van verbindingen voldoende kwaliteit biedt.
Eventuele risico’s voor de economische ontwikkeling worden geaccepteerd met
het oog op het beschermen van de leefomgeving.
II. Groei binnen randvoorwaarden. De economische en maatschappelijke betekenis
van Schiphol vereist dat de luchthaven binnen bepaalde kaders verder moet
kunnen blijven groeien. De mainportdoelstelling blijft in deze optie gehandhaafd.
III. Groei zonder restricties. De groei van de internationale luchtvaart is een
gegeven. De economische waarde van een mainport verdraagt volgens deze
optie geen beperking van de groei. Extra hinder is dan helaas onvermijdelijk.

beoordeling van de opties
Optie I (beperking van de groei) beantwoordt aan de begrijpelijke wens van de
omgeving om in elk geval geen extra hinder van Schiphol te krijgen. Met de
ingebruikname van de Polderbaan is een nieuwe bron van klachten aangeboord.
Vanuit die optiek is een stevige rem op de groei te verdedigen. In paragraaf 3 is
echter geanalyseerd wat de effecten van onvoldoende capaciteit van Schiphol
zijn: aantasting van het internationale (en met name intercontinentale) netwerk,
problemen voor de maincarrier, afknelling van logistieke bloedvaten, verminderde
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats, afname van de werkgelegenheid, enz.
Dit risico voor de economische ontwikkeling van Nederland is in de ogen van de
Raad te groot. Nederland heeft een sterk internationaal georiënteerde economie
en is geen eiland in de wereld. In het onderzoek van de Raad wordt aangetoond
dat een slot op de verdere groei desastreuze effecten zal hebben: zowel econo-

Advies en aanbevelingen

14

misch als maatschappelijk (o.a. toerisme). De groei van de mondiale vraag naar
luchtvaart is een gegeven, of men dat nu leuk vindt of niet. Optie I is dan ook
geen reële optie vanuit een breder nationaal belang.
Optie III (groei zonder restricties) is het andere uiterste en ook deze optie is
wenselijk noch haalbaar. De Randstad is te dichtbevolkt, de ruimte te schaars en
de kwaliteit van de leefomgeving zou teveel onder druk komen te staan. Teveel
mensen zouden teveel hinder ervaren.
Daarmee komen we als vanzelf bij optie II uit: groei binnen randvoorwaarden.
De volgende overwegingen spelen bij dit scenario een rol:
Als men er vanuit de economische en maatschappelijke betekenis van luchtmobiliteit voor kiest om ruimte te bieden aan (verdere) groei, is het primair
de luchtvaartsector zelf die extra hinder aan de bron moet aanpakken (stillere
motoren e.d). Dit moet door incentives worden ondersteund (zowel in
research&development als in het toelatingsbeleid voor vliegtuigen). Zolang dat
niet is gerealiseerd, zal net als nu het geval is door middel van een stelsel van
normen dienen te worden vastgesteld welke hinder op welke locatie acceptabel
is. Het verleden heeft echter aangetoond, dat (theoretische, ingewikkelde en
dus ondoorzichtige) normenstelsels en de handhaving daarvan tot veel discussie
en wantrouwen leiden. Dat legt een zware hypotheek op het toekomstige
mainportbeleid en de (nieuwe) randvoorwaarden voor verdere beheerste groei.
Het tot stand brengen van een nieuw gedegen normenstelsel kost veel tijd.
De Raad ziet dit als een realiteit maar beziet de doorlooptijd van besluitvorming
voor nieuwe regelgeving tevens met enige zorg. Het is hoogstwaarschijnlijk dat
de huidige capaciteitsgrenzen eerder worden bereikt dan dat er nieuwe
regelgeving is. Dat dwingt tot een tijdelijke oplossing.
Om aan dit dreigende probleem zoveel mogelijk te ontkomen, moeten reeds
op de korte termijn maatregelen worden genomen. De sector zal zelf met
verbetervoorstellen (moeten) komen. Ook de Raad doet hiertoe suggesties in
dit rapport.
De Raad wil echter waarschuwen voor te hoge verwachtingen van de effecten
hiervan. Met name het begrip ‘selectiviteit’ is in de lopende discussies in
zwang geraakt: door selectiever om te gaan met nachtvluchten, low-costcarriers,
“lawaaibakken” en dergelijke zou kunnen worden voorkomen dat Schiphol al
op korte termijn (2008) zijn capaciteitsgrenzen bereikt. Uiteraard moeten alle
mogelijkheden worden benut. Toch plaatst de Raad hierbij de volgende
kanttekeningen:
De Raad is na bestudering van het luchtvaartsysteem van mening dat het
een illusie is om te denken dat het mogelijk is om nauwgezet te sturen op
het predikaat “draagt voldoende bij aan de mainportstatus”. Welke vluchten
al dan niet in aanmerking mogen komen voor dit predikaat wordt steeds
minder evident. Het systeem is daartoe te complex en te verweven geworden.
Het is bijvoorbeeld te eenvoudig om te stellen dat low-costvluchten niets
toevoegen aan de economie, aangezien tegenwoordig ook veel ondernemingen hun werknemers uit kostenoverwegingen met deze vluchten op pad
sturen, zeker op reizen binnen Europa. Ook leveren de lage-kostenvluchten
transferpassagiers aan die nodig zijn om de intercontinentale verbindingen
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te kunnen onderhouden (waarbij ze overigens wel de hogesnelheidslijnen
concurrentie aandoen). Ook is het te eenvoudig om te stellen dat ‘alle’
chartermaatschappijen uitgeplaatst moeten worden. Er vindt immers in
Europa steeds meer vervlechting en ‘vervaging’ plaats: zo vliegen de
‘chartermaatschappijen’ Martinair en Transavia ook veel lijndiensten, en
verkoopt KLM ook veel charterstoelen in de vorm van ‘blockspacearrangementen’. Daarnaast volstaat het niet om simpelweg te stellen dat
‘alle’ vracht elders moet worden geaccommodeerd. Immers, meer dan 40%
van alle vracht wordt vervoerd via passagiersvliegtuigen en niet via vrachtvliegtuigen. Algemene uitplaatsing van alleen de vrachtvliegtuigen heeft
dan ook nog eens het nadeel dat de logistiek op de grond inefficiënt wordt
(de vrachtafhandeling geschiedt dan op verschillende plaatsen), met
daarbij als onbedoeld neveneffect extra vrachtbewegingen over de weg.
De gedachte dat transferpassagiers niet nuttig zouden zijn voor de
Nederlandse economie en dat we die ‘dus’ zouden moeten weren, is evenzo
een gevaarlijk misverstand: Nederland heeft op zichzelf een te kleine
thuismarkt om een hoogwaardig Europees en intercontinentaal netwerk
van verbindingen in stand te houden. Met name de overstappende
(transfer)passagiers maken het netwerk van Schiphol als hub mogelijk.
Middels financiële instrumenten (heffingen) en middels slotverdeling kan
slechts in beperkte mate worden gestuurd op het type vliegtuigen dat op
een bepaald moment van de dag mag landen of opstijgen.
De slotverdeling is aan strikte richtlijnen onderhevig en biedt nauwelijks
ruimte voor differentiatie naar typen en maatschappijen. Restricties in de
nacht kunnen niet per maatschappij of per type worden vastgesteld.
Bilaterale overeenkomsten en het risico van repercussies voor KLM in
landen die door selectieve matregelen op Schiphol worden getroffen,
perken de mogelijkheden in. Charters moeten per definitie een ‘nachtslag’
maken om bedrijfseconomisch te renderen. Als charters niet meer ’s nachts
zouden worden toegelaten, waar moeten ze dan naar toe? Kortom:
selectiviteit mag niet als wondermiddel voor de korte termijn in de strijd
worden gebracht.

2.

3.

4.

5.

Mede op grond van deze overwegingen heeft de Raad de ingrediënten voor een
nieuwe mainportstrategie bijeengebracht.

6

advies: ingrediënten voor een nieuwe
mainportstrategie

Alle gesprekken, onderzoeken en conclusies overziend, formuleert de Raad het
volgende advies:
1. Toenemende luchtmobiliteit is een mondiaal gegeven. Dat betreft zowel het
zakelijke en recreatieve personenverkeer als het vrachtvervoer. Deze groei zal
– ook binnen Europa – doorzetten. Binnen Europa komt dit mede doordat de
groei in de mobiliteitsvraag niet voldoende kan worden opgevangen via de
weg of het spoor. De bestaande congestie is reeds nu oorzaak van extra vraag
naar Europees luchtvervoer, terwijl vergroting van de infrastructuurcapaciteit
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6.

over land ontoereikend is en bovendien te lang duurt. Vervoer over water
is zeer belangrijk, maar is door haar aard en geografie nu eenmaal een
ontoereikend substituut voor de totale vraag.
De Nederlandse economie is sterk internationaal georiënteerd en vereist dan
ook een internationaal verbindingennetwerk. De economische betekenis van
een hub voor het vestigingsklimaat, de regionale ontwikkeling rondom de
luchthaven en de logistieke en transportfunctie is groot. Deze verdraagt geen
sterke remming van de groei, ook als dit mogelijk (tijdelijk of permanent) extra
hinder veroorzaakt. Uiteraard moet deze groei worden ingekaderd binnen
randvoorwaarden en hinderbeperkende maatregelen.
De internationale concurrentiepositie van Schiphol als hub heeft een direct
effect op de internationale concurrentiepositie van Nederland. Daarom moet
worden gewaarborgd dat het ‘level playing field’ (gelijke concurrentiekansen)
niet wordt verstoord. Europese afstemming met betrekking tot het luchtvaartbeleid kan zeer dienstbaar zijn aan het tot stand brengen van een ‘level
playing field’ waarbij gemeenschappelijke toelatingseisen worden gesteld aan
vliegtuigen. De Nederlandse regering dient hiertoe het initiatief te nemen.
Schiphol heeft fysieke ruimte om de komende jaren de verwachte groei naar
600.000–700.000 vliegtuigbewegingen per jaar (ten opzichte van 403.000
bewegingen in 2004) te kunnen opvangen. Het kan deze capaciteit echter niet
volledig benutten omdat het in een “dwangbuis” van normen zit. Een rigide
en complex stelsel van normen werkt zodanig uit dat Schiphol binnenkort al
aan zijn maximumgrens zit, hoewel de feitelijke geluidshinder in het totale
gebied is afgenomen. De groei stopt dan bij ca. 450.000 vliegtuigbewegingen.
Met het oog op de te verwachten economische effecten hiervan vindt de Raad
dit niet wenselijk en niet verstandig. Dit vereist dus tussentijdse (gedeeltelijke)
bijstelling van het normenstelsel in afwachting van een nieuw stelsel.
De uitgangspunten van een nieuw normenstelsel moeten zijn:
a. Eenduidig, transparant, voorspelbaar en aansluitend bij de hinderbeleving
van omwonenden.
b. Grenswaarden voor geluidsbelasting definiëren in termen van bijvoorbeeld
het aantal malen dat de piekbelasting boven een bepaalde waarde uitkomt,
waarbij ook rusttijden worden gedefinieerd.
c. Goed handhaafbaar.
d. Geluidsbelasting meten in plaats van berekenen.
e. Periodiek bij te stellen.
f. Bijdragend aan op zijn minst de handhaving van de huidige concurrentiepositie (‘level playing field’), dus geen stelsel dat beperkender is dan bij de
andere grote Westeuropese hubs.
g. Stimulerend tot innovatie en tot het blijven zoeken naar optimalisatie van
capaciteitsbenutting en vermindering van overlast (‘best practices’).
h. Een wettelijk kader dat de ruimte biedt voor afspraken met de regio.
De Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zou daarbij een belangrijke
rol moeten spelen.
De Raad beseft dat de erkenning dat aan de groei van de luchtvaart voorlopig
nog geen einde komt en dat deze groei – binnen randvoorwaarden –
noodzakelijk is, gelet op de betekenis van de luchtvaart voor de Nederlandse
economie, geen eenvoudige en gemakkelijke boodschap is. De regering zal
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hieraan de conclusie moeten verbinden dat hierdoor – hoe vervelend dan ook –
al op korte termijn op bepaalde punten toenemende hinder zal kunnen
ontstaan. Open en eerlijke communicatie met belanghebbenden hierover is
essentieel.
7. Een stelsel van zonering blijft noodzakelijk, zowel voor de ruimtelijke ordening
als voor de handhaving. De zonering vereist een belangrijke maar lastige
afweging tussen enerzijds het ook op de grond mogelijk maken van een
wenselijke economische ontwikkeling en anderzijds het accepteren dan wel
vermijden van hinder.
8. Programma’s voor uitkoop en compensatie van omwonenden zijn – gekoppeld
aan de zonering – nodig om minder mensen bloot te stellen aan hinder en
de acceptatie van hinder te vergroten. Nieuwe wetgeving is noodzakelijk om
uitkoop en compensatie in goede banen te leiden.
9. Beheersing van de schadelijke effecten van luchtvaart moet aan de bron
plaatsvinden en niet (of zo weinig mogelijk) door een maximum aan het aantal
vliegtuigbewegingen te stellen. Stringente eisen voor de toelating van vliegtuigen en heffingen kunnen uitsluitend op basis van gelijke internationale
concurrentievoorwaarden worden gerealiseerd. De Raad realiseert zich dat
doorbraken op deze punten niet op korte termijn zijn te verwachten:
het internationale draagvlak is thans niet aanwezig. Toch adviseert de Raad de
regering om actief middels lobby in internationale fora de druk op te voeren.
Een internationaal luchtvaartbeleid en een daaraan gerelateerd milieubeleid
moet zoveel als mogelijk de bijdragen vanuit de luchtvaart aan de mondiale
klimaatproblematiek en aan de aantasting van de lokale leefkwaliteit rond
luchthavens (geluid en andere emissies, onveiligheid) tegengaan.
10. Omdat de besluitvorming over en technische voorbereiding van eventuele toekomstige oplossingen voor extra capaciteit (bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur
in zee) veel tijd vergen, is het noodzakelijk om deze alternatieven al op korte
termijn (opnieuw) te verkennen. Immers: de Raad ziet geen aanwijzingen dat
de groei van de luchtvaart na 2020 zou stoppen. Dit betekent dat ook het
nadenken over oplossingen niet mag stoppen.

ook de sector zelf moet verantwoordelijkheid nemen
De Raad is van mening dat de luchtvaartsector, Schiphol voorop, zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen waar het de goede relaties met de omgeving betreft.
Bij de status van een ‘gewoon’ bedrijf hoort immers ook ‘goed nabuurschap’.
Naar de mening van de Raad verschuilt Schiphol zich nog teveel achter de – nog
steeds brede – rug van de overheid. Open, eerlijke en proactieve communicatie
en informatievoorziening richting omwonenden is van groot belang om het vertrouwen van deze groep zoveel mogelijk terug te winnen. Er zijn goede voorbeelden hoe ondernemingen uit andere sectoren, maar ook luchthavens elders ter
wereld, deze uitdaging hebben opgepakt. Het is niet noodzakelijk daarmee te
wachten op privatisering of op nieuw overheidsbeleid. Voorwaarde hiervoor is
wel, dat de overheid niet ‘tijdens de wedstrijd de spelregels verandert’.

Hierna wordt het advies van de Raad verder uitgewerkt in concrete aanbevelingen,
waarbij voor de overzichtelijkheid onderscheid wordt gemaakt tussen maatregelen
voor de korte termijn (2005–2010), de middellange termijn (2010–2020) en de
lange termijn (na 2020). De maatregelen worden onderverdeeld in:
Capaciteitsbenutting
Aanpassing normenstelsel
Capaciteitsuitbreiding
Selectiviteit
Hinderbeperking en -acceptatie
Milieu-efficiënte oplossingen
Communicatie

7.1

2

Efﬁciencyprikkels zijn nu in ieder geval ver te
zoeken:

capaciteitsbenutting
Toewijzen van de resterende beschikbare slots.
Beter benutten van reeds toegewezen slots2; in EU-verband toewerken
naar een nieuw slotallocatiemodel waarin prioriteit kan worden gegeven
voor vliegtuigen op basis van hun milieuperformance (voorrang voor schoner
en stiller).
Schiphol moet zelf, samen met zijn partners, onderzoek doen naar het afvlakken van de pieken (peak shaving) op Schiphol, zonder dat dit het basiskenmerk van de hub, te weten korte transfertijden, aantast. Verkeer dat niet
rechtstreeks bijdraagt aan het netwerkkwaliteit van de hub moet zo veel
mogelijk uit de piekperioden worden geweerd (o.a. met behulp van prijsdifferentiatie).
De verdeling van het luchtruim tussen militair en civiel gebruik moeten worden aangepast en de routestructuur moet worden vereenvoudigd conform de
aanbevelingen van de Werkgroep Herindeling Luchtruim 2004. Op die manier
wordt de capaciteit van het luchtruim beter benut.

– Er is feitelijk slechts 1 prijs voor slots, namelijk
€ 0,00.
– Er is sprake van inefﬁciënte benutting van slots.

grote en kleine vliegtuigen.
– Er zijn ook niet of nauwelijks benutte slots.
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korte termijn (2005–2010)

De kernvraag voor de korte termijn is welke maatregelen meer groei kunnen accommoderen binnen het afgesproken beschermingsniveau en binnen de bestaande
geluidssystematiek. Eventuele bijstelling van de systematiek zal immers tenminste
4-5 jaar kosten en ook het gedogen van overschrijdingen is geen optie. Van belang
is voorts om vast te stellen welke onderzoeken, studies en besluitvormingstrajecten
al op de korte termijn opgestart moeten worden om noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen tot stand te kunnen brengen.

– Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
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aanbevelingen

aanpassingen normenstelsel
Het huidige stelsel meet niet het totale volume aan geluidshinder. Op een
aantal zogenaamde handhavingspunten wordt theoretisch berekend wat de
lokale grenswaarde zou mogen zijn. Door de normering op een beperkt aantal
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handhavingspunten vlakbij de uiteinden van de Polderbaan en de
Zwanenburgbaan wordt de geluidscapaciteit van Schiphol mogelijk al in 2008
bereikt. De voor deze punten vastgestelde waarden zijn namelijk zodanig krap
dat zij verdere groei van het volume in de weg staan. Op andere plekken
wordt de geluidscapaciteit op de handhavingspunten echter bij lange na niet
gehaald. Via aanpassing van de desbetreffende Algemene Maatregelen van
Bestuur moet – als overgangsmaatregel – enige ruimte worden gecreëerd,
zodanig dat Schiphol beheerst verder kan groeien terwijl in de tussentijd kan
worden nagedacht over een meer fundamentele stelselwijziging.
Er dient te worden gestart met de voorbereidingen voor een nieuw stelsel dat
aan de eerder genoemde doelstellingen zal moeten voldoen. Het nieuwe
stelsel moet eenvoudig te begrijpen en te controleren zijn (transparant voor
zowel politici als bewoners), het dient zich te richten op de ervaren overlast
en het dient meer flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector
te bieden, terwijl diezelfde sector tegelijkertijd verder wordt uitgedaagd om te
innoveren en zich op die manier maximaal in te spannen voor beperking van
de overlast. De Raad heeft niet de pretentie om binnen haar opdracht een
geheel nieuw stelsel te kunnen ontwikkelen, maar wil in het volgende kader
wel een aantal ingrediënten daarvoor aanreiken.
Ingrediënten voor een nieuw integraal normenstelsel rond Schiphol (geluid, emissies van
stoffen, externe veiligheid, hier vooralsnog met nadruk op de handhaving van de
geluidsnormen)

de ingrediënten voor een nieuw stelsel kunnen bestaan uit:
Een ruimtelijke reserveringzone rond de luchthaven; in deze zone mogen met
het oog op het voorkomen van nieuwe geluidshinder en vanwege de externe
veiligheid geen nieuwe woningen worden gebouwd. De 20 Ke-zone kan
– conform de nota Ruimte – hiertoe dienen. Binnen deze zone moet wel
nieuwe bedrijvigheid kunnen plaatsvinden.
Vliegroutes moeten – in tegenstelling tot de huidige uitwaaiering – maximaal
worden gebundeld. Zo moeten vertrek- en aankomstroutes maximaal worden
gecombineerd en moeten routes langer (15-20 km) rechtlijnig in het verlengde
van de banen worden doorgetrokken.
Met het bundelingsconcept zullen veel meer mensen minder overlast krijgen.
Daar staat tegenover dat een beperkt aantal minder mensen voorspelbaar
meer overlast zal krijgen. Dit kan aanleiding zijn om delen van woonkernen te
slopen.
Voor de bewoners binnen de door de bundeling gewijzigde 35 Ke-zone
worden regelingen voor (vrijwillige) uitkoop en voor financiële compensatie
ingevoerd. Een selectief systeem van financiële compensatie wordt ook
ingevoerd voor de meest geluidsbelaste locaties binnen de 20 Ke-zone.
Deze regeling wordt gekoppeld aan het huisadres.
Nieuwe bewoners binnen deze zone tekenen bij aanvang van bewoning een
verklaring dat zij zich ervan bewust zijn binnen een zone met mogelijke
geluidsbelasting ten gevolge van de luchthaven te wonen, en dat zij die
geluidsbelasting accepteren, nu en in de toekomst, en afzien van hun klachtrecht. Dit moet uiteraard in een adequaat juridisch kader worden gegoten.
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Betere navigatie-apparatuur aan boord, maakt het mogelijk dat vliegtuigen de
routes veel nauwkeuriger dan op dit moment gaan volgen.
Met landingsgelden en boetes bij afwijking van de routes wordt gestuurd op
het inzetten van vliegtuigen met de modernste apparatuur aan boord.
Dankzij de betere navigatie-apparatuur worden de stille Advanced Continuous
Descent Approach-landingen standaard op elk moment van de dag. Hierdoor
neemt de overlast bij landingen verder af.
Het criterium ‘Totale Volume Geluid’ (TVG, een maat voor de totale geluidsproductie op en vlakbij de luchthaven gedurende een heel jaar) van het huidige
stelsel blijft gehandhaafd. Deze maat is nodig om de sector te dwingen innovatief te (blijven) opereren en alles te doen om de overlast zo klein mogelijk te
houden. De luchthaven moet hierover achteraf ook verantwoording afleggen,
waarbij het voldoen aan het ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable)
het uitgangspunt is. Het TVG wordt berekend, maar metingen zullen worden
ingezet ter verificatie van de rekengegevens.
De huidige handhavingspunten worden losgelaten. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden teveel beperkt. Bovendien leidt het huidige stelsel
ertoe dat de luchthaven gedwongen is het baangebruik regelmatig aan te passen om te voorkomen dat bepaalde handhavingspunten te snel ‘vollopen’. Dit
zorgt dan bij de omwonenden voor onvoorspelbare situaties en veel onbegrip.
In plaats daarvan worden in de buurt van woonkernen zogenaamde ‘flitspalen’ neergezet die per vliegtuig niet zozeer de snelheid maar wel de
geluidsproductie meten. Het is naast het aantal passages immers vooral de
geluidsproductie per vliegtuig die voor overlast zorgt. Bij te veel geluid worden
boetes opgelegd aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen en/of aan
Luchtverkeersleiding Nederland. Er wordt een traject afgesproken waarbij de
limiet door de jaren heen steeds scherper wordt afgesteld. Vliegtuigen worden
immers steeds stiller en op die manier wordt de sector gedwongen daarin mee
te gaan. Bovendien worden op die manier investeringen in een moderne en
dus stille vloot beloond.
Omdat in het nieuwe stelsel de handhavingspunten worden afgeschaft en
daarmee ook de noodzaak vervalt om regelmatig het baangebruik te veranderen
ter voorkoming dat punten worden ‘vol’ gevlogen, is het voortaan mogelijk
een meer voorspelbaar baangebruik te hanteren. Ook de bundeling van de
routes draagt hier aan bij. Er wordt in overleg met de omgeving een stelsel
van preferent baangebruik afgesproken, waarbij de weersomstandigheden en
het tijdstip van de dag de belangrijkste variabelen zijn. Deze preferenties zijn
bij de bewoners bekend, en zij worden door de luchthaven daarover ook
geïnformeerd op basis van de weersverwachting. Dat kan per website, e-mail,
sms etc. De voorspelbaarheid neemt daardoor toe en de bewoners kunnen er
beter rekening mee houden.
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Het aantal vliegtuigbewegingen zal minder
afnemen dan de procentuele afname van de
passagiers. Zo zal er waarschijnlijk ook vliegverkeer tussen Schiphol en Lelystad zijn.
De exacte omvang hiervan hangt af van de
bestemmingen die worden bediend en de luchtvaartmaatschappijen die deze diensten onderhouden. Daarnaast moet ook rekening worden
gehouden met extra weg- en evt. treinverkeer
tussen Lelystad en Schiphol. Het is niet onwaarschijnlijk dat daar extra voorzieningen voor
moeten worden getroffen, wil van een goede,
congestievrije (betrouwbare) verbinding sprake
zijn.
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capaciteitsuitbreiding
Onderzoeken of de voordelen van het geschikt maken van vliegveld Lelystad
voor grootschalig passagiersvervoer opwegen tegen de nadelen. Het maximumvermogen van deze luchthaven zou in 2015 tussen de 5 en 10 miljoen passagiers
kunnen bedragen. Dit is in vliegtuigbewegingen ca 10–20% van het huidige
volume op Schiphol3. Op die manier zouden specifieke segmenten (een deel van
de charters, een deel van de low-costvluchten) kunnen worden uitgeplaatst
vanaf Schiphol. Een dergelijke uitplaatsing kan plaatsvinden onder voorwaarde
dat (de voeding van) het netwerk van de hubcarrier op Schiphol geen schade
ondervindt. Dit kan als een positief effect worden gezien, evenals de toename
van werkgelegenheid in de regio. Passagiersvervoer vanaf Lelystad – zeker in
het chartersegment – vereist echter tegelijkertijd dat ook zeer vroege en zeer
late vluchten worden toegestaan. Dit zal ongetwijfeld leiden tot veel weerstand
in de omgeving. Lange juridische procedures en politieke spanningen zullen
het gevolg zijn. Daar komt bij dat aangetoond zal moeten worden dat Schiphol
met een dergelijke uitplaatsing inderdaad kan worden versterkt (en niet juist
verzwakt via uitholling van het netwerk) en dat daarmee een zinvolle bijdrage
wordt geleverd aan het oplossen van het capaciteitsvraagstuk op Schiphol.
Deze herallocatie heeft als voorwaarde dat Lelystad en Schiphol (en ook de
andere regionale vliegvelden) als één (multi-airport) luchthavensysteem moeten
worden beschouwd. Dit betekent onder meer gemeenschappelijke slots voor
beide vliegvelden.
De huidige baneninfrastructuur van Schiphol maakt het – onder de voorwaarden van aangepaste normering en operationele aanpassingen – mogelijk om
uitbreiding tot 600.000–700.000 vliegtuigbewegingen per jaar te realiseren.
Afhankelijk van het groeiscenario zou dit voor een groot deel of zelfs geheel
voldoende zijn om de benodigde capaciteit te leveren. Hier zijn echter onzekerheden aan verbonden: indien zou worden besloten om toch een beperkend
normenstelsel te handhaven c.q. als het snelste groeiscenario zich zou voordoen, lukt dit niet. Gezien de doorlooptijd van dit soort processen, moet nu al
een onderzoek worden gestart naar verdere capaciteitsvergroting van het
banenstelsel. Dit onderzoek dient zich vooral te concentreren op een andere
configuratie van het banenstelsel, mede in combinatie met het bundelingsconcept. Daarbij moet niet worden uitgesloten dat in dat geval delen van
woonkernen moeten worden gesloopt.
De Raad heeft ook een eerste oriëntatie gemaakt op de (on)mogelijkheden van
een 6e en 7e baan. Daarbij blijkt dat de 6e baan, de Parallelle Kaagbaan, grote
kosten met zich mee zal brengen, terwijl deze baan feitelijk niet bijdraagt aan
de zo belangrijke extra uurcapaciteit op Schiphol. Daardoor is de baan niet
rendabel. Wel draagt deze baan bij aan de betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling bij harde westenwind. Om de investering voor deze baan te kunnen
financieren zou theoretisch de aanleg van een 7e baan (die in eerdere
voorstellen van de luchtvaartsector is gesitueerd tussen de Polderbaan en de
Zwanenburgbaan) nodig zijn omdat hiermee de uurcapaciteit wel wordt vergroot. De Raad kan binnen het bereik van zijn opdracht geen oordeel over deze
uitbreidingsopties geven. Daarom adviseert hij – zoals hierboven aangegeven –
een allesomvattende studie naar een andere configuratie van het banenstelsel
zonder op voorhand te besluiten het aantal banen uit te breiden.
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De Raad heeft ook een eerste oriëntatie gemaakt op de (on)mogelijkheden van
een 6e en 7e baan. Daarbij blijkt dat de 6e baan, de Parallelle Kaagbaan, grote
kosten met zich mee zal brengen, terwijl deze baan feitelijk niet bijdraagt aan
de zo belangrijke extra uurcapaciteit op Schiphol. Daardoor is de baan niet
rendabel. Wel draagt deze baan bij aan de betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling bij harde westenwind. Om de investering voor deze baan te
kunnen financieren zou theoretisch de aanleg van een 7e baan (die in eerdere
voorstellen van de luchtvaartsector is gesitueerd tussen de Polderbaan en de
Zwanenburgbaan) nodig zijn omdat hiermee de uurcapaciteit wel wordt
vergroot. De Raad kan binnen het bereik van zijn opdracht geen oordeel over
deze uitbreidingsopties geven. Daarom adviseert hij – zoals hierboven aangegeven – een allesomvattende studie naar een andere configuratie van het
banenstelsel zonder op voorhand te besluiten het aantal banen uit te breiden.
Na 2020 gaat de groei van de luchtvaart naar verwachting gewoon door.
Daarom moet nu al worden nagedacht over de wijze waarop die dan zal
worden opgevangen. Op basis van de inzichten uit ons onderzoek is het niet
waarschijnlijk dat nieuwe technologie zover is ingevoerd, dat de toegenomen
luchtvaart met minder of evenveel hinder dan thans kan worden geaccommodeerd. De Raad beveelt daarom aan om de studie naar de haalbaarheid van
het eerdere Flylandproject af te maken. Dit betreft de aanleg van een luchthaven in zee. Dit project werd eerder stopgezet voordat definitieve conclusies
konden worden geformuleerd. De Raad heeft op basis van zijn onderzoek geen
oordeel over de eventuele aanleg van een luchthaven in zee, maar vindt dat
voor de lange termijn alle opties voor capaciteitsuitbreiding moeten worden
onderzocht. Pas nadat alle voor- en nadelen op tafel liggen kan een adequate
afweging plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat opgebouwde kennis
voorgoed verloren gaat, temeer daar er op dit moment geen reële alternatieven
zichtbaar zijn. Ook moet worden voorkomen dat te lang wordt gewacht met
het beantwoorden van de vraag hoe op lange termijn kan worden voorzien in
de noodzakelijke capaciteit; immers gelet op de lange termijnen die nodig zijn
voor studie, besluitvorming en eventueel uitvoering is het van belang op tijd
te beginnen met hierover na te denken.

4

Deze afweging heeft bijvoorbeeld betrekking op
het faciliteren van een intercontinentale vlucht
versus een korte afstandsvlucht met een 2-zitter of
een luidruchtig vrachtvliegtuig in de nachtelijke
uren. Op termijn kan dit ook uitplaatsing van
charters en sommige low cost-vluchten naar
Lelystad betekenen.

selectiviteit
Het bij de EU aanmelden van een luchthavensysteem (Schiphol, Rotterdam, en
eventueel ook Lelystad, zie hierboven) waardoor maatregelen gericht op
selectiviteit beter mogelijk worden: de sector kan – en moet – dan zelf bepalen
welke vluchten prioriteit krijgen op Schiphol. Het ligt voor de hand daarbij
voorrang te geven aan vluchten die wezenlijk bijdragen (als rechtstreekse
verbinding dan wel als feeder) aan het Europese en intercontinentale netwerk4.
De slotcoördinator moet meer bevoegdheden krijgen om maximaal gebruik te
maken van hetgeen de EU toestaat aan criteria voor selectieve toewijzing van
slots. Zo mag geen onderscheid worden gemaakt naar luchtvaartmaatschappij,
wel naar geluidskenmerken van vliegtuigen, waarbij ook de verdeling over de
dag kan worden betrokken. Hiervoor dienen zogenaamde local rules te worden
opgesteld en aan Brussel te worden voorgelegd voor goedkeuring. Ook hier
kunnen echter de landen waarin luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd die
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schade ondervinden van de selectiviteit, overgaan tot repercussiemaatregelen
tegenover bijvoorbeeld Air France/KLM.

hinderbeperking en -acceptatie
In verband met gezondheid en veiligheid moeten woonfuncties niet worden
toegestaan in de meest belaste gebieden rond de luchthaven (vergelijkbaar met
de huidige veiligheids- geluidssloopzones). Dit betreft met andere woorden de
binnenste ‘schil’ rond Schiphol.
In de volgende schil, het gebied gelegen binnen het equivalent van de 35 Kecontour, moet een programma worden voorbereid voor de (vrijwillige) uitkoop
van omwonenden, gefaseerd te beginnen van binnenuit. Dit geldt dus alleen
voor bewoners die daarvoor in aanmerking willen komen. Hierdoor kan bij
deze mensen veel hinder worden weggenomen zonder dat zij daarvan financiële schade ondervinden. Tegelijkertijd kan op die manier meer ruimte worden
gecreëerd ten aanzien van de geluids- en de externe veiligheidsrestrictie.
Uitgekochte woningen worden dan afhankelijk van de ligging gesloopt dan
wel verhuurd/verkocht aan bewoners die verklaren geen bezwaar te hebben
tegen de geluidsbelasting (en deze tellen vervolgens niet mee in de restricties).
Vooraf dient uiteraard onderzocht te worden op welke manier een dergelijke
regeling juridisch hanteerbaar kan worden opgesteld en ingevoerd.
Voorbereiding van een systeem van financiële compensatie van omwonenden
binnen de 35 Ke-zone. Dit systeem zal tevens van toepassing zijn voor de
meest geluidsbelaste locaties binnen de 20 Ke-zone. Ook hiervoor is juridisch
en economisch voorwerk nodig. Zie hiervoor ook het tekstkader op deze pagina.
Conform de inzet van de Nota Ruimte wordt geen nieuwbouw meer ontwikkeld
binnen de huidige 20 Ke-contour. Aan nieuwe kopers/huurders binnen de 20
Ke-contour wordt gevraagd vooraf een verklaring te tekenen waarin afstand
wordt gedaan van het klachtrecht, nu en in de toekomst, met betrekking tot
geluidsbelasting (en het recht op compensatie).
Binnen het nieuwe wettelijke kader kan aan het CROS (Commissie Regionaal
Overleg Schiphol) een meer betekenisvolle en op verbetering gerichte rol worden
gegeven dan het thans heeft. Binnen de geschetste kaders moet er namelijk
regionaal en lokaal invulling worden gegeven aan de toepassing van innovaties
die hinderreductie en/of capaciteitsvergroting mogelijk maken, zoals de uitkoop- en compensatieregelingen en de gestructureerde informatievoorziening.

een prijskaartje voor geluidshinder
Het is mogelijk om prijskaartjes te hangen aan geluidshinder. Dit blijkt uit economisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw dr. B. Baarsma,
werkzaam bij de Stichting Economisch Onderzoek, heeft op basis van een grootschalige enquête in het jaar 2000 achterhaald welk prijskaartje omwonenden van
Schiphol aan geluidshinder hangen. Om strategische antwoorden te voorkomen,
heeft zij vragen hierover opgenomen in een breder onderzoek naar leefomstandigheden. Uitgangspunt is dat het welzijn van de omwonenden niet wordt aangetast door bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol. In het onderzoek wordt de
verwachte toename van de geluidhinder door de uitbreiding afgewogen tegen
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een toename in inkomen (of woonlasten), op zodanige wijze dat het welzijn
gelijk blijft. Stel – nadrukkelijk als rekenvoorbeeld – dat alle bijna 150.000 huishoudens in de omgeving van Schiphol die meer dan 20 Kosten-eenheden aan
vliegtuiglawaai boven hun dak hebben, worden gecompenseerd voor de excedent
hinder (dus alles boven die 20 Ke-eenheden). In dat geval zouden de maatschappelijke kosten van deze hinder op iets meer dan honderd miljoen euro per
jaar uitkomen. De kosten voor de financiële tegemoetkoming kunnen geheel of
gedeeltelijk in rekening worden gebracht aan luchtvaartmaatschappijen die deze
vervolgens kunnen doorrekenen in de ticketprijs. Dit vanuit het principe de
vervuiler betaalt.
Een ander rekenvoorbeeld: stel nu dat alle 828.000 huishoudens in het Schipholgebied 50% meer geluidshinder zouden krijgen dan er in 1998 was. Het totale
compensatiebedrag is dan ca € 437 miljoen per jaar. Om dit bedrag in beter perspectief te plaatsen, moet men dit relateren aan het aantal vliegtuigbewegingen
of het aantal passagiers. Op basis van de 2004-cijfers zou dit leiden tot een
bedrag per vlucht van € 1000 dan wel een bedrag per passagier van € 10. Als we
de compensatie beperken tot alleen de inwoners die meer dan 20 Ke aan hinder
ervaren, wordt het bedrag beduidend minder: € 78 miljoen per jaar.
Een andere belangrijke geluidscontour is de 35 Ke-contour. Indien wordt besloten
om allen de inwoners hiervan te compenseren is het bedrag uiteraard nog lager:
€ 6 miljoen per jaar.
Uit het onderzoek blijkt dat hogere inkomensgroepen meer geld nodig hebben ter
compensatie van hinder dan lagere. Dit is logisch en niet typisch voor dit onderzoek. Een bedrag van € 100 heeft voor iemand met een inkomen van € 5000 per
maand immers minder betekenis dan voor iemand die € 1000 verdient.
De invoering van een financiële tegemoetkoming ligt maatschappelijk gezien
gevoelig. Verschillende partijen zullen morele bezwaren opwerpen tegen het
“afkopen van ellende”. Ook het verschil in tegemoetkoming tussen verschillende
inkomensgroepen kan maatschappelijke weerstand oproepen. Overigens kan ook
gekozen worden voor een meer neutrale grootheid, als woonlasten.
De benodigde compensatie is volgens het onderzoek voor mensen met een
geïsoleerde woning lager dan voor andere omwonenden. Isolatie is dus een
zinvolle investering.

milieu-efficiënte oplossingen
Druk op de sector houden om te komen tot milieu-efficiënte oplossingen:
voortzetting en zo mogelijk aanscherping van het beleid gericht op de inzet van
stillere en zuiniger vliegtuigen. Dat kan onder meer via het tariferingsbeleid.
Het door Luchthaven Schiphol voorbereiden van samenwerking met de drie
andere grote hubs in de EU om initiatieven te nemen om te komen tot een level
playing field waar het de versnelde invoering van moderne, stille vliegtuigen
met moderne navigatie-apparatuur betreft (denk met name aan de eerder
vermelde Advanced Continuous Descent Approach, waardoor de geluidshinder
bij landingen significant kan worden verminderd) en het weren van oudere
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lawaaiige vliegtuigen. Dit moet parallel lopen met het eerder geadviseerde
Nederlandse initiatief om op EU-niveau dit beleid tot stand te brengen.
De overheid moet inzetten op het via onderzoeksprogramma’s stiller, schoner,
zuiniger en veiliger maken van de luchtvaart waarbij de in ‘Vision 2020’
geformuleerde lange-termijndoelen als bakens fungeren5.

externe veiligheid
De centrale elementen van externe veiligheid zijn het ‘individuele risico’
(de kans dat een individu op een bepaalde plek getroffen wordt door een
vliegtuig) en het ‘groepsrisico’ (de kans op een ramp waarbij ‘op de grond’ 10
of meer doden vallen). Het resultaat is dat bijvoorbeeld het individuele risico
wordt uitgedrukt in een factor 10-6/jaar (een kans van eens in de miljoen jaar).
Dit zijn imaginaire, statistische kansberekeningen met weinig verbinding met
de werkelijkheid. Volgens de Raad is het realistischer aan te sluiten op het
concept van het ‘causaal model’. Dit stelt maatregelen centraal die de sector
zelf kan nemen. Het betreft zaken als de samenstelling en het onderhoud van
de luchtvloot, de inspecties door de overheid, navigatiesystemen, de werkbelasting op de verkeerstoren, de vliegroutes, de training van piloten en de
rampenbestrijding. In het causaal model wordt goed gedrag beloond omdat
daarmee meer vliegtuigbewegingen mogelijk worden. Parallel daaraan wordt
slecht gedrag ‘bestraft’ middels een meerjarig verbeteringsprogramma. Het Rijk
heeft recentelijk opdracht gegeven tot de ontwikkeling van zo’n causaal
model. Dit zal voorjaar 2008 worden opgeleverd. De taak van de overheid zou
dan vooral moeten liggen in:
Monitoring op het door de sector zelf geformuleerde programma.
Aanvullende voorschriften waar de zelfregulering tekortschiet.
Toezicht door middel van onafhankelijke audits.

communicatie
Ontwerp en invoering van een modern communicatie- en dialoogplan van
overheid en Schiphol met de omgeving met als doel het geschonden
vertrouwen in eerlijkheid en openheid weer op te bouwen.
Invoering van een systeem waarbij Schiphol de omgeving informeert over de
specifiek te verwachten overlast op een bepaalde dag op een bepaald
moment. Dat kan via een website, maar ook per e-mail en wellicht zelfs per
sms. Bewoners krijgen zo meer grip op de ervaren geluidsbelasting.

7.2 middellange termijn (2010-2020)

5

Zie voor meer toelichting op ‘Vision 2020’ de
kadertekst op pagina 41
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capaciteitsbenutting
Invoeren van verbeterde Air Traffic Control-procedures en wijze van starten/landen waardoor op de grond minder geluid wordt waargenomen. Concreet wordt
gedacht aan het landen via een soort van ‘glijvlucht’ waarbij gedurende een
groot deel van het aanvliegen het motorvolume constant kan blijven zodat min-
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der geluid wordt geproduceerd. Deze manier van aanvliegen, ook wel Advanced
Continuous Descent Approach (ACDA) genoemd, vereist dat er moderne navigatieapparatuur aan boord van het vliegtuig is. Alle systemen en procedures moeten
op deze manier van landen zijn afgestemd. Omdat veel vliegtuigen nu nog niet
over de apparatuur beschikken is het nu nog te arbeidsintensief om dit overdag
toe te passen. Bovendien gaat het nu nog ten koste van het aantal landingen/
starts per uur omdat meer speling moet worden ingebouwd tussen de verschillende vliegtuigen. In de nacht wordt deze methode nu al wel vaak toegepast met
de vliegtuigen die daarvoor geschikt zijn. Dan is het ook minder druk waardoor
dit gemakkelijker kan. Het aan boord hebben van de meest moderne navigatieapparatuur kan actief worden bevorderd (via landingsgelden/subsidies).
Een ander stelsel van baangebruik (het zogenaamde 2+2 gebruik: 2 starts en
2 landingen tegelijkertijd, onafhankelijk van elkaar) kan de capaciteit van
Schiphol sterk vergroten. Op dit ogenblik kunnen 3 starts en/of landingen
onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd (het zogenaamde 2+1 baangebruik). Ook nu al wordt het 2+2 gebruik deels al gehanteerd, maar dit is
nog onvoldoende betrouwbaar om er continu mee te kunnen werken.

aanpassingen normenstelsel
Het nieuwe normenstelsel voor Schiphol – zoals in paragraaf 7.1 beschreven –
wordt op de middellange termijn ingevoerd.

capaciteitsuitbreiding
Aanleg van eventuele nieuwe infrastructuur (wijziging en/of uitbreiding van
het banenstelsel) van Schiphol indien de noodzaak door onderzoek is aangetoond en zij onder acceptabele condities in gebruik kan worden genomen
(zie hiervoor onder ‘korte termijn’).

selectiviteit
Een deel van het low cost- en charterverkeer van Schiphol kan wellicht worden
uitgeplaatst naar regionale vliegvelden. Met name gaat het om Lelystad dat
hiertoe wordt uitgebouwd tot een vliegveld voor op termijn zo’n 5–10 miljoen
passagiers. Hiervoor dienen overigens eerst de voor- en nadelen van het
uitbouwen van Lelystad tegen elkaar te worden afgewogen (zie ook hiervoor
onder ‘korte termijn’).

hinderbeperking en -acceptatie
De eerder genoemde programma’s worden geïmplementeerd waardoor bewoners
binnen de nieuwe contouren (die mede zijn gebaseerd op meting van daadwerkelijke geluidsbelasting) financiële ‘compensatie’ ontvangen en zich vrijwillig
kunnen laten ‘uitkopen’. De op die manier vrijgekomen huizen worden
vervolgens verkocht/verhuurd aan bewoners die daarmee tegelijkertijd afstand
doen van hun klachtrecht (nu en in de toekomst).
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B
Analyse
internationaal beleid
De regering voert middels actieve lobby in internationale fora de druk op
andere landen op om te komen tot afspraken over stringente eisen over
toelating van vliegtuigen en over de invoering van heffingen. Doel is om te
komen tot een zo groot mogelijk ‘level playing field’ gericht op de versnelde
invoering van schone, zuinige, stille en veilige vliegtuigen en de mogelijkheid
om vliegtuigen die niet aan de eisen te voldoen te weren.
De EU zou moeten overgaan over tot invoering van BTW op vluchten binnen de
EU6 en zet tevens een lobby in gericht op het wereldwijd invoeren van accijns
op kerosine. Hierbij moet worden aangetekend dat deze maatregelen slechts
eenmalig groeivertragend zijn.

7.3 lange termijn (na 2020)7

6

Recentelijk zijn in EU-verband de eerste besprekingen hierover gevoerd. Invoering op korte
termijn is echter niet te verwachten.

7

De Raad heeft ook aanvullende maatregelen
overwogen. Deze zullen echter niet het beoogde

Realisatie van een nieuwe luchthaven (in zee). Dit uiteraard voorzover de
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven en het plan vanuit de invalshoeken
techniek, economie èn milieu haalbaar blijkt8.
Internationaal beleid gericht op stringente toelatingseisen met betrekking tot
de emissie van vliegtuigen, waarbij een level playing field noodzakelijk blijft.
Technologische vernieuwing gericht op het stiller, schoner, zuiniger en veiliger
maken van de luchtvaart op basis van onderzoeksprogramma’s waaraan de
overheid een stevige (financiële) impuls geeft.

effect hebben. Zo is bezien of (door tarieven
gestimuleerd) de substitutie van transfer- door
O/D-passagiers een reële optie is. De conclusie is
dat dit juist een ongewenst proces in gang zet:
transferpassagiers zijn namelijk van groot belang
voor het ‘vullen' van de intercontinentale verbindingen. Als dit wordt afgeremd zal dit nadelig
werken op het netwerk (met de beschreven vervolgeffecten). Het blijkt dus praktisch onmogelijk
om de conﬁguratie van het hubnetwerk te
modiﬁceren zonder ernstige bijverschijnselen.
8

In zijn studie heeft de Raad bezien of een (eventueel nieuwe) remote airport in bijvoorbeeld Polen
een oplossing zou kunnen zijn. Dit alternatief is
niet wenselijk: dit nieuwe vliegveld zou de
hubfunctie van Schiphol uithollen, omdat het
knooppunt van internationale verbindingen dan
wordt verplaatst. Met het verschuiven van de
knooppuntfunctie zullen ook andere functies
worden verplaatst (distributie, kantoren, e.d.).
Amsterdam krijgt minder verbindingen en wordt
minder aantrekkelijk als vestigingsplaats. Dit nog
afgezien van andere bezwaren (luchtvaartpolitieke
problemen, vervolgeffecten voor de maincarrier
Air France/KLM, e.d.).
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Inleiding en probleemstelling

1

aanleiding
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat
advies gevraagd over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Belangrijke
aanleiding hiervoor is de evaluatie van de Schipholwet die in februari 2006
afgerond dient te zijn. In deze evaluatie staat het normenstelsel, dat met
ingebruikname van de ‘Polderbaan’ op Schiphol in werking is getreden, centraal.
Maar ook de meer algemene vraag naar de toekomst van mainport Schiphol en
de regionale luchthavens in Nederland, tegen de achtergrond van een sterk
veranderde luchtvaartmarkt, vormt een aanleiding voor dit advies.

probleemstelling
De probleemstelling voor dit advies luidt als volgt:
Welke ontwikkelingen zijn in de luchtvaart te verwachten tot 2020?
Hoewel de focus van dit advies op Nederland ligt, mag gelet op het internationale karakter van de luchtvaart duidelijk zijn dat daarbij breder wordt
gekeken.
Welke publieke belangen zijn verbonden aan de luchtvaart?
Kan het mainportbeleid worden voortgezet en onder welke voorwaarden?

complex beleidsterrein
De luchtvaart vormt een complex beleidsterrein en wel om vier redenen. Ten eerste
is er een veelheid aan actoren betrokken. Zo vormen de Luchthaven Schiphol,
Air France/KLM als grootste gebruiker en een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen samen de luchtvaartsector. Vervolgens zijn er de toeleverende bedrijven,
de Luchtverkeersleiding Nederland en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium die tot het luchtvaartmarktsegment kunnen worden gerekend.
Ook de omwonenden van de luchthaven vormen een belangrijke groep. Zij zijn
deels verenigd in actiegroepen, die op hun beurt weer deels samen met gemeenten
zitting hebben in het CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol).
Dan zijn er de diverse overheden, van de verschillende betrokken gemeenten via
de Provincie Noord-Holland tot aan het Rijk, waar een groot aantal ministeries
‘betrokken’ is: VenW, VROM, EZ, Defensie, Justitie en Financiën. Ook het parlement
mag in deze opsomming niet ontbreken. Niet genoemd zijn nog de klanten:
de reizigers (zakelijk en recreatief) en de verladers van vracht. De werknemers op
en rond Schiphol vormen tot slot een vaak vergeten groep. Een zo divers aantal
spelers vraagt om een ketenbenadering, waarbij spelers niet los van elkaar maar
juist gezamenlijk worden betrokken.
Ten tweede zijn ook de issues waar het om gaat divers. Zo kan het gaan over het
behoud van de mainportpositie, de bijdrage aan het vestigingsklimaat in
Nederland, de werkgelegenheid, de belastingopbrengsten en het voortbestaan
van afzonderlijke ondernemingen. Maar ook het woongenot en de gezondheid
van bewoners, de capaciteit van de luchthaven, de geluidsbelasting, emissies en
externe veiligheid zijn issues die vaak aan de orde zijn. Daar doorheen speelt
soms de kloof tussen politiek en burgers en de betrouwbaarheid van
“de politiek”. Regionale woningbouwplannen versus ruimtelijke reserveringen
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spelen een rol, evenals geluidsisolatieprogramma’s, ontwikkeling van huizen- en
kantorenprijzen, rendement op investeringen in infrastructuur, het aandelenbezit
van diverse overheden in NV Schiphol en de plannen voor de privatisering van de
luchthaven.
Ten derde is de materie inhoudelijk complex, of het nu om gaat om de werking
van de internationale luchtvaartmarkt, de geproduceerde geluidsbelasting of de
economische effecten van Schiphol. Daar komt bij dat de kennis daarover niet voor
iedereen in gelijke mate toegankelijk is, hetgeen een transparant en constructief
proces belemmert. Veel omwonenden van Schiphol hebben dan ook het gevoel
dat hun belangen niet serieus worden genomen.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het in Nederland gevoerde luchtvaartbeleid.
In hoofdstuk 4 worden de maatschappelijke belangen economie en milieu onderzocht.
In de begrippenlijst die als bijlage is opgenomen, worden diverse begrippen
nader toegelicht.

Tot slot is er sprake van grote onzekerheden ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen. Hierbij kan worden gedacht aan de stormachtige opkomst van de
Low Cost Carriers zoals Ryanair en Easyjet, maar ook aan de daarna gebleken
economische kwetsbaarheid van dit segment en de massieve vraaguitval voor de
gehele luchtvaart ten gevolge van crises als ‘9/11’ en ‘SARS’. Ook de alliantie van
Air France en KLM kan niet ongenoemd blijven. Onzekerheden bestaan ook over de
snelheid waarmee technologische ontwikkelingen vliegtuigen stiller en schoner
kunnen maken (en deze rendabel op de markt kunnen komen).

bijdrage aan het debat
Tegen deze achtergrond brengt de Raad voor Verkeer en Waterstaat dit advies uit.
De Raad wil hiermee, in het licht van de genoemde evaluatie van de Schipholwet,
bijdragen aan een constructief debat over de toekomst van de luchtvaart in
Nederland. Daartoe richt de Raad zich dan ook niet alleen tot de Minister en
Staatssecretaris van VenW, maar ook tot de betrokken bewindslieden van VROM,
EZ, en Financiën en de leden van het parlement. Bovendien richt de Raad zich tot
de besluitvormers in ‘de sector’ en tot de overige betrokkenen en belanghebbenden,
zoals de omwonenden en de gebruikers van de luchthaven. De Raad komt in zijn
advies echter tot de conclusie dat regering en parlement nu aan zet zijn.
Het vraagstuk van de “grenzen aan de groei van Schiphol” is primair een politiek
dilemma, waarin uiteindelijk alleen de verantwoordelijke politici bindende
keuzes kunnen en moeten maken.

leeswijzer
Het advies, de aanbevelingen en de overwegingen die daartoe hebben geleid, zijn
geformuleerd in het eerste deel (advies en aanbevelingen).
Deze samenvatting is zelfstandig leesbaar maar kan natuurlijk niet alle achtergrondinformatie weergeven. Daarvoor verwijzen wij u dan ook graag naar de
hoofdstukken 2, 3 en 4.
Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag- en aanbodkant van de luchtvaartmarkt. Daarbij
komen ook de luchthavens aan bod en wordt tevens vooruit gekeken naar 2020.

Inleiding en probleemstelling
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De luchtvaartmarkt:
vraag en aanbod
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2.1 inleiding
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt verkend. Om te
beginnen wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op de hoeveelheid
vracht die uiteindelijk wordt vervoerd en het aantal mensen dat daadwerkelijk in
een vliegtuig stapt. Onderstaand schema laat de relevante factoren aan de
vraag- en aanbodkant zien9. Paragraaf 2.2 gaat in op de vraagkant, paragraaf 2.3
op de aanbodkant en paragraaf 2.4 op de luchthavenmarkt. In paragraaf 2.5
wordt vooruitgekeken naar 2020.
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2.2 de vraag naar luchtvervoer
De vraag naar luchtvervoer wordt beïnvloed door vijf belangrijke factoren: globalisering, omvang van de bevolking; multiculturalisering, vergrijzing en vrije tijd.
De economie heeft daarbij een versterkende of remmende invloed:

9

Vanwege de overzichtelijkheid zijn in het schema
geen terugkoppelingseffecten tussen vraag en
aanbod weergegeven; in werkelijkheid is daarvan
natuurlijk wel sprake.

Globalisering: De beschikbaarheid van moderne transporttechnologieën zoals
luchtvaart en van communicatietechnologieën zoals internet hebben een
enorme impuls gegeven aan economische, culturele en politieke verwevenheid
van landen en regio’s en ook in het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen hebben
geleid tot een toenemende vraag naar zakelijke en toeristische reizen en naar
vrachtvervoer door de lucht.
Ondernemingen organiseren zich in toenemende mate internationaal. Zo vindt
de productie van halffabrikaten steeds meer daar plaats waar dit tegen de
laagste kosten kan, met meer transportbewegingen als gevolg. Maar ook voor
andere bedrijfsfuncties zoals marketing en management geldt dat ten
behoeve van de internationale afstemming regelmatig face-to-face-overleg
noodzakelijk is waarvoor gereisd moet worden. Ook in politiek en sociaal-
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cultureel opzicht neemt de verwevenheid toe. De wereld is ‘een dorp’ geworden.
Problemen als klimaatverandering en internationaal terrorisme maken samenwerking over de grenzen heen, meer dan eens nodig.
De economieën van de zogenaamde BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en
China, groeien snel. Deze ontwikkeling, in combinatie met de grote bevolking
van deze landen, zal gaan zorgen voor een toestroom van zakenreizigers en
toeristen naar Europa. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
schat dat er in 2003 zo’n 50.000 Chinezen naar Nederland kwamen voor
vakantie. In 2008 zouden dat er zo’n half miljoen kunnen zijn.
De luchtvaart groeit nog sneller dan het aantal passagiers. Boeing en Airbus
gaan in hun forecasts uit van een jaarlijkse stijging van ca 6% (ca 5%
passagiers). Vracht van en naar Azië zal hierbij het snelst toenemen. Het betreft
hierbij vooral goederen met een hoge economische waarde en beperkte houdbaarheid.
Omvang van de bevolking: Hoe meer mensen, hoe meer potentiële reizigers.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht voor Nederland een maximale
bevolkingsomvang van 17 miljoen in 2035. Daarna zal de bevolking afnemen.
Op wereldschaal groeit de bevolking de komende decennia door, zij het wel in
een minder snel tempo dan de afgelopen jaren.
Multiculturalisering: Meer migranten betekenen meer bezoeken aan het land
van herkomst en meer bezoeken aan Nederland door buitenlandse familieleden. Vooral allochtonen van de tweede generatie nemen regelmatig het
vliegtuig naar hun herkomstland. Nederland telde op 1 januari 2004 bijna
16,3 miljoen inwoners, onder wie 1,7 miljoen niet-westerse en 1,4 miljoen
westerse allochtonen.
Vergrijzing: Een groot deel van de Nederlandse bevolking, de ‘babyboomgeneratie’, bereikt de komende jaren de leeftijd van 65 jaar. Op dit moment is
bijna 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat rond
2040 de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt, met een aandeel 65-plussers van
23 procent. Volgens het SCP zijn deze toekomstige ouderen niet te vergelijken
met de huidige 65-plussers. Ze hebben meer te besteden en zijn avontuurlijker ingesteld: ingrediënten voor intensief vakantiegedrag.
Vrije tijd: Meer vrije tijd betekent meer tijd voor vakantie. Na een hoogtepunt
aan vrije tijd in 1985 neemt het aantal vrij te besteden uren weer af. Het aantal vakantievluchten lijkt echter niet af te nemen: mensen lijken echter juist
vaker en korter op vakantie te gaan. De populariteit van de zogenaamde
‘minivakanties’ bevestigt dit beeld. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau
heeft de verschuiving van productiewerk naar cognitieve arbeid, de behoefte
om regelmatig letterlijk afstand te nemen van het werk vergroot.
Economie: De mate waarin bovenstaande factoren doorwerken op de vraag naar
luchtvervoer is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en in
et verlengde daarvan van de koopkracht. Veel mensen trekken er immers vaker en
verder op uit naarmate ze meer te besteden hebben. Jongeren verkiezen vanwege
de lage prijzen steeds meer vliegreizen naar Turkije boven de traditionele busreizen naar de Spaanse Costa’s. Dankzij de goedkope tickets liggen ook backpackvakanties naar Azië en Australië binnen handbereik. Deze voorbeelden illustreren
dat bij een constant reisbudget in termen van tijd en geld meer verre reizen
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mogelijk zijn; zodra tijd en/of budget toenemen zijn meer dan wel verdere
vakanties mogelijk.
Als het goed gaat met de economie hebben ook migranten meer geld om met het
vliegtuig op familiebezoek te gaan. Een goeddraaiende economie betekent tevens
meer internationale handel en daarmee meer zakenreizen en vrachtvervoer per
vliegtuig. De mate waarin globalisering leidt tot meer vliegreizen is derhalve
afhankelijk van het welvaartspeil. Zelfs de omvang van de bevolking vertoont via
geboorteoverschot en migratiesaldo een positieve correlatie met de economische
ontwikkeling. En meer mensen betekent op termijn weer meer potentiële reizigers.

trends in toerisme
Toeristen maken op Schiphol ongeveer 60% uit van de reizigers met een Europese
bestemming. Intercontinentaal ligt dit percentage zelfs op 65%. De verwachting is
dat het toerisme verder zal toenemen. Vanuit ‘economisch wonderkind’ China
komen nu al grote stromen toeristen richting Europa. Maar ook de thuismarkt is
nog niet volgroeid: verwacht wordt dat het aantal keren dat Nederlanders het vliegtuig nemen de komende jaren nog zal toenemen. Vliegen wordt steeds gewoner.
Er wordt niet alleen meer gevlogen, maar ook steeds verder. Tegenwoordig
kunnen grote delen van de bevolking zich een ‘all-inclusive’-vakantie aan een
tropisch strand in Mexico, Brazilië en de Dominicaanse Republiek veroorloven.
Dichterbij heeft ook Turkije een sterke groei doorgemaakt.
Reisorganisaties zijn voortdurend op zoek naar goedkope bestemmingen – dus
buiten de dure Euro-zone – die beschikken over voldoende infrastructuur
(lees: een vliegveld en hotels). De introductie van internet heeft de markt veel
transparanter gemaakt. Het resultaat zijn lage prijzen en lage winstmarges.
Door vervoer, accommodatie en maaltijden in eigen hand te houden slagen de
grote reisorganisaties zoals TUI en Thomas Cook er in de kosten beperkt te houden.
Sommige organisaties bezitten vanuit die filosofie ook eigen vliegtuigen.
Denkbaar is zelfs een ontwikkeling waarbij reisorganisaties in de toekomst gaan
beschikken over eigen dedicated faciliteiten op (regionale) vliegvelden. Op die
manier kunnen zij kosten en kwaliteit optimaal bewaken; bovendien is het goed
voor de naamsbekendheid. Nu al vliegen veel organisaties bij voorkeur vanaf
regionale luchthavens. Dit maakt het mogelijk mensen dichtbij huis te bedienen
en bovendien zijn de parkeerkosten er veel lager dan op Schiphol. Veel reizigers
ervaren regionale vliegvelden in vergelijking met Schiphol als ‘knus en overzichtelijk’. Het volume van deze vliegvelden zinkt echter in het niet bij dat van Schiphol.

2.3 het aanbod van luchtvervoer
Marktstructuur, technologie, heffingen en de olieprijs bepalen het aanbod van
luchtvervoer: de aangeboden capaciteit (aantal bestemmingen en vluchten,
aantal stoelen, ruimte voor vracht) en de prijs van de vliegtickets.
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samenwerkingsverbanden om zich middels schaalvergroting staande te kunnen
houden. Zo heeft KLM zich laten overnemen door Air France.
In dit kader kan ook het vraagstuk van verticale integratie worden genoemd:
onder specifieke omstandigheden zijn scenario’s denkbaar waarbij luchthavens
luchtvaartmaatschappijen overnemen, of andersom. De concurrentiebeperkende
aspecten hiervan zullen in dat geval veel aandacht van de overheden vragen.

Marktstructuur ten gevolge van liberalisering: De liberalisering van de Europese
luchtvaartmarkt heeft de markt geopend voor nieuwe aanbieders. Traditionele
full service carriers (FSC’s), zoals KLM, British Airways en Iberia, kregen te
maken met concurrentie van zogenaamde low cost carriers (LCC’s), zoals Easyjet
en Ryanair, die met scherpe prijzen concurreren op vluchten binnen Europa.
Het marktaandeel van de LCC’s neemt snel toe. Volgens de Vereniging van
Nederlandse verkeersvliegers vervoerden de LCC’s in 1996 2,8% van alle
passagiers. In 2001 was dit al 10,6% en verwacht wordt dat het aandeel in 2010
35,7% zal zijn. Als reactie op de LCC-invasie zijn traditionele full service carriers
steeds meer low cost gaan opereren. De toegenomen concurrentie drukte een
aantal LCC-ondernemingen weer uit de markt. De marginale business resulteert
in een intrinsieke kwetsbaarheid voor laag-solvabele ondernemingen.
De consumenten varen er wel bij: het aanbod is ruimer en goedkoper dan ooit
en vaak nog dichter bij huis ook.

Het is tegenwoordig eenvoudig om toe te treden tot de luchtvaartmarkt.
Vliegtuigen kunnen op weekbasis worden gehuurd, inclusief bemanning en
onderhoud. Vervolgens is het zaak tickets te verkopen, bij voorkeur via Internet.
De grootste horde vormt nog het regelen van slots. De nieuwe toetreders dragen
bij aan de overcapaciteit in de markt en versterken daarmee de druk op de
prijzen. Hoe laag de opbrengst per stoel ook moge zijn, op die manier wordt
in ieder geval een deel van de kosten terugverdiend. Deze marktvorm heeft
veel weg van destructieve concurrentie. Met dezelfde snelheid waarmee
maatschappijen toetreden, gaan ze vaak ook weer failliet (Dutchbird, V-Bird,
Holland Exel).

De ene LCC is daarbij de andere niet. Zo vliegt een maatschappij als Ryanair
vrijwel uitsluitend vanaf regionale luchthavens waar ze lage tarieven kunnen
bedingen en snelle ‘omdraaitijden’ kunnen realiseren waardoor de kosten
laag blijven. Andere LCC-maatschappijen zoals Easyjet vliegen daarentegen ook
van en naar hubs zoals Schiphol.

luchtvaartmaatschappijen: survival of the fittest
Sinds de liberalisering van de Europese luchtvaart zijn de prijzen van vliegtickets
spectaculair gedaald. Door hun strategie gericht op kostenreductie en marginale
winstmarges, zijn de low cost carriers in staat om voor spotprijzen vliegreizen aan
te bieden. Internet maakt het mogelijk zodanig met de prijs te spelen dat een
hoge bezettingsgraad gegarandeerd is: ‘aanbod schept vraag’ in optima forma.
Daarnaast proberen zij via insourcing van andere producten de prijzen van tickets
te verlagen: de winst komt uit het verhuren van auto’s, het boeken van hotels en
het verkopen van maaltijden in het vliegtuig. Vliegen is een manier om deze
producten te verkopen. Low cost goeroe O’Leary van Ryanair denkt met deze
strategie op termijn zelfs gratis vliegtickets aan te kunnen bieden. Maar de eerste
rendementsproblemen met bijbehorende winstwaarschuwingen hebben zich
reeds aangediend.
Onder druk van de concurrenten begint het traditionele onderscheid tussen de
low cost carriers en full service carriers te vervagen. LCC’s bieden steeds meer
service en keuzemogelijkheden aan. Zo serveert Virgin tegen bijbetaling een
maaltijd aan boord en verkoopt het stoelen met meer beenruimte. Aan de andere
kant bieden ook de FSC’s in toenemende mate goedkope tickets aan. Die grote
dynamiek is een indicatie dat de markt nog niet volwassen is.
Een interessante vraag is hoe de toekomst eruit zal zien. Een veel gehoorde
verwachting is dat er enkele low cost maatschappijen zullen overblijven en dat de
drie grote allianties van FSC’s, namelijk het Sky Team, de Star Alliance en One
World het hub&spoke-netwerk gaan domineren. De concurrentie zal zich in
toenemende mate afspelen tussen netwerken in plaats van tussen luchtvaartmaatschappijen. Duidelijk is te zien hoe de traditionele carriers zich verenigen in
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destructieve concurrentie
Overcapaciteit in combinatie met een weinig onderscheidend aanbod kan leiden
tot destructieve concurrentie. Als de aanbieders ook nog eens marktmacht
ontberen, kunnen zij gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld, waarbij de
laagste prijs doorslaggevend zal zijn. Concurreren op prijs kan ook een kwestie
van strategie zijn, zoals bij de Low Cost Carriers. Het blijkt dat consumenten zeker
op de relatief korte afstanden de voorkeur geven aan lage prijzen boven comfort,
service en loyaliteitsprogramma’s.

De liberalisering van de interne EU-luchtvaartmarkt heeft het luchtvervoer
binnen Europa al sterk gestimuleerd. Dat geldt ook voor de grootste intercontinentale markt, het transatlantische vervoer ten gevolge van de openskiesverdragen tussen de VS en de individuele EU-lidstaten. De komende tijd mag
verwacht worden dat de lopende EU-VS onderhandelingen zullen resulteren in
een Open Aviation Area, waardoor de groei van het luchtvervoer opnieuw een
sterke impuls zal krijgen. In Opdracht van de Europese Commissie is door de
Brattle Group berekend, dat door zo’n open markt een groei op de Transatlantische routes zal optreden van 5–14 dan wel 9–24%, afhankelijk van het
gekozen scenario10. Daarmee ontstaat een eenmalige opwaartse schok.
Zo’n schok kan zich echter herhalen. Als immers eenmaal de belangrijkste
intercontinentale markt volledig vrij gemaakt is, zal dit een katalyserend effect
hebben op de andere nu nog gereguleerde markten, zoals die tussen Europa
en het Verre Oosten.

10

The Brattle Group, The economic impact of an
EU-VS Open Aviation Area, London 2002
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vision 2020
De Europese Commissie heeft in 2001 samen met de Europese vliegtuigindustrie
de volgende ambities voor 2020 geformuleerd:
Een halvering van het vliegtuiggeluid met 50%
Een reductie van de CO2-uitstoot (per passagierskilometer) met 50%
Een reductie van NOx (per passagierskilometer) met 80%
Een 5-voudige reductie van de ongevalskans
Een 3-voudige verbetering van de capaciteit in het luchtruim en op
luchthavens.

Technologie: Technologie leidt op verschillende manieren tot een (kosten)
efficiëntere bedrijfsvoering in de luchtvaart. Dankzij verbeterde navigatieapparatuur en luchtverkeersleidingstechnologie neemt de capaciteit op luchthavens en in het luchtruim toe. Zuiniger motoren, geavanceerde ontwerpen en
lichtere materialen laten het brandstofverbruik en de geluidsproductie afnemen.
Hierin is al veel geoptimaliseerd. Tot 2020 worden nog wel marginale verbeteringen verwacht, maar geen spectaculaire doorbraken, zoals bijvoorbeeld ten
aanzien van alternatieve brandstoffen. Het is dan ook een illusie om te denken
dat nieuwe technologie de hinder van een groeiende luchtvaart volledig zal
kunnen voorkomen.

marktstructuur remt innovatie
Op de markt voor grote verkeersvliegtuigen zijn Boeing en Airbus in een felle strijd
verwikkeld. De entreebarrières tot deze markt zijn enorm: het oprichten van een
onderneming als Airbus zou op dit moment een investering van zo’n 100 miljard
euro vergen. Het ontwikkelen van een nieuw type vliegtuig als de A380 kostte
zelfs 10,7 miljard euro. Terwijl de ‘standaardmodellen’ inmiddels verregaand
uitontwikkeld zijn, zijn dit soort nieuwe ontwikkelingen alleen tegen zeer hoge
kosten en risico’s mogelijk.
De opdrachtgevers, de airlines, zijn echter slechts marginaal winstgevend en
hebben dan ook geen budgetten meer voor vernieuwende ontwerpen. Om te
overleven zijn zij zelfs bezig hun corebusiness te herdefiniëren. Zo wordt het
onderhoud uitbesteed. Het eigendom van de vliegtuigen komt steeds meer in
handen van leasemaatschappijen, die om kosten te besparen hun vloot verder
zullen standaardiseren. Zij zijn hierbij gevoelig voor economische prikkels.
Zo zullen zij bijvoorbeeld wel investeren in kostenbesparende nieuwe motoren,
maar zullen zij – gelet op de enorme concurrentiedruk – niet snel het initiatief
nemen om tot technologische doorbraken te komen.
Daar staat tegenover dat overheden met hun R&D-budgetten de risico’s van grensverleggend onderzoek kunnen verminderen en richting kunnen geven aan het
onderzoek. Via regelgeving kan vervolgens worden afgedwongen dat nieuwe
technologieën ook worden toegepast. Dit zijn echter moeizame processen, omdat
deze regelgeving vanwege mogelijk concurrentieverstorende werking bij voorkeur
internationaal moet worden overeengekomen. Sterk uiteenlopende belangen
tussen landen en luchtvaartmaatschappijen komen dan echter op tafel. Met name
ook de Verenigde Staten stellen zich hierin zeer terughoudend op.

Deze ambitieuze doelen voor de state of the art in 2020 zijn richtinggevend, onder
meer voor de researchprogramma’s binnen de EU. Hierin wordt fors geïnvesteerd.
Voorwaarde voor het bereiken van deze ambities is voorts dat alle betrokken
actoren zich maximaal inspannen en kun krachten bundelen11. Dit is vaak een
tijdrovend proces. De Raad acht het op basis van zijn verkenning dan ook niet
waarschijnlijk dat deze doelstellingen binnen de genoemde termijn zullen worden
gerealiseerd. De gestelde doelen mogen niet leiden tot maskering van de realiteit
dat de ontwikkeling van nieuwe technologie de groei van de luchtvaart niet kan
bijbenen.

11

Een goed voorbeeld van samenwerking is het
Knowldege Development Centre waarin KLM,
Amsterdam Schiphol Airport, Luchtverkeersleiding
Nederland en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium hun onderzoeksprogramma’s
onderling afstemmen.

12

De zogenaamde brandstoftoeslagen worden door
de luchtvaartmaatschappijen zelf rechtstreeks
aan de passagiers in rekening gebracht met als
doel om (een deel van) de gestegen brandstofkosten terug te verdienen. Deze toeslagen blijven
hier dan ook buiten beschouwing.
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Nieuwe technologie kan wel tot lagere exploitatiekosten per stoel leiden:
naarmate vliegtuigen moderner en groter zijn, vallen deze lager uit. Daarom is
het van belang per verbinding zoveel mogelijk passagiers aan te trekken,
zodat zo snel mogelijk met grotere en modernere types vliegtuigen kan
worden gevlogen. Ook op die manier ontstaat ruimte voor prijsverlaging van
de vliegtickets. In de felle concurrentiestrijd is schaalgrootte van cruciaal
belang.

Heffingen: Heffingen worden door overheid, luchtvaartgebonden diensten en
luchthavens opgelegd en werken door in de prijzen van vliegtickets. De belangrijkste heffingen zijn geluidsheffingen, security charges, heffingen vanwege air
traffic control en de luchthavengelden12. De passagiersgerelateerde heffingen
bedragen op Schiphol € 10,56 voor de veiligheidstoeslag, € 12,56 voor de
passagierstoeslag en € 2,00 voor de geluidsisolatietoeslag, samen € 25,11. Daar
komt dan nog de luchthavenbelasting van de eindbestemming bij. Voor een
enkele reis Amsterdam – Malaga met een ticketprijs van € 114,99 bedraagt het
aandeel heffingen dan ook al tenminste 22%.

De prijselasticiteit van vliegtickets is volgens SEO
behoorlijk hoog: een stijging van de prijs met

Door invoering van een kerosineheffing en/of BTW op vliegtickets zal dit percentage behoorlijk toenemen. Volgens onderzoeksbureau SEO zou invoering
van een BTW van 19% voor intra-Europees vliegverkeer leiden tot een tijdelijke
daling van het vervoersvolume met 10%, overeenkomend met 7 à 8% van het
gehele Schiphol-verkeer13. Daarmee worden bepaalde vervoersniveaus één à
twee jaar later bereikt dan zonder BTW-verhoging het geval geweest zou zijn.
Het invoeren van BTW is dus niet zozeer een groeibeperkend maar eerder een
groeivertragend instrument.

10% zal naar verwachting van de Stichting voor
Economisch Onderzoek leiden tot een daling van
het vervoersvolume met 5 tot 7%. KLM gaat van
een lagere prijselasticiteit uit: 20 à 25% over de
totale markt. Een prijsstijging van 10% leidt dan
tot een vraaguitval van 2-2,5%. KLM tekent hierbij aan dat het effect sterk afhankelijk is van het

Een kerosineheffing heeft een vergelijkbaar effect. Een heffing van € 0,20 op
een liter brandstof zorgt voor een totale prijsverhoging van ruim 10%. Dit heeft
een volumedaling van 5 tot 7% tot gevolg (eveneens één tot twee jaar groei).
Dit is echter alleen op mondiale schaal in te voeren, omdat anders de concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten en andere landen wordt
aangetast.

marktsegment en de bestemming.

De luchtvaartmarkt: vraag en aanbod

40

41

������������������������������
�
�

�

De olieprijs bevond zich in 2004 op een historisch hoog niveau. Aanvankelijk
konden prijsstijgingen door de grote luchtvaartmaatschappijen nog grotendeels worden voorkomen doordat ze zich daartegen hadden ingedekt. Het ligt
echter voor de hand dat hoge olieprijzen op termijn doorwerken in de ticketprijzen. Op langere termijn kan deze stijging deels teniet worden gedaan,
doordat van een hogere olieprijs een sterkere prikkel uitgaat op de ontwikkeling van zuiniger motoren.
De gestegen olieprijs wordt enerzijds veroorzaakt door de sterk gestegen vraag
vanuit de economieën die thans sterk groeien (China, India) en anderzijds
door aanbodtekorten, waarvan in de tweede helft van 2004 eveneens sprake
was. Toch kunnen ook bij hoge olieprijsniveaus terugkoppelingsmechanismen
optreden. Bepaalde voorraden worden dan exploitabel, waardoor het aanbod,
juist als gevolg van die hoge prijs, kan toenemen. Zoals ook in het verleden is
gebleken kunnen hierdoor zelfs in instabiele situaties weer prijsdalingen
optreden.

schokken op de luchtvaartmarkt
De figuur laat zien wat het effect van externe ontwikkelingen op het luchtvaartvolume kan zijn. Sommige schokken hebben langdurige implicaties, andere
kunnen na enkele jaren alweer ‘vergeten’ zijn. Een drietal ontwikkelingen is
denkbaar. Het minst verstrekkend zijn (1) de wellicht hevige, maar tijdelijke
externe schokken. Na een tijdelijke ‘dip’ maakt de luchtvaart een inhaalslag en
komt na een enige tijd weer op het niveau dat zij ook zonder die schok zou
hebben bereikt. Als voorbeeld hiervan kan de SARS-epidemie worden genoemd,
die in het voorjaar van 2003 met name in het Verre Oosten tot sterk dalende
passagiersaantallen heeft geleid. Die aantallen lijken zich nu sterk te herstellen.
Vervolgens kan (2) sprake zijn van ontwikkelingen die weliswaar leiden tot een
permanente verlaging van het vervoersniveau, maar waarbij het groeitempo, na
een éénmalige correctie, ongewijzigd blijft. Voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is de invoering van een prijsmaatregel (bv. BTW). Zo’n maatregel zal leiden
tot een eenmalige daling (of lagere groei), maar na de invoering daarvan blijven
structurele groeibelemmerende factoren uit. Het meest verstrekkend zijn (3)
schokken die op langere termijn leiden tot een structureel lagere groei. Daarvan
is sprake indien de desbetreffende externe schokken leiden tot een structureel
lagere economische groei, dan wel een structureel afnemende bereidheid tot het
maken van vliegreizen.

14

Het aandeel van de brandstofkosten in de direct
operating costs bedraagt bij een Boeing 737-300
op een afstand van 500 nautische mijl (ca. 930 km)
17%. De overige kostencategorieën zijn:

Olieprijs: Hogere olieprijzen werken prijsopdrijvend. Met name in prijsgevoelige
segmenten (low cost carriers en vracht) kan dit effect sorteren. De invloed
moet evenwel niet worden overschat. Het aandeel van de brandstofkosten in
de ticketprijzen bedraagt afhankelijk van de afstand en het type vliegtuig zo’n
10 à 15%14, waardoor een eenmalige olieprijsverhoging van – zeg – 50% zou
leiden tot een ticketprijsverhoging van ruim 5%.

ﬁnanciering en afschrijving (47%), onderhoud
(17%) en personeel (18%).
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2.4 de luchthavenmarkt
Een bijzonder element aan de aanbodkant vormen de luchthavens. Luchthavens
zijn noodzakelijk voor het afhandelen van vliegtuigen en hun ‘lading’. Zij vormen
daarmee niet alleen draaischijven voor stromen van mensen en goederen uit de
hele wereld, maar maken ook uitwisseling van culturen, trends en informatie
mogelijk en vormen kristallisatiepunten voor economische activiteiten en werkgelegenheid. Opvallende kenmerken zijn de hoge kosten verbonden aan aanleg
en onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de lange doorlooptijden (van
planvorming tot realisatie zo’n 15-20 jaar).
In een geliberaliseerde luchtvaartmarkt is de behoefte aan luchthaveninfrastructuur een afgeleide van ontwikkelingen op de luchtvaartmarkt. De beschikbaarheid van infrastructuur is een voorwaarde om vervoerstromen te kunnen
genereren maar is daar geen garantie voor. Infrastructurele beperkingen kunnen
daarentegen wel leiden tot het verdwijnen van vervoersstromen. Dit heeft te
maken met de hiervoor beschreven trends van concentratie en volumevergroting.
Gelet op het belang en de onderscheidende kenmerken van luchthavens wordt
daar in deze paragraaf uitgebreid op ingegaan.
Niet alleen de luchtvaartmaatschappijen, maar ook de (grote) luchthavens opereren steeds meer in een internationale markt, waar in toenemende mate sprake
is van strategische samenwerking en alliantievorming. De concurrentiepositie van
grote luchthavens zoals Schiphol wordt daarbij bepaald door factoren als: de
omvang van de lokale markt, de geografische ligging, het aantal bestemmingen
en verbindingen dat kan worden aangeboden, de homecarrier, de prijs/kwaliteitsverhouding, de beschikbare capaciteit tijdens piekuren (om snel overstappen
te faciliteren), en de operationele betrouwbaarheid. De laatste drie factoren zijn
door een luchthaven rechtstreeks te beïnvloeden. De overige factoren zijn slechts
indirect te beïnvloeden.
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Een sleutelbegrip in dit verband vormt de term “hub”, die verwijst naar het
concept van het “hub&spoke-netwerk”. Een hub is het denkbeeldige middelpunt
van een wiel, waarbij de hub als draaischijf fungeert, als knooppunt voor
overstappers vanuit de “spokes”. In de jaren ’80 en ’90 zijn veel hub&spokenetwerken opgezet: maatschappijen laten passagiers vanuit een luchthaven naar
een hub vliegen, waar ze overstappen op een ander toestel van dezelfde maatschappij (of van een maatschappij waarmee wordt samengewerkt) en vervolgens
doorvliegen naar de eindbestemming.
Het hub&spokesysteem is zowel van belang voor de luchtvaartmaatschappijen als
voor het land of de regio waarin de hub is gelegen. De volgende figuur illustreert
dit. In het voorbeeld zijn zes steden schematisch weergegeven. In het eerste
model (directe verbindingen) zijn steeds twee steden onderling verbonden, met
drie vliegtuigen. In het tweede model (hub&spoke) zijn de 6 steden met elkaar
verbonden via een hub. Dit kan met hetzelfde aantal vliegtuigen.

daarvoor overigens wel een prijs. Immers: de transferpassagiers moeten naar deze
hub worden ‘gelokt’ en de prijs is daarbij een belangrijk wapen. Dat betekent
met andere woorden dat de herkomstpassagiers – voor de bestemmingspassagiers
geldt grosso modo hetzelfde – onbewust bijdragen aan kruissubsidiëring.
Luchthaven Schiphol ondersteunt deze strategie met zijn tariefstelling: € 23,95
voor een herkomstpassagier en € 8,01 voor een transferpassagier (tarieven per
1 april 2005). Het vragen van die extra prijs is mogelijk door het grotere aanbod
en het feitelijk gebrek aan alternatieven voor de herkomst- en bestemmingsreizigers. Wel moet de hubcarrier uitkijken dat andere maatschappijen op hun
beurt deze reizigers niet met aantrekkelijke aanbiedingen verleiden om via een
andere hub te gaan reizen (bijvoorbeeld niet direct van Schiphol naar New York
maar via een overstap in Londen). In theorie is het hubconcept niet plaatsgebonden. In de praktijk blijkt een omvangrijke lokale markt van passagiers
echter toch van groot belang. Niet voor niets zijn de belangrijkste Europese hubvliegvelden: London, Frankfurt en Parijs. De vierde positie van Schiphol is in dat
opzicht dan ook opmerkelijk.
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Het zal duidelijk zijn dat ook de hub zelf baat heeft bij een florerend hub&spokesysteem. Daarmee wordt immers een groot aantal reizigers gegenereerd, waardoor
schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. De gemiddelde kosten nemen af,
hetgeen in principe ook de positie van de hubcarrier kan versterken. Bovendien
dragen reizigers met hun bestedingen op de luchthaven zelf significant bij aan
het verdienpotentieel. Ook maakt een flink netwerk de omgeving van een hub
aantrekkelijker als vestigingsplaats voor ondernemingen met veel internationale
verplaatsingen. Met het ontwikkelen van bedrijventerreinen wordt er voor een
hub op deze manier toegevoegde waarde gecreëerd. Een gezond winstpotentieel
is een belangrijke randvoorwaarde voor een eventuele privatisering (waarover
meer in de volgende paragraaf). Het zijn van een hub brengt overigens ook forse
extra investeringen en daarmee risico’s met zich mee. Om het overstapproduct van
de hubcarrier zo aantrekkelijk mogelijk te maken is immers veel piekcapaciteit
nodig om de op elkaar aansluitende golven vliegtuigen snel en betrouwbaar te
kunnen verwerken.

Het belang voor de luchtvaartmaatschappijen bestaat er nu uit dat met dezelfde
3 vliegtuigen maar liefst 18 (!) extra verbindingen rendabel kunnen worden
uitgevoerd, indien gebruik wordt gemaakt van een hub(overstap)luchthaven.
Het belang voor het land of de regio waarin de hub is gesitueerd, bestaat er uit
dat de hubluchthaven veel meer rechtstreekse verbindingen genereert dan waarop de regio ‘recht’ zou hebben indien alleen uitgegaan zou worden van de
omvang van de eigen thuismarkt. De transferreizigers (die op de hub overstappen)
spelen hierbij een cruciale rol: zij zorgen voor een rendabele bezetting van en
naar de hub. Het uitgebreide netwerk van verbindingen dat hiermee mogelijk
wordt gemaakt, is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor de in de regio
gevestigde bedrijvigheid (nu en in de toekomst).
Ook de herkomstpassagiers profiteren van het uitgebreide netwerk en de hogere
frequenties die zonder de transferpassagiers beperkter zouden zijn. Zij betalen
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luchthaven schiphol
Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol,
Rotterdam Airport en Lelystad Airport en bezit 51,5% van de aandelen in
Eindhoven Airport. Buiten Nederland neemt Schiphol USA Inc. deel in JFK IAT,
die Terminal 4 exploiteert op John F. Kennedy Airport bij New York. Verder heeft
Schiphol Australia Pty Ltd. een belang in Brisbane Airport Corporation, die de
gelijknamige luchthaven in Australië exploiteert en heeft Schiphol Group begin
2004 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aruba Airport Authority om
de Arubaanse luchthaven op commercieel en operationeel terrein tot eind 2007
te gaan ondersteunen. De belangrijkste activiteit van Schiphol Group is de
exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol. Binnen Nederland steekt Schiphol
met kop en schouders uit boven de andere vliegvelden.
Schiphol Group ziet een luchthaven als een AirportCity: een efficiënt vervoersknooppunt van lucht-, spoor- en wegverbindingen, dat bezoekers (passagiers,
medewerkers, afhalers en wegbrengers) en de daar gevestigde bedrijven (luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven, logistieke bedrijven en zakelijke
dienstverleners) 24 uur per dag diensten biedt op het gebied van winkels en horeca,
informatie- en communicatietechnologie, zakelijke faciliteiten en ontspanning.
Ongeveer de helft van de omzet van Schiphol Group bestaat uit havengelden.
Dat zijn inkomsten van het starten en landen van vliegtuigen en van vertrekkende
passagiers. Daarnaast zijn er inkomsten uit winkels en horeca, parkeergelden,
vastgoed en participaties. Het resultaat na belastingen van Schiphol Group over
2003 kwam uit op EUR 191 miljoen tegen EUR 137 miljoen in 2002. De return on net
assets (RONA) na belastingen bedroeg in 2003 7,7%. Bij Schiphol Group werken
ongeveer 2.200 mensen.

Hiervoor is al opgemerkt dat Schiphol gelet op de betrekkelijk beperkte thuismarkt
(delen van Zuid- en Oost-Nederland liggen op relatief korte afstand van bijvoorbeeld Frankfurt en Brussel) een opmerkelijke positie heeft weten te bereiken als
vierde hub in Europa. Wereldwijd neemt Schiphol qua passagiers de 9e plaats in.
Op vrachtgebied staat Schiphol mondiaal bezien op de 15e plaats. De volgende
tabellen geeft de prestaties van de Europese luchthavens in 2004 weer (voorlopige
cijfers, gerangschikt op aantal vervoerde passagiers en op aantal vervoerde tonnen
vracht):
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Bronnen: Statistical annual review 2004, Schiphol Group, website BAA/Gatwick
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Bronnen: Statistical annual review 2004, Schiphol Group
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Naast het grote aantal reizigers dat via een hub reist (op Schiphol 42,5 miljoen in
2004) wordt een hub logischerwijs gekenmerkt door grote aantallen transferreizigers. Het aandeel transfer op Schiphol bedraagt 42% van het totaal (2002). Dit
is meer dan op London Heathrow (32%), maar minder dan Paris Charles de Gaulle
(58%) en Frankfurt (53%). Door de relatief kleine thuismarkt kan Schiphol (en dus
Nederland) zonder een groot aantal transferpassagiers het uitgebreide intercontinentale netwerk niet behouden en zal uitholling van de mainportpositie
optreden. Gevolg hiervan zal een afnemende betekenis voor de Nederlandse
economie zijn. KLM is daarbij als home carrier erg belangrijk: zij verzorgt zo’n zestig
procent van het totale vervoer op de luchthaven. Het is juist het uitgebreide
netwerk van KLM dat Schiphol tot de omvang heeft gebracht die het nu kent. Dat
netwerk is essentieel om te kunnen blijven concurreren met andere luchthavens.
Onderzoeksbureau SEO heeft berekend dat bij het volledig wegvallen van het
transferverkeer van het transferverkeer (een extreme optie):
Ca. 50% van de bestemmingen wegvalt, terwijl het intercontinentale netwerk
praktisch ophoudt te bestaan.
Het aantal passagiers op Schiphol met 40% afneemt.
De hoeveelheid vracht met 60-80% afneemt.
De directe en indirecte werkgelegenheid met ca 50% afneemt.
Het BBP met 1% daalt.
Wat betreft de netwerken zijn er ook bedreigingen. Zo is relevant dat low cost
carriers steeds meer directe bestemmingen aanbieden, vanaf hubs maar ook van
en naar kleinere luchthavens. De spokes van het netwerk van de hubcarrier
worden op die manier deels overgenomen door andere (low cost) maatschappijen
die tegen lagere prijzen vliegen, of er wordt zelfs een bypass gelegd, door pointto-point te vliegen vanaf regionale vliegvelden, bijvoorbeeld van Rotterdam
Airport rechtstreeks naar Alicante. Als mede hierdoor het aantal reizigers dat
vanaf Schiphol met KLM naar Alicante (en dus ook vice versa) wil vliegen te klein
wordt, is deze verbinding niet meer te handhaven en valt deze toelevering aan
het netwerk weg. Ondervindt de hubcarrier hierdoor veel schade, dan kan ook de
hub daaronder gaan lijden.
Een andere ontwikkeling is dat de toenemende vraag naar luchtvaart ten gevolge
van globalisering, marktliberalisering, bevolkingsgroei en toegenomen welvaart
tot steeds ‘dikkere’ verkeersstromen zal leiden. Op steeds meer ‘city pair’verbindingen zal voldoende omvang ontstaan voor directe verbindingen. De recente
opkomst van een aantal low cost carriers geeft aan dat de ruimte wordt verkend
voor een aantal directe verbindingen tussen relatief kleinere vliegvelden. Dit soort
nieuwe directe verbindingen, die eerder niet rendabel waren, krijgen daarmee
kansen zonder dat zij – gezien hun volume – het hub&spoke-concept ernstig
bedreigen. Overigens blijkt een aantal verbindingen na enige tijd ook weer te
worden stopgezet omdat het rendement tegenvalt.
Ook de introductie van de nieuwe vliegtuigen Airbus A380 en de Boeing 787 kan
zorgen voor veranderingen in de luchtvaart. De A380 kan door z’n omvang – het
aantal passagiers ligt tussen de 555 en 800 – zorgen voor een versterking van het
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hub&spoke-systeem. Door het grote volume en de lage kosten per stoel kunnen
aantrekkelijke tarieven worden geboden op de verbindingen met dikke stromen
waarop dit type wordt ingezet. Bovendien kan het een (bescheiden) middel zijn
tegen de steeds meer knellende congestie waarmee een toenemend aantal hubs
kampt. Op die manier kunnen transferpassagiers naar de hubs worden gelokt.
De kleinere Boeing 787 kan daarentegen een omgekeerd effect hebben. Dit vliegtuig
is kleiner (ca. 150 passagiers), maar kan lange afstanden zonder tussenstop
afleggen. Hierdoor wordt intercontinentaal point-to-point verkeer mogelijk op de
‘dikkere’ verbindingen, waarop dat eerst niet mogelijk was. Voor een deel zullen
start- en landingsplaats op hubs gesitueerd blijven gezien de knooppuntfunctie
die ze hebben, maar een deel van genoemd verkeer zal ook via non-hubairports
gaan plaatsvinden, hetgeen uiteraard concurrerend werkt ten opzichte van
andere hubs.
Een andere bedreiging is het gebrek aan groeicapaciteit. De hubs die capaciteit
kunnen bieden, staan sterker. Zo heeft Charles de Gaulle vooralsnog voldoende
capaciteit en worden Frankfurt en Schiphol bedreigd door groeibegrenzing (en dus
verlies aan concurrentiepositie).

luchtvracht
Het luchtvrachtvervoer van en naar Schiphol is in 2004 met 8,8% toegenomen.
Een relatief onbekend fenomeen ten aanzien van het vervoer van luchtvracht is
dat een belangrijk deel van de luchtvracht in de ‘belly’ van passagiersvliegtuigen
wordt vervoerd (de zogenaamde combitoestellen). Het is zelfs pas sinds 2000/2001
dat op Schiphol meer vracht per fullfreighter wordt vervoerd dan per passagiersvliegtuig. Bijgaande figuur illustreert dit.
Schiphol nam in 2004 de derde plaats in op de Europese luchtvrachtranglijst en is
daarmee één van de luchtvrachthubs in Europa. Analyse van de belangrijkste
vrachtbestemmingen die vanuit Schiphol worden bediend, illustreert het internationale karakter van de logistieke positie van Schiphol. Hongkong, Dubai, Tel Aviv,
Nairobi, Singapore, Tokyo, Shanghai, Seoul, Chicago en Kuala Lumpur vormen (van
groot naar klein) de top 10 van vrachtbestemmingen van en naar Schiphol in het
jaar 2004.
In 2004 onderhielden 25 luchtvaartmaatschappijen fullfreighterdiensten op Schiphol.
In het 2004/2005-winterseizoen werden wekelijks 192 fullfreightervluchten op
Schiphol afgehandeld. Volgens de Schiphol Group heeft Schiphol zich daarmee
ontwikkeld tot Europa’s primaire intercontinentale hub voor fullfreighters. Dit is
goed voor de concurrentiepositie van de luchthaven, maar er zit ook een keerzijde
aan. Immers, veel fullfreighters zijn relatief oudere toestellen en produceren
daarmee meer geluid dan de doorgaans veel jongere combi-vloot. Meer geluid
knabbelt aan de totale geluidsruimte en daarmee aan het ontwikkelingspotentieel
van de luchthaven.
Het aantal vrachtvluchten (met full freighters), 17.318 in 2004, is bescheiden ten
opzichte van het aantal passagiersvluchten, maar de toegevoegde waarde van de
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luchtvracht voor de Nederlandse economie is aanzienlijk groter dan dit aantal
vluchten doet vermoeden. Vandaar dat in de toekomstvisie op de luchtvaartmarkt
voldoende aandacht besteed dient te worden aan deze unieke positie van
Schiphol, teneinde een van de belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor het
multinationale bedrijfsleven niet in gevaar te brengen.
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De sterke logistieke positie van Schiphol in de markt voor luchtvracht is namelijk
een van de redenen dat multinationals hun Europese hoofdkantoor in Nederland
vestigen. Het accommoderen van de sterke groei in de luchtvracht is daarom een
belangrijke bijdrage aan de groei van de economische bedrijvigheid in Nederland,
met name die op het gebied van de internationale logistiek en distributie.
In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.
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Bron: statistieken Schiphol Group
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2.5 vooruitblik naar 2020
Zoals ook uit onderstaande figuur met betrekking tot het aantal passagiers op
Schiphol duidelijk blijkt, heeft de luchtvaart zich vanaf 1960 explosief ontwikkeld.
De vraag is of en hoe deze groei zal doorzetten.
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Bron: statistieken Schiphol Group
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Bronnen: Bouwens/Dierikx, Op de drempel van de lucht, Tachtig jaar Schiphol, 1996;
statistieken Schiphol Group
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De Raad heeft met het oog op de voortgang van
dit adviestraject niet gewacht op publicatie van de
zogenaamde WLO-scenario’s die najaar 2005 door
de planbureaus zullen worden gepubliceerd.
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Om inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingen in de periode tot 2020, heeft de
Raad aan de Stichting Economisch Onderzoek in Amsterdam gevraagd scenario’s te
ontwikkelen15. Daarbij zijn de ‘Four Futures’-scenario’s van het CPB als basis
gekozen. Hiervoor zijn 2 redenen. De scenario’s zijn daartoe zeer geschikt omdat
zij goede aangrijpingspunten bieden voor de belangrijke grote drijvende krachten
achter de groei van de luchtvaart, te weten de economische ontwikkeling en

51

liberalisering en de bijbehorende prijseffecten. Daarnaast vormen de ‘Four Futures’
de meest recente omgevingsscenario’s waarop ook de diverse planbureaus zich
baseren.
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Scenario’s zijn niet bedoeld om de toekomst te voorspellen, maar juist om te
verkennen welke ontwikkelingsrichtingen mogelijk zijn. Zo kunnen scenario’s
beleidsmakers helpen te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. In de bijlage
bij dit advies wordt uitgebreid ingegaan op de scenario’s. Hier wordt volstaan
met het presenteren van de conclusies in kwantitatieve termen. Het betreft verkeer van en naar de luchthaven Schiphol. De vier onderscheiden scenario’s zijn:

������������������������������

�������������������������

�������������������
������������������������������������������������������������

���������������

���

���

���

����

�����������������������������������

������������������������

���

���

������

����

�������������������������������������������������������

�������������������������

��

��

��

��

��

���������������������������������������������������������

���������������

��

��

��

��

��

������������������������

��

��

��

��

��

��������������������������������������������������������

��������������������������

��

��

��

��

��

�����������������������������������������������������

��������

��

��

��

��

��

�����������������

���

���

���

���

���

��������������������������������

���

���

���

���

���

���������������

���

���

���

���

���

������������������������

��

���

���

���

���

��������������������������

��������������������������

�������
��������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

De hiernavolgende tabel presenteert de uitkomsten van de scenario’s. Zoals uit de
tabel blijkt zal de luchtvaart blijven groeien en daarmee ook de vraag naar capaciteit. Afhankelijk van het economische scenario bedraagt de vraag naar capaciteit
op Schiphol in 2020 tussen de 500.000 en 790.000 vliegtuigbewegingen. Het aantal passagiers varieert van 65 tot 95 miljoen. Ter vergelijking: in 2004 bedroeg het
aantal vervoerde passagiers 42,5 miljoen, de vervoerde hoeveelheid vracht
1,4 miljoen ton en het aantal afgewikkelde vliegtuigbewegingen 402.800. In het
scenario met de laagste groei zal de vraag naar capaciteit groeien met zo’n 60%
(gemeten in passagiers) dan wel 25% (in vliegtuigbewegingen). In het scenario
met de hoogste groei verdubbelt de vraag naar capaciteit (gemeten in vliegtuigbewegingen); gemeten in passagiers neemt de vraag zelfs toe met zo’n 135%.
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Alleen op de Atlantische routes is door hoge
concurrentie een prijsdaling verondersteld.
Op de overige intercontinentale routes is deze
niet verondersteld.

17

Origin: passagiers die op de desbetreffende lucht-

Aangenomen is dat in alle scenario’s Schiphol blijft functioneren als hub. Voorts
vormt de capaciteit van luchthaven Schiphol in de scenario’s geen beperking.
In de realiteit kunnen er natuurlijk wel degelijk capaciteitsbeperkingen optreden,
bijvoorbeeld in relatie tot de fysieke capaciteit van de luchthaven (terminals,
banen), de capaciteit van het luchtruim18 en/of de luchtverkeersleiding en de
milieunormen (onder meer geluidsnormen). Dat betekent dan dat in die situaties
de berekende volumes niet bereikt kunnen worden.

haven hun reis (door de lucht) beginnen, ook wel
herkomstpassagiers genoemd. Destination:
reizigers die op de betreffende luchthaven hun
reis (door de lucht) beëindigen, ook wel
bestemmingsreizigers genoemd.
Transferpassagiers stappen op de bewuste
luchthaven over op een ander vliegtuig.
18

Het Single European Sky initiatief van de Europese Commissie richt zich op het vergroten van de
capaciteit in het ‘hogere’ luchtruim door middel
van betere technologieën en beter afgestemde
verkeersgeleiding.
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Luchtvaartbeleid in Nederland
de bus van de toekomst?
Hoe gewoon is vliegen in 2020? Is het vliegtuig de bus van de toekomst of blijft er
iets over van de magie rondom vervoer door de lucht? Een ding is zeker:
Nederlanders pakken steeds vaker het vliegtuig. Twintig jaar geleden was een
vliegreis naar een exotische bestemming heel bijzonder. Tegenwoordig gaat een
groot deel van de Nederlanders aan de andere kant van de wereld op het strand
liggen. De afgelopen tien jaar is het aantal intercontinentale vakanties verdubbeld van twee naar vier miljoen. Verschillende deskundigen verwachten dat deze
trend doorzet en dat vliegen steeds meer de status krijgt van busvervoer. Volgens
Schiphol vliegen Nederlanders gemiddeld eens in de twee jaar. Dit zou een keer
per jaar kunnen worden.
Matthias Horx, directeur van een toonaangevend Europees toekomstinstituut,
denkt dat de ontwikkelingen in de luchtvaart dezelfde kant op zullen gaan als in
de automobielindustrie. ‘Bij vliegen zie je dezelfde utopieën als bij de auto: het
moet sneller gaan en individueel zijn.’ Horx verwacht echter niet dat de individualisering in de luchtvaart binnen enkele decennia werkelijkheid gaat worden.
‘De infrastructuur die voor individueel vliegen nodig is, ontbreekt nog volledig.
Je zult iedereen tot piloot moeten opleiden. Bovendien zijn er virtuele snelwegen
in de lucht voor nodig, met complexe internationale vluchtgeleidingssystemen.
Je zult verticaal opstijgende vliegtuigen moeten hebben, en die zijn nog lang niet
rendabel.’19

3

3.1 inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op het luchtvaartbeleid dat de Rijksoverheid de afgelopen
jaren heeft gevoerd. In 3.2 komt het beleid ten aanzien van KLM en Schiphol aan
bod. Paragraaf 3.3. gaat in op het beleid ten aanzien van de geluidsbelasting.

3.2 beleid ten aanzien van klm en schiphol
De succesvolle ontwikkeling van zowel KLM als Schiphol is het resultaat van
jarenlange inspanningen van sector èn overheid, gericht op het stimuleren van
de luchtvaart als economische activiteit. Voor een klein land als Nederland was
het niet eenvoudig om bilaterale overeenkomsten te sluiten. De tegenprestatie
die in ruil voor landingsrechten kon worden verleend – landen op Schiphol –
was gelet op de relatief kleine thuismarkt immers slechts van beperkte waarde.
Toch is het gelukt met zo’n 150 landen afspraken te maken. Aan het begin van de
jaren negentig sloot Nederland als een van de eerste Europese landen een
open-skiesverdrag met de VS. KLM was de eerste maatschappij die tot nauwe
samenwerking met een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is overgegaan
(intensieve codesharing met Northwest Airlines). Dit heeft gezorgd voor een grote
voorsprong binnen Europa. Deze ontwikkelingen laten zien dat ook een land als
Nederland via innovaties in strategie en beleid successen kan boeken.
Het succes van het gevoerde beleid en de sterke groei van zowel het luchtverkeer
als ook van de werkgelegenheid op en rondom de luchthaven hebben in tweede
instantie geleid tot beleid dat gericht is op het behouden van die positie: het
‘mainportbeleid’ werd geboren, gericht op het faciliteren en – in mindere mate –
geleiden van de ontwikkelingen. In paragraaf 4.2. wordt verder ingegaan op de
het economische belang van de mainport.
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Bron: De gevleugelde mens, S.I. Rispens,
Intermediair 27 november 2003
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Toelichting Dit staatje laat zien dat kwantitatief gezien de regionale vliegvelden in hun huidige vorm
nauwelijks een alternatief zijn voor de opvang van de groei van Schiphol: 95% gaat via Schiphol terwijl
de capaciteit van regionale velden al grotendeels is afgegrendeld (bijvoorbeeld op Rotterdam).
Eindhoven kan nog doorgroeien naar zo’n 1,2 miljoen passagiers. Ryanair is gestopt met vliegen vanaf
Maastricht en Eelde, hetgeen een indicatie is dat de opties hier beperkt zijn.

ontvlechting
De liberalisering in Europa heeft van de luchtvaart een normale economische
sector gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat de vervlechting tussen overheid en
sector niet meer houdbaar was. Nauwe samenwerking tussen de maincarrier en
‘zijn’ overheid wordt dan al snel gezien als belangenverstrengeling. Bovendien
wordt luchtvaartbeleid steeds meer een Europese aangelegenheid, waardoor de
marges voor bilaterale afspraken afnemen. Een andere belangrijke drijvende
kracht is de ‘ontvlechting’ van de Luchthaven Schiphol. Dit is weliswaar (nog
steeds) een bedrijf waarvan de aandelen voor 100% in handen van overheden
zijn, maar dat middels een NV-status al eerder op afstand was gezet. De overheid
geeft daarbij ruimte voor ondernemersactiviteiten: specifiek doet zij dit door de
randvoorwaarden met betrekking tot geluidsbelasting, externe veiligheid en
emissie van schadelijke stoffen te bepalen. De overheid weegt hierbij het belang
van de sector mee, maar gaat daarbij nadrukkelijk niet meer ‘op de stoel van de
ondernemer’ zitten. Wel is daarvoor van belang dat de overheid begrijpt hoe de
spelregels in de marktsector luiden en hoe daar de verhoudingen zijn. Een sterke
markt vereist ook hier een sterke en deskundige overheid. De sector dient binnen
deze randvoorwaarden te blijven en kan daarbinnen zijn business optimaliseren.
De overheid controleert of de randvoorwaarden niet worden overschreden en legt
zonodig sancties op. De ontvlechting is daarmee een feit, al kan een en ander
nog wel worden gezien als een leertraject. KLM werd op die manier een ‘gewone’
luchtvaartmaatschappij, Schiphol (bijna) een ‘gewoon’ bedrijf.

dubbeldoelstelling: economie èn milieu
De enorme toename van het aantal passagiers op Schiphol leidde niet alleen tot
capaciteitsknelpunten op de luchthaven zelf maar ook tot congestie op de toeleverende weginfrastructuur. De noodzakelijke infrastructuuruitbreidingen en de
toenemende geluidsbelasting leiden op hun beurt tot steeds meer weerstand
vanuit de omgeving en de milieubeweging. Om grenzen aan de groei te stellen
besloot de overheid in de PKB van 1995 tot een volumebeperking van de groei tot
maximaal 44 miljoen passagiers en 3,3 miljoen ton vracht per jaar. Gaandeweg
drong het besef door dat met een dergelijke doelstelling de sector weinig prikkels
tot innovatie zouden worden gegeven. In 2002 zijn deze volumegrenzen daarom
losgelaten en is met een ingewikkeld nieuw normenstelsel getracht milieu en
economie met elkaar te verzoenen. Zoals ook in de volgende paragraaf zal worden
beschreven, leidt ook dit stelsel nu eerder dan verwacht en bij een lager dan
verwacht volume tot knelpunten. Daarbij is het centrale probleem, dat dit niet
komt door de toename van de geluidshinder (want die is overall juist
afgenomen), maar door het rigide handhavingssysteem (dat op theoretische
berekeningen in plaats van op feitelijke metingen berust).
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alliantie air france/klm
KLM besefte als één van de eerste carriers dat op termijn alleen met een sterke
partner voldoende schaalgrootte zou kunnen worden bereikt en dat nationale
gevoelens de continuïteit van de onderneming niet in de weg mogen staan.
Uiteindelijk werd het Air France die KLM overnam. Gelet op het economisch belang
van KLM en Schiphol voor de Nederlandse economie, was het voor Nederland
noodzakelijk om een aantal voorwaarden overeen te komen.
Het angstscenario was immers dat Air France al snel al het verkeer richting Parijs
zou trekken waardoor Schiphol zou ‘leegbloeden’. Hiermee zou niet alleen veel
werkgelegenheid verloren gaan, maar door het wegvallen van intercontinentale
verbindingen zou ook de aantrekkelijkheid van de Randstad als vestigingsplaats
ernstig worden aangetast. In intensieve onderhandelingen is vastgelegd dat de
combinatie gedurende de eerste vijf jaar garandeert dat zij in ieder geval 42
intercontinentale sleutelbestemmingen vanaf Schiphol blijft bedienen. Het in de
markt houden van KLM als merknaam (inclusief hoofdkantoor in Amstelveen) is
voor 8 jaar gegarandeerd. Bovendien zijn garanties ingebouwd waardoor KLM
voldoende Nederlands van karakter blijft (in juridische zin) zodat alle met derde
landen overeengekomen bilaterale verdragen met betrekking tot landingsrechten
van kracht kunnen blijven. De positie van Schiphol is hiermee voor de korte
termijn gegarandeerd. In de praktijk blijkt de alliantie juist positief uit te pakken
en zijn er naar verluidt zelfs plannen om de operaties vanaf Schiphol fors uit te
breiden, althans voorzover de milieurestricties dat toelaten. Voor de langere
termijn is het uiteraard moeilijk voorspellingen te doen.
De belangen van Schiphol en KLM lopen door de recente ontwikkelingen niet meer
volledig parallel. KLM heeft behoefte aan veel extra capaciteit voor de beoogde
groei binnen de alliantie, zeker ook in de pieken. Gezien het belang van KLM
voor Schiphol kan de luchthaven ervoor kiezen om dit te faciliteren. De toekomst
van het netwerk van KLM binnen de alliantie Air France/KLM is op lange termijn
echter geen uitgemaakte zaak. Gelet op de risicospreiding kan het daarom voor
de luchthaven aantrekkelijk zijn, om meer dan voorheen ook andere maatschappijen te faciliteren, bijvoorbeeld Singapore Airlines. Zo wordt er ook een nieuwe
pier aangelegd die speciaal is bestemd voor low cost carriers, waardoor het voor
deze carriers aantrekkelijker en goedkoper wordt op Schiphol. Schiphol staat zo
voor een strategische keuze: of primair hub zijn voor de maincarrier of zoveel
mogelijk partijen accommoderen.

privatisering schiphol
Al jarenlang bestaan er plannen om Schiphol te privatiseren. Het naar de beurs
brengen van een minderheid van de aandelen past in het streven om van Schiphol
een gewoon bedrijf te maken, dat in de internationale concurrentiestrijd
voldoende armslag heeft. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het kabinet
geadviseerd over zijn voornemen voor de privatisering van Schiphol.

57

second opinion ‘behoud de meerderheid’
De Raad heeft in de zomer van 2004 geadviseerd om een deel van de aandelen
te privatiseren (middels een beuresnotering), maar de meerderheid te behouden.
Alle publieke belangen rond Luchthaven Schiphol kunnen effectief via wet- en
regelgeving worden geborgd. Dit geldt echter niet voor de voor Nederland zo
belangrijke mainportfunctie. Het meerderheidsbelang is dan een stok achter de
deur. Ook kan Schiphol op die manier afdoende worden beschermd tegen vijandelijke overnames. Tot slot is de Raad van mening dat in geval van ontevredenheid over het beleid van de exploitant, waardoor in de ogen van de overheid de
mainportfunctie in gevaar komt, het intrekken van de exploitatievergunning
slechts op papier een laatste redmiddel is. In de praktijk zal dit middel immers
niet toegepast kunnen worden zonder dat zware schade ontstaat aan imago en
daarmee ook continuïteit van de luchthaven. Daarmee is het middel in de
praktijk niet effectief, zij het dat het gedrag van het zittende management er tot
op zekere hoogte wel door gedisciplineerd kan worden. De overheid moet dan
ook de meerderheid behouden, om op die manier de mainportfunctie te kunnen
beschermen. Gedeeltelijke privatisering biedt Schiphol bovendien voldoende
strategische ruimte om zich internationaal optimaal te kunnen positioneren.

flyland
In 1995 besloot het kabinet tot de aanleg van een vijfde baan op Schiphol. Tevens
werd duidelijk dat er ook met de vijfde baan een einde zou komen aan de groei
en dat de mogelijkheden om in de Haarlemmermeerpolder verder uit te breiden
ruimtelijk en maatschappelijk beperkt zijn. Het project Toekomst Nederlandse
Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) moest duidelijkheid geven over de vraag hoe het
verder zou moeten na de vijfde baan. Op basis van de Perspectieven Nota TNLI
gingen verschillende partijen in 1997 met elkaar in discussie. Uitkomst was dat
een meerderheid voorstander was van groei onder voorwaarden. In 1998 heeft
TNLI onderzocht wat de groeimogelijkheden zijn op vier locaties: Schiphol,
Flevoland, de Maasvlakte en de Noordzee. De Maasvlakte en Flevoland vielen om
milieuredenen af. In 1999 is in de kabinetsnota ‘Toekomst Nationale luchthaven’
vastgelegd dat de groei op middellange en lange termijn op Schiphol moet
plaatsvinden. Gezien de vele onzekerheden is besloten een luchthaven in zee
voorlopig niet als serieuze optie te zien. In 2001 is wel het studieprogramma
Flyland gestart. Na de afronding van de eerste fase is het programma stopgezet,
omdat door wereldwijde ontwikkelingen op dat moment de groei van de luchtvaart was afgevlakt. Ook budgettaire redenen zullen hierbij een rol hebben
gespeeld. Kortom: korte termijn-denken bij het vinden van een lange termijnoplossing?

luchthavenplanning
Gelet op de verwachte groei van de luchtvaart en het (economische) belang dat
daaraan wordt toegekend, staat bij luchthavenplanning de vraag centraal of, hoe
en waar de extra vraag naar capaciteit kan worden geaccommodeerd. Daarbij
worden uiteraard de effecten op de omgeving (milieu-effecten, ruimtebeslag)
betrokken. In het verleden heeft dit proces een aantal keren gespeeld. Aanleiding
daarvoor waren steeds hoge groeiprognoses voor de luchtvaart.

20

Zo speelde in het begin van de jaren zeventig de TNL-studie, rond 1980 het
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen, rond 1990 het Plan van Aanpak
Schiphol en Omgeving (resulterend in de 5e baan) en eind jaren ’90 het TNLIproces (Toekomstige Nationale Luchthaven Infrastructuur). Als uitvloeisel daarvan
is onder meer gestudeerd op de aanleg van een luchthaven in de Noordzee
(zie kader). Middels een ‘business case’ heeft de sector in 2001 plannen voor een
6e en 7e baan gepresenteerd, waarin het knelpunt van de piekcapaciteit centraal
staat. Steeds werd gezocht naar oplossingen voor gebleken discrepanties tussen
de prognoses voor de vraag naar capaciteit en het aanbod daarvan. Het onderhavige advies van de Raad is het volgende in deze reeks. De urgentie is er echter
niet minder op geworden.

21

De luchtvaartsector dient daartoe ‘scenario’s’ in
waarin men aangeeft hoeveel vliegtuigen van
welke types (met bijbehorende geluidskenmerken)
men over enkele jaren verwacht en op welke
momenten van de dag en langs welke routes
deze zullen aanvliegen. De overheid beoordeelt
vervolgens of deze scenario’s passen binnen de
normen van het stelsel.
De zogenaamde overgangsbepalingen naar dit
stelsel zijn:
– Binnen de 35 Ke-contour mogen ten hoogste

ernstig gehinderden aanzienlijk kleiner te zijn
dan het aantal gehinderden binnen dezelfde
contour in 1990. Binnen deze contour mogen
ten hoogste 45.000 mensen ernstige hinder
ondervinden.
– Binnen de 26 dB(A) Laeq-nachtcontour
mogen ten hoogste 10.100 woningen liggen.

het aantal mensen dat slaapverstoringen
ondervindt aanzienlijk kleiner te zijn dan het
aantal mensen dat slaapverstoringen
ondervond binnen dezelfde contour in 1990.
Binnen deze contour mogen ten hoogste
39.000 mensen slaapverstoring ondervinden.
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De geluidsbelasting door de vliegtuigen die op Schiphol landen en opstijgen heeft
door de jaren heen veel maatschappelijke en politieke aandacht gekregen. Deze
aandacht heeft zich vertaald in een stelsel waarbij de overheid normen stelt aan
de geluidsbelasting die mag worden veroorzaakt. De handhaving van de geluidsbelasting vindt plaats volgens een complex stelsel dat geheel is gebaseerd op
berekeningen. Het geluid wordt weliswaar op verschillende plaatsen gemeten,
maar in de handhaving spelen deze metingen geen rol. Het stelsel werkt als volgt.

10.000 woningen liggen.
– Binnen de 20 Ke-contour dient het aantal

– Binnen de 20 dB(A) Laeq-nachtcontour dient
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3.3 geluidsnormering

Jaren vooruit wordt mede op basis van de wensen en verwachtingen20 van de
luchtvaartsector berekend hoeveel geluidsbelasting in de verschillende handhavingspunten (daarvan zijn er nu 35) maximaal mag worden geproduceerd zodat
de in het Luchthavenverkeersbesluit gestelde randvoorwaarden niet worden
overschreden21. Binnen de aldus wettelijk vastgelegde gebruiksruimte voor geluid
– en ook voor baan- en routegebruik, externe veiligheid en de uitstoot van stoffen – mag de exploitant van de luchthaven Schiphol, in samenwerking met de
luchtvaartmaatschappijen en de Luchtverkeersleiding Nederland, het gebruik
van de luchthaven optimaliseren. Via berekeningen achteraf wordt vervolgens
gecontroleerd of de geluidsbelasting binnen de normen is gebleven. Hiervoor
worden gedetailleerde gegevens van de in dat jaar daadwerkelijk uitgevoerde
vluchten als input genomen. Voor elke vliegtuigbeweging wordt onder meer het
vliegtuigtype, het daadwerkelijk gewicht, het tijdstip en de gevolgde route in het
model ingevoerd. Bij overschrijding van de geluidsnormen kan de Inspectie
Verkeer en Waterstaat sancties opleggen.
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Verder kent het stelsel ook fysieke zones zoals de veiligheidssloopzone, de
geluidssloopzone en een zone met een Persoonlijk Risico (externe veiligheid) van
10-6/jaar22. Voor deze gebieden die in omvang relatief beperkt zijn en zich vooral
in het verlengde van de landingsbanen bevinden, gelden strenge restricties wat
betreft gebruik. Binnen de ruimere 35 Ke-contour gleden ook restricties: hier
mogen geen nieuwe woningen en andere activiteiten komen. In de Nota Ruimte
is zelfs als beleid geformuleerd dat dit ook gaat gelden voor de 20 Ke-zone. Dit is
een flinke uitbreiding, waarmee het kabinet zowel de verslechtering van de
externe veiligheid als het aantal getroffenen door geluidshinder wil beperken.
In 2003 is op Schiphol de 5e baan in gebruik genomen: de ‘Polderbaan’. Deze was
bedoeld om meer vliegtuigbewegingen af te kunnen wikkelen terwijl tegelijkertijd minder geluidsbelasting zou worden gerealiseerd. Bij de ingebruikname van
de Polderbaan is een nieuw stelsel van kracht geworden. Voorts is er bij de stelselherziening in verband met de ingebruikname van de Polderbaan een overstap
gemaakt naar een nieuwe rekeneenheid die ook door de EU wordt voorgeschreven,
de Lden (day-evening-night) en Lnight. Bij deze overgang is als voorwaarde
gesteld dat op zijn minst een gelijkwaardig beschermingsniveau met wat er in de
PKB was vastgelegd wordt gegarandeerd. Daarbij is er een verschil tussen gelijkwaardig en gelijk. Het nieuwe stelsel is als ‘gelijkwaardig’ ontworpen, maar
‘gelijkheid’ kan niet worden gegarandeerd. Er zijn plekken in de omgeving waar
meer of juist minder geluidsbelasting optreedt. Dit heeft te maken met de
ingebruikname van de nieuwe Polderbaan. Uit enquêtes blijkt ook dat veel
omwonenden meer hinder zeggen te ervaren dan vóór de stelselherziening.
Er zijn ook meer klachten. Dit zijn vaak andere bewoners dan vóór de ingebruikname van de Polderbaan. Daar staat tegenover dat veel bewoners die vroeger
hinder ondervonden, deze nu juist minder ervaren. Het aantal klachten en het
aantal klagers ziet er als volgt uit:
������������������������������������������������������
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Hiermee wordt bedoeld dat het risico dat een
indivu loopt om te overlijden aan de gevolgen
van een ongeval met een vliegtuig (waarbij
hijzelf geen inzittende is) niet groter mag zijn
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Bij de Polderbaan deden zich in 2004 problemen voor wanneer er vanaf die baan
en de parallel gelegen Zwanenburgbaan gelijktijdig werd gestart. Er zijn situaties
voorgekomen waarbij vliegtuigen elkaar naar het oordeel van de luchtverkeersleiding te dicht naderden. Om dat te voorkomen worden vliegtuigen nu vanaf het
verlaten van de startbaan uit elkaar gestuurd, waardoor echter de geluidshandhavingspunten die vlakbij gelegen zijn, meer worden belast dan verwacht.
Daardoor zorgen die punten nu voor een extra rem op de capaciteit. Hier is dus
sprake van een dilemma tussen milieu (geluid), capaciteit en veiligheid.

1 op 1.000.000 per jaar.

Luchtvaartbeleid in Nederland

60

capaciteit luchthaven schiphol
Bij de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 werd nog uitgegaan van een
totale jaarlijkse capaciteit van 625.000 vliegtuigbewegingen met het huidige vijfbanenstelsel (in 2010) passend binnen de normen voor resp. geluid en externe
veiligheid. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn daarbij de vooronderstellingen van
groot belang: ‘hoeveel vliegtuigen van welke types vliegen op welk moment van
de dag langs welke routes?’ Het is daarom moeilijk om te spreken over dé capaciteit van Schiphol: de vooronderstellingen zijn daarbij cruciaal. Het CPB ging er
in 2002 van uit dat – afhankelijk van het economische scenario, en daarmee
variërend de mate waarin de vloot jaarlijks stiller wordt, er in 2010 tussen de
550.000 en 675.000 vliegtuigbewegingen zouden kunnen worden afgewikkeld.
Het NLR heeft in de MER van 2004 berekend dat de maximale capaciteit in 2005
bezien vanuit de geluidsgrenzen (onder bepaalde vooronderstellingen) 507.000
vliegtuigbewegingen bedraagt; in 2010 bedraagt de capaciteit 496.000 vliegtuigbewegingen. Vliegtuigen worden weliswaar stiller maar ook groter waardoor ze
weer meer geluid produceren. Als alleen naar de externe veiligheid wordt
gekeken zouden er in 2010 625.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn. Opvallend
is dat luchthaven Schiphol thans zelf lagere capaciteitscijfers voor 2005 hanteert:
ten gevolge van de hoger dan verwachte belasting van enkele handhavingspunten zou de capaciteit zelfs blijven steken op 450.000 vliegtuigbewegingen.

ontwikkeling geluidsbelasting
Vooral dankzij de stiller geworden vliegtuigen is de oppervlakte van de 20 Kezone tussen 1990 en 2000 gekrompen van 684 km2 naar 367 km2; de 35 Ke-zone
is verkleind van 123 km2 naar 100 km2. Zoals hiervoor is opgemerkt mogen zich
binnen de 35 Ke-contour ten hoogste 10.000 woningen bevinden. Hierbij wordt
uitgegaan van het woningbestand van 1990. Later bijgebouwde woningen tellen
in verband met de vergelijkbaarheid niet mee. Het volgende overzicht geeft de
ontwikkeling van het aantal woningen binnen de 20, 35 en de 45 Ke-contour
weer.
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Duidelijk blijkt dat het aantal woningen binnen de verschillende zones spectaculair is gedaald. Hierbij moet wel worden aangetekend dat alleen woningen die in
het bestand van 1990 zijn opgenomen, zijn meegeteld. Uit berekeningen van het
RIVM blijkt juist dat het aantal bewoners van de 20 Ke-zone tussen 1990 en 2002
met 10% is toegenomen tot zo’n 201.000. Hieruit mag worden afgeleid dat ook
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het aantal nieuwe woningen is toegenomen. Het aantal bewoners van de zogenaamde beperkingenzone, die volgens het Luchthavenindelingsbesluit samenvalt
met de 35 Ke-zone, zou volgens het RIVM in dezelfde periode met 5% zijn toegenomen tot bijna 49.000.
In de Nota Ruimte (2005) wordt de zone waarin geen woningen mogen worden
gebouwd, uitgebreid. Volgens de Nota mogen binnen de 20 Ke-contour uit
oogpunt van geluid en veiligheid geen nieuwe woningbouwlocaties meer worden
ontwikkeld. Voor drie gebieden die (deels) buiten deze contour liggen, geldt deze
bouwbeperking ook: Hoofddorp-West, Legmeerpolder en Noordwijkerhout.
Uiterlijk in december 2006 wordt bezien of de bouwbeperking in deze drie
gebieden kan vervallen. Dit heeft te maken met het feit dat deze locaties gelegen
zijn onder intensief gebruikte vliegroutes. Deze maatregel gaat ten koste van
11.500 woningen die nog zouden worden gebouwd. De bewuste gebieden werden
door de provincie en betrokken gemeenten juist onlangs aangewezen als bovenregionale woningbouwlocaties.

berekenen versus meten
De daadwerkelijke geluidsbelasting ten behoeve van de zonering en de handhaving wordt niet gemeten. Dit is door de overheid en door Schiphol lange tijd
als niet haalbaar bestempeld. Inmiddels zijn bewoners verenigd in de Stichting
Geluidsnet zelf begonnen met het opzetten van een experimenteel meetnet.
Ook enkele gemeenten in de regio participeren daarin. Belangrijk aandachtspunt
daarbij is de toerekenbaarheid: hoe zorg je ervoor dat zeker is dat het gemeten
geluid afkomstig is van vliegtuigen (en bijvoorbeeld niet van passerende
brommers). Dit is van belang om geluidsmetingen te zijner tijd een plaats in de
handhaving te kunnen geven.
Op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat onderzoekt nu ook
de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (‘Commissie Eversdijk’) op welke
manier geluidsmetingen een rol kunnen spelen bij de handhaving. De Commissie
heeft inmiddels in een tussenrapportage bevestigd, dat gemeten geluidsbelasting
in de meeste gevallen tot hogere waarden zal leiden dan de tot nu berekende
waarden23. Ook wordt aandacht besteed aan de geluidsbelasting in het ‘buitengebied’ en aan de vraag of en hoe de belasting daar kan worden bewaakt.

23

Volgens de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid en de Luchthaven Schiphol heeft dit echter
niet geleid tot een te hoog aantal vliegtuigbewegingen omdat zowel de normering als de
berekeningen zijn uitgevoerd met hetzelfde
(reken)model.
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ming, zoals vastgelegd in de Schipholwet, ook daadwerkelijk wordt geboden.
De uitvoering van de motie Baarda c.s. dient vóór 20 februari 2006 te zijn afgerond.
Als onderdeel van de evaluatie kunnen tot 1 juli 2005 zogenaamde verbetervoorstellen worden ingediend, die in het vervolgtraject worden meegenomen.
Een onafhankelijke commissie bewaakt het zorgvuldig verloop van de evaluatie.

knelpunten ten aanzien van het geluidsvraagstuk, bezien vanuit de sector:
Grenzen zijn niet flexibel, er is onvoldoende capaciteit
Onafhankelijk baangebruik (parallel vliegen) is niet mogelijk binnen
grenswaarden
Grenswaarden zijn discutabel
Veel klachten vanuit nieuwe gebieden
Benefits luchthaven worden door omgeving onvoldoende erkend (perceptie)
Het nastreven van de dubbeldoelstelling (economie èn milieu)

knelpunten bezien vanuit de overheid (v&w, vrom, tweede kamer):
Is het nieuwe stelsel gelijkwaardig en effectief
Meten versus rekenen
Ruimtelijke ordening
Handhaving buitengebied
Geluidsisolatie/slaapverstoring
Het nastreven van de dubbeldoelstelling (economie èn milieu)

knelpunten bezien vanuit de omgeving:
Onvolledige informatie
Meten versus berekenen
Sector is onbetrouwbaar
Milieuwinst komt alleen ten goede aan sector
Sector krijgt altijd zijn zin
Bron: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

evaluatie wetgeving
In verband met de ingebruikname van de Polderbaan zijn op 20 februari 2003 de
Schipholwet en de Luchthavenbesluiten van kracht geworden. Het besluit voor de
nieuwe baan en de milieugrenzen waren in 1995 al vastgelegd in een
Planologische Kernbeslissing (PKB). De Schipholwet moest bescherming bieden die
gelijkwaardig is aan de milieunormen van de PKB. Daartoe zijn in de MER
Schiphol 2003 toetsen uitgevoerd. Toch was er zorg of de bescherming in de
praktijk wel goed zou zijn, met andere woorden of de gelijkwaardigheid met de
PKB wel wordt waargemaakt. De Eerste Kamer heeft deze zorg verwoord in een
motie, de ‘motie Baarda’. Deze motie beoogt te toetsen of de beoogde bescher-
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Publieke belangen

4

4.1 inleiding
Er zijn verschillende belangen gekoppeld aan de luchtvaart en daarmee aan
Luchthaven Schiphol. Ten eerste is er de betekenis voor de regionale en nationale
economie. Zo draagt goede bereikbaarheid door de lucht bij aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor ondernemingen in de dienstensector, transport en logistiek.
Ook trekt goede bereikbaarheid door de lucht toeristen aan en genereren vliegvelden veel werkgelegenheid. Een prettige leefomgeving en de gezondheid van
mensen zijn belangen die kunnen conflicteren met het economische belang.
Groei van de luchthaven is goed voor de economie, maar kan de kwaliteit van
leven en de gezondheid van mensen aantasten. Een derde belang is de verdeling
van de ruimte: verschillende activiteiten, zoals wonen, werken en vliegen nemen
ruimte in beslag. In Nederland en met name de Randstad is ruimte echter schaars,
zodat keuzes moeten worden gemaakt. In dit hoofdstuk worden de verschillende
belangen nader geanalyseerd.
Belangen zijn maatschappelijke belangen als hun behartiging voor de samenleving als geheel gewenst is. Publieke belangen zijn die maatschappelijke
belangen, die zonder structurele behartiging door de overheid niet goed tot hun
recht komen24. Het is dan ook van belang deze vooraf goed te definiëren,
aangezien interventies van de overheid hierop zijn gebaseerd. In die zin vormen
milieu en externe veiligheid publieke belangen, omdat het voor de hand ligt dat
deze zonder ingrijpen van de overheid onvoldoende worden gewaarborgd in het
vrije krachtenspel op de markt. Ook het economische belang kan een publiek
belang worden, zodra de economische ontwikkeling op ingrijpende wijze in
gevaar komt. De vraag is wanneer dat ten aanzien van Schiphol precies het geval
is. Duidelijk is dat de netwerkkwaliteit van groot belang is voor de aansluiting
op de ontwikkelingen in de wereld, voor de internationale uitstraling, het
vestigingsklimaat en daarmee ook voor de werkgelegenheid.
Een ander publiek belang, waarop in dit advies verder niet zal worden ingegaan,
is het voorkomen van misbruik van marktmacht. Om eventueel misbruik van
marktmacht door monopolisten zoals een luchthaven – maar ook door de luchtverkeersleiding – te voorkomen, is onder meer sectorspecifieke regulering nodig
alsmede toezicht daarop.

definitie mainport (in de luchtvaart)
Een luchthaven is volgens de Raad een mainport, als die de status van primaire
hubluchthaven heeft en de thuishaven van een grote alliantie is, en daardoor
een kwalitatief hoogwaardig intermodaal knooppunt van nationaal, Europees en
intercontinentaal personen- en goederenvervoer vormt. Hiermee vervult de
mainport een essentiële ondersteunende rol voor het functioneren van de
Nederlandse economie.

24

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Het borgen van publiek belang, 2000
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4.2 economie

De aanwezigheid van Schiphol blijkt voor veel internationale bedrijven een
belangrijke reden te zijn geweest om zich in Nederland te vestigen26. Een hoge
kwaliteit aan internationale verbindingen verlaagt de transportkosten van deze
bedrijven27. Ook de ‘gemaksfactor’ van directe verbindingen speelt hierbij een
belangrijke rol. 31% van de buitenlandse bedrijven geeft aan dat de nabijheid
van Schiphol de belangrijkste locatiefactor is; 15% noemt de internationale
bereikbaarheid als belangrijkste factor. Dit zijn tevens de twee hoogst scorende
factoren28. Internationale bedrijven noemen voorts de vreemde-talenkennis van
arbeidskrachten vaak als reden om zich in de buurt van Amsterdam te vestigen.
In 2003 werkten er volgens de gemeente Amsterdam 27.000 mensen in de
hoofdstad en omgeving bij een buitenlands bedrijf.

De economische betekenis van de luchtvaart leidt al jaren tot verhitte discussie.
Om de gedachten te ordenen wordt een aantal onderwerpen aan de orde gesteld:
Welke betekenis heeft Schiphol voor de Nederlandse economie?
Welke directe gevolgen hebben restricties op de ontwikkeling van de luchtvaart voor de ontwikkeling van het netwerk op Schiphol?
Welke gevolgen hebben restricties op de ontwikkeling van de luchtvaart voor
de Nederlandse concurrentiepositie?

4.2.1 de economische betekenis van schiphol
Hoewel voor veel ‘regionale’ en ‘nationale’ bedrijven in de regio Schiphol de
luchthaven oorspronkelijk geen reden vormde om zich in die regio te vestigen,
is ook voor hen de nabijheid van de luchthaven en de daarmee samenhangende
bedrijvigheid en het vervoersnetwerk een economische factor geworden.
De betekenis van de luchthaven is dus veelzijdiger dan alleen die van pullfactor
voor nieuwe bedrijven op zoek naar een nieuwe locatie.

De economische betekenis bestaat uit verschillende aspecten
Toegevoegde waarde
Uit een onderzoek van Regioplan uit 2004 in opdracht van de gemeente
Amsterdam blijkt dat de toegevoegde waarde van economische activiteiten op
Schiphol ongeveer 8 miljard Euro bedraagt. Dit komt neer op 1,8% van de
Nederlandse, 11% van de Noord-Hollandse economie en 20% van de
Groot-Amsterdamse economie. Een groei van de luchtvaart met 1% leidt
volgens onderzoeksbureau Nyfer tot gemiddeld 0,17% extra economische groei
in de regio.

In recent onderzoek29 is vastgesteld dat de Randstad in vergelijking met 10 concurrerende regio’s een gemiddelde afhankelijkheid kent tussen luchtvaart en
economie. Voor de werkgelegenheidsgroei is de afhankelijkheid echter bovengemiddeld. Conclusie is dat de Randstad nog niet ‘ready for take-off’ is.
Voorgesteld wordt onder meer de mainport uit te bouwen tot een knooppunt
waartoe een breed scala aan internationale bedrijvigheid zich aangetrokken
voelt (van onderzoek tot toerisme). Deze bedrijvigheid – gevestigd rond Schiphol
(Zuidas, Haarlemmermeer) – zal via uitstraling helpen de regio verder te
ontwikkelen.

Directe en indirecte werkgelegenheid
Directe werkgelegenheid is werkgelegenheid die direct met de afhandeling van
het luchtverkeer is gemoeid. In 2003 bedroeg de directe werkgelegenheid op
Schiphol 57.000 arbeidsplaatsen. Het schatten van de indirecte werkgelegenheid is moeilijker. Het gaat hierbij enerzijds om de toeleveranciers aan de
luchthavensector (zoals bouw, catering en schoonmaak: het achterwaarts
effect) en anderzijds om de werkgelegenheid die het gevolg is van de verbetering van het vestigingsklimaat. Dit heeft te maken met de netwerkkwaliteit die
de luchthaven kan bieden en de daarmee gepaard gaande kostenvoordelen en
imago-effecten (het voorwaarts effect). Dit trekt bijvoorbeeld hoofdkantoren
van internationaal opererende bedrijven en distributiecentra aan, die grote
voordelen hebben bij vestiging in de buurt van een hub. De provincie
Noord-Holland gaat voor beide indirecte effecten samen uit van 59.000 banen
in 2003. Deze banen zijn vooral te vinden in de zakelijke dienstverlening, de
transportsector en de toeristische sector.

25

Ministerie van Economische Zaken, 2002 en Nyfer,

Het belang van de luchthaven als vestigingsplaatsfactor
Nederland huisvest enkele sterk internationaal concurrerende clusters25:
1. Service clusters, waaronder financiële diensten, uitgeverijen, ICT,
rechtskundige diensten, reclamebureaus, Europese Distributie Centra en
toerisme.
2. Agro-business clusters: agragrisch, bio-technologie, voedselverwerkende
industrie, bloemen en sierteelt.
3. Techno-industriele clusters: life sciences, chemie, electronica.

27
28
29

Nyfer, 2000 en KPMG, 1996
Stratagem e.a., 2004
Buck Consultants International, 2004
Randstad: ‘Ready for take-off?' in opdracht van
Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland,
Gemeente Amsterdam, Gemeente
Haarlemmermeer en Gemeente Almere, 2004
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passagiers en werkgelegenheid
Onderzoeksbureau York Aviaton stelt op basis van een analyse van 25 Europese
luchthavens dat elke miljoen passagiers gemiddeld 950 directe banen oplevert.
Voor Schiphol betekent dit dat de 41 miljoen passagiers in 2003 39.000 banen op
de luchthaven zouden creëren. In werkelijkheid bedroeg de werkgelegenheid
ruim 57.000. De hoge score van Schiphol houdt verband met het grote aantal
deeltijdwerkers en de relatief sterke positie van Schiphol als vrachtluchthaven.
Volgens Nyfer betekent een miljoen passagiers 8.600 indirecte arbeidsplaatsen.
Voor Schiphol zou dit 350.000 banen betekenen. Door congestie op de wegen, het
ruimtegebrek rond Schiphol en het bovengemiddelde aandeel van transfervervoer
valt het werkelijke aantal banen echter veel lager uit. De provincie Noord-Holland
gaat uit van 59.000 indirecte banen.
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reacties bij optredende capaciteitsknelpunten
Wanneer de vraag naar capaciteit op Schiphol sneller groeit dan de beschikbare
capaciteit, zullen daardoor zonder aanvullende investeringen op termijn knelpunten ontstaan. Een steeds groter deel van de totale vraag zal niet meer kunnen
worden geaccommodeerd en moet uitwijken naar andere luchthavens. Dat is
natuurlijk alleen mogelijk indien op naburige luchthavens voldoende capaciteit
beschikbaar is om deze passagiers af te handelen. Zowel in London (een vierde
baan op Heathrow na 2015; een tweede baan op low cost-luchthaven Stansted in
2012) als in Frankfurt (een vierde baan rond 2010) zijn er concrete plannen voor
uitbreiding van het banenstelsel, waardoor de capaciteit kan toenemen.

4.2.2 gevolgen van restricties voor de ontwikkeling van het netwerk
Uit het bovenstaande blijkt dat Schiphol van groot belang is voor de regionale en
ook nationale economie. Het is dan ook relevant om te analyseren welke gevolgen
ontstaan door restrictieve maatregelen met het oog op de milieu-effecten: wat
betekent beperking van de groei voor de ontwikkeling van de hub? De volgende
elementen spelen een rol bij de afwegingen die naar alle waarschijnlijkheid door
actoren zullen worden gemaakt:
Padafhankelijkheid: Volgens Nyfer zullen luchtvaartmaatschappijen in het
geval van capaciteitsbeperkingen niet direct vertrekken, aangezien aan een
verplaatsing hoge kosten zijn verbonden. Er is sprake van padafhankelijkheid.
Dit betekent dat investeringen die gekoppeld zijn aan een bepaalde
vestigingsplaats, bedrijven zullen weerhouden van een verplaatsing. Bij fusies,
overnames of uitbreiding/inkrimping behoort heroverweging daarvan op korte
termijn uiteraard wel tot de mogelijkheden. Door blijvende capaciteitsbeperking terwijl de markt groeit, zullen bedrijven op de langere termijn in
hun afweging toch kiezen voor verplaatsing indien hun primaire proces
negatief wordt beïnvloed.
Capaciteitsproblemen elders: Ook op andere Europese luchthavens spelen
capaciteitsproblemen, hoewel die al besloten hebben tot maatregelen of
voorlopig nog vooruit kunnen (Charles de Gaulle). Luchtvaartmaatschappijen
hebben dus beperkte mogelijkheden om grote delen van hun netwerk te
verplaatsen. De overname van KLM door Air France heeft het risico voor
verplaatsing van bestemmingen wel vergroot. De eerste paar jaar zijn er
garanties voor het behoud van activiteiten op Schiphol maar daarna ligt het
speelveld open.
Transferverkeer: Uit een onderzoek van onderzoeksbureau KMPG-BEA uit 1997
blijkt dat zonder transferpassagiers 80% procent van de KLM-routes niet kan
worden behouden. Het netwerk zou zich dan beperken tot een twintigtal
grote Europese bestemmingen en een incidentele bestemming in andere delen
van de wereld. Hier is echter de vraag aan de orde of een restrictie op de groei
van het verkeer leidt tot het wegvallen van bijvoorbeeld transferverkeer. Dat is
op termijn niet uit te sluiten wanneer die restricties leiden tot zodanige
beperkingen, dat ten opzichte van concurrenten veel minder schaalvoordelen
kunnen worden bereikt, waardoor de concurrentiepositie verslechtert. Daarbij
zijn dus de ontwikkelingsmogelijkheden van de concurrenten van groot belang.
Afnemende meeropbrengsten: Volgens het CPB is het aannemelijk dat bij extra
groei van het huidige netwerk vanaf Schiphol sprake zal zijn van afnemende
meeropbrengsten voor de Nederlandse economie. Extra bestemmingen zullen
een toegevoegde waarde hebben, maar niet alle bestemmingen hebben een
even grote betekenis. Een uitbreiding van 7 naar 8 vluchten per dag zal in
termen van flexibiliteit minder toevoegen dan een uitbreiding van 1 naar 2
vluchten per dag. De markt bepaalt echter wat de realiteit zal zijn: op een
bepaalde lijn zal uitbreiding van bijvoorbeeld zeven naar acht frequenties
plaatsvinden zolang de bezettingsgraad rendabel is (en andersom). Daarom
moet het begrip afnemende meeropbrengsten worden gedifferentieerd naar
de nationale economie en de betekenis voor de ontwikkeling van het netwerk
en de luchtvaartmaatschappij.
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Berekeningen laten zien dat verplaatsing van vraag als eerste optreedt in het
vrachtsegment. Met name de doorvoer van vracht (transfervracht) is zeer prijsgevoelig30. Reistijd speelt hier een minder grote rol dan bij passagiers. Voor
transfervracht is het vervoer via een concurrerende luchthaven een bijna net zo
goed alternatief. De eerste vliegtuigen die uitwijken zijn dan ook de vrachtvliegtuigen (full freighters). Daardoor hebben passagiersvluchten aanvankelijk nog
ruimte om door te groeien en treden de knelpunten hier pas later op. Dan valt er
niet te ontkomen aan het wegvallen van verbindingen. Dit heeft consequenties
voor transferpassagiers. Doordat bestemmingen afvallen en frequenties relatief
lager worden, zullen echter ook passagiers met directe bestemmingen gaan
uitwijken. De vraaguitval van deze categorie is weliswaar beperkter en treedt later
op. Het eindresultaat is echter duidelijk: de hubfunctie wordt uitgehold. Daarbij
heeft Schiphol als enige hubluchthaven te maken met een hubcarrier die in een
ander Europees land ook een grote hub bedient en bij toenemende knelpunten
op Schiphol dus het makkelijkst kan besluiten om nadrukkelijker voor die andere
hub te kiezen.

nederland regieland31
“In Nederland gevestigde bedrijven proberen een regiefunctie te vervullen in internationale ketens. Aangezien Nederland een netto-exporteur van goederen is, veel
in het buitenland investeert, zeer actief is op het gebied van internationale fusies
en overnames en talrijke Europese hoofdkantoren en distributiecentra van buitenlandse bedrijven herbergt, lijkt het erop dat de in Nederland gevestigde bedrijven
deze regiefunctie inderdaad weten te versterken. Voor die regiefunctie is een
luchtvaartproduct met intercontinentale en continentale verbindingen essentieel.”

30

Centraal Planbureau, Gevolgen van de
uitbreiding van Schiphol, 2002

31

De citaten zijn ontleend aan: Economische
betekenis van de Nederlandse luchtvaart, Buck
Consultants International, 1996)

“Bij de afweging van internationale investeringen worden steeds vaker de
voordelen van beide mainports (Schiphol èn Rotterdam) in beschouwing genomen.
Hoewel het bij air- en seacargo om verschillende typen goederen gaat bestaat
tussen lucht- en zeehavens wel degelijk complementariteit, omdat:
logistieke regisseurs zoeken naar een optimalisering van flexibiliteit, doorlooptijden en kosten. Het combineren van lucht- en zeevaart is belangrijk.
Producten zijn deels seacargo- en deels aircargovragend;
overslag en (de)consolidatie groeien zowel bij zee- als bij luchtvracht in
verschillende produktgroepen wat betreft locaties uit elkaar. Er vindt steeds
meer (de)consolidatie plaats in het achterland. Bepaalde activiteiten blijven
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De tegengeluiden over de noodzaak van groei van Schiphol zijn er ook:
De uitstraling van Schiphol draagt bij aan een gunstig internationaal
vestigingsklimaat. Het is echter de vraag in hoeverre een uitbreiding dit
klimaat nog verder verbetert, aangezien Schiphol al een grote internationale
hub is.
Door padafhankelijkheid is het volgens Nyfer onwaarschijnlijk dat
internationale bedrijven op korte termijn zullen vertrekken als de groei van
Schiphol aan banden wordt gelegd. Bij blijvende beperking van het primaire
proces van deze bedrijven zullen deze echter consequenties trekken (en tot
heroverweging overgaan).
Ook zijn er naast bereikbaarheid allerlei andere vestigingsplaatsfactoren van
belang, zoals opleidingsniveau en talenkennis van Nederlandse werknemers,
een aantrekkelijk belastingklimaat en een prettige leefomgeving.

echter voor de directe nabijheid van zee- en luchthavens kiezen;
luchthavenregio’s hebben als voordeel dat in vestigingen nabij de luchthaven
verschillende functies (internationale coördinatie/regie, marketing, afhandelen
vracht, internationale trainingscentra, etc.) kunnen worden gecombineerd op
één locatie.
De twee mainports vormen dus meer en meer één logistiek systeem.”

4.2.3 gevolgen van restricties voor de nederlandse concurrentiepositie
Het krimpen van het netwerk van Schiphol is ongunstig voor de Nederlandse
concurrentiepositie. Bedrijven hechten in een globaliserende wereld steeds meer
belang aan goede internationale bereikbaarheid. Als het netwerk van Schiphol
krimpt of ernstig achterblijft bij dat van andere Europese luchthavens, zal
Nederland minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats. Op dit moment is
Amsterdam volgens verschillende ‘lijstjes’ al minder aantrekkelijk als vestigingsplaats dan een aantal jaren geleden32. In 2003 vestigden zich 65 internationale
bedrijven in de regio (met bemiddeling door de gemeente). In het recordjaar 2000
waren dat er nog 96. Een oorzaak voor deze terugloop is volgens de gemeente
Amsterdam de mondiale recessie, maar bedrijven worden ook afgeschrikt door de
woningmarkt en vooral de bereikbaarheidsproblemen. Schiphol, het openbaar
vervoer en de internationale oriëntatie van Amsterdam blijven pluspunten. Om de
internationale concurrentiepositie niet verder te laten verslechteren, is het van
belang deze pluspunten te behouden.

Tegenover de negatieve gevolgen van restricties staan de positieve effecten van
uitbreiding. Zo heeft het CPB in zijn kengetallen-kosten-baten-analyse laten zien
dat extra capaciteit op Schiphol door uitbreiding van het banenstelsel in alle
onderzochte varianten maatschappelijk rendabel is33.

het belang van een prettige leefomgeving
Welvaart is meer dan economische groei. Een prettige leefomgeving waarin men
vrij van hinder kan wonen is een waarde op zich geworden. Het belang van de
leefomgeving als vestigingsplaatsfactor voor wonen en werken is toegenomen.
Het protest tegen aantasting van de leefomgeving en het gebied onder de
aanvliegroutes van Schiphol is toegenomen. Tegelijkertijd is door de toenemende
welvaart de individuele burger meer gaan vliegen. Dit leidt ook ten aanzien van
de luchtvaart tot het dilemma consument – burger: als consument stappen we
liefst zo goedkoop mogelijk in het vliegtuig, als burger eisen we van de overheid
een prettige leefomgeving en laten we ons door milieu- en natuurorganisaties
representeren in het actie voeren tegen onze eigen mobiliteit.

Eerder is reeds beschreven dat de dynamiek in de luchtvaartwereld een bijzonder
karakter draagt. Dat heeft te maken met de ingezette liberalisering met overaanbod en in het kielzog daarvan extreme (prijs)concurrentie als gevolgen.
Luchtvaartmaatschappijen zijn hierdoor kwetsbaar geworden. De luchtvaart is een
bij uitstek internationaal opererende bedrijfstak waarin duidelijk is geworden dat
maatschappijen die er niet in slagen voldoende concurrerend te opereren vroeg of
laat te gronde gaan. Restricties op de ontwikkeling van de hub kunnen daarmee
negatief doorwerken op de mogelijkheden voor de maincarrier om zich kostenefficiënt te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij bestaat het gevaar dat wanneer
het een maincarrier betreft, ook de hubluchthaven kan worden meegezogen in
termen van verlies van een groot deel van het netwerk en daarmee van werkgelegenheid en uitstraling. Voorbeelden hiervan zijn Sabena/Brussel en Swissair/
Zürich:
Terwijl in de rest van Europa het aantal passagiers van 2000-2002 ongeveer
stabiliseerde, daalde het aantal in Brussel met 33% en in Zürich met 25%.
In Brussel daalde het aantal transferpassagiers met 80%, in Zürich met 40%.
In Brussel daalde het aantal rechtstreekse verbindingen van 109 naar 47;
het aantal intercontinentale verbindingen van 35 naar 8.
De directe aan Zaventem gerelateerde werkgelegenheid in Brussel daalde
met 31%.
32

4.3 milieu
Aan het publiek belang van een schoon en gezond leefmilieu zijn verschillende
aspecten verbonden: 1) uitstoot van schadelijke stoffen, 2) veiligheid en 3) geluid.
De vraag die in de Schipholdiscussie steeds om de hoek komt kijken is of het
publieke belang van de economie en de daarmee gepaard gaande negatieve
externe effecten van de luchtvaart ten koste mogen gaan van deze (deel)-belangen.
Om een goede afweging te kunnen maken is meer inzicht in deze materie
noodzakelijk. In deze paragraaf komen de verschillende aspecten van het belang
leefomgeving in relatie tot de luchtvaart aan bod.

Zie onder meer Buck Consultants International,
33

2004
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Centraal Planbureau, 2002
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vliegtuigen worden stiller en zuiniger
Nieuwe vliegtuigen worden steeds stiller en zuiniger. Door de lange gemiddelde
levensduur van vliegtuigen van zo’n 30-40 jaar duurt het echter enige tijd voordat de gemiddelde prestaties van de totale vloot merkbaar verbeteren. Wel is het
zo dat vliegtuigen om economische veroudering tegen te gaan, doorgaans na verloop van tijd nieuwe motoren, nieuwe apparatuur en een nieuw interieur krijgen.
Ook hierdoor verbetert hun performance en lijken ze op het oog weer als nieuw.
Voor luchtvaartmaatschappijen ontbreken eenvoudigweg de prikkels om investeringen te doen die bedrijfseconomisch niet voordelig zijn. Een strenger wetgevend
kader in internationaal verband kan een en ander bespoedigen. De onderhandelingen daarover stuiten echter op de zeer uiteenlopende belangen en visies van
de verschillende landen. Voordat er een volledig nieuwe generatie vliegtuigen op
de markt komt, is er een aantal decennia voorbij. Binnen een termijn van twintig
jaar wordt geen revolutionaire innovatie verwacht die tot aanzienlijke milieubesparing zal leiden.

Het onderzoeksbureau CE heeft in 1997 onderzoek gedaan naar de prestaties
van verschillende modaliteiten in het vervoer naar verschillende Europese
bestemmingen34. Hierbij is enerzijds naar energiegebruik gekeken en anderzijds
naar luchtverontreiniging (waarbij NOx, SO2, en VOS-emissies zijn opgeteld met
bepaalde wegingsfactoren). Er is gerekend met op dat moment representatieve
bezettingsgraden. Uit het onderzoek blijkt dat vliegverkeer per passagierkilometer
(pkm) meer vervuilend is dan andere vervoersmiddelen. Op korte afstanden zijn
vliegtuigen daarbij vervuilender dan over lange afstanden doordat met name het
starten en klimmen veel energie kosten en op korte afstand relatief zwaar wegen.
Overigens blijkt de boot nog vervuilender te zijn: dit heeft vooral te maken met
het grotendeels ontbreken van normen voor scheepsmotoren en – brandstoffen.
Ook de trein blijkt niet altijd even schoon te zijn: hierbij is de wijze van
opwekking van de stroom voor de locomotief doorslaggevend. Als we kijken naar
het energiegebruik valt op dat het vliegtuig op afstanden boven ca. 1000 km, per
passagierskilometer zuiniger is dan de auto.
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4.3.1 uitstoot schadelijke stoffen
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De uitstoot van broeikasgassen, zoals ozon, NOx, waterdamp en CO2 leiden wereldwijd tot klimaatverandering. Stormen, overstromingen en de versnelde afsmelting
van ijskappen en gletsjers worden in verband gebracht met het broeikaseffect.
Voor Noordwest Europa speelt de dreiging van een veranderende golfstroom,
waardoor het klimaat in korte tijd veel kouder kan worden. Stoffen die worden
uitgestoten in de hoogste luchtlagen hebben een drievoudige impact op de
broeikasontwikkeling ten opzichte van dezelfde hoeveelheid stoffen op zeeniveau.
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inclusief vervoer van en naar het stadscentrum naar de luchthaven, het busstation, het treinstation resp. de aanlegsteiger.
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**** hogesnelheidstrein waar mogelijk

34

CE, Energiegebruik en emissies van de luchtvaart
en andere wijzen van personenverkeer op
Europese afstanden, 1997

35

Deze stoffen zijn koolmonoxide, stikstofoxiden,

ﬁjn stof.
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vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en
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Meer luchtvaart betekent meer luchtvervuiling en het effect daarvan is tweeledig.
Enerzijds betreft het het broeikaseffect, anderzijds de lokale luchtkwaliteit rond
de luchthavens. Daarnaast treedt stankoverlast op in de omgeving van de luchthaven, maar dit komt in dit advies niet aan de orde.

Waar het gaat om de klimaatverandering hebben broeikasgassen ten gevolge van
de luchtvaart een belangrijke impact. Niet alleen de uitstoot is relatief hoger
(per passagierskilometer, zie hierna) dan bij vervoer over land, ook het effect van
de emissies is groter door de hoogte waarop gassen worden uitgestoten. De hoogte
vergroot namelijk de impact van de emissies met een factor 2,7. Bijkomend zijn
de grote afstanden die vliegtuigen afleggen. Wanneer je de uitstoot niet per
kilometer bekijkt, maar bijvoorbeeld afzet tegen de reisduur in uren zijn de
verschillen tussen het vliegtuig en andere vervoersmiddelen nog groter. Door juist
naar de uitstoot per uur te kijken wordt meteen ook de afgelegde afstand
meegenomen, die immers bij een vliegreis doorgaans veel groter is dan bij een
reis per auto. De praktische betekenis van deze analyse is overigens betrekkelijk,
aangezien auto c.q. trein op afstanden vanaf ca. 500 resp. 700 kilometer vaak
geen reële alternatieven meer zijn.

������������

Waar het de lokale luchtkwaliteit betreft rond bijvoorbeeld Schiphol zijn voor de
verschillende stoffen normen vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit.
De normen voor de emissies van deze stoffen35 leiden via een systeem van relatieve
normering niet tot een maximum aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.
De normen hebben betrekking op de stoffen die uit de motoren vrijkomen bij het
proefdraaien, taxiën, en starten van de vliegtuigen. Daarnaast dragen ook alle
installaties en andere auto’s, bussen, vrachtwagens e.d. bij aan de lokale
luchtverontreiniging. Volgens de GGD is de bijdrage van het vliegverkeer aan de
luchtverontreiniging op leefniveau zeer gering vergeleken met het wegverkeer.
Vliegtuigen stoten verontreinigende stoffen uit op grotere hoogte, waardoor deze
sterk verdund worden.
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interne en externe veiligheid in perspectief bezien
De kans op ongeluk is met een vliegtuig veel kleiner dan met de auto of de trein.
De afgelopen jaren is het aantal vliegtuigcrashes afgenomen. In 2000 stortten er
40 vliegtuigen wereldwijd neer en in 2004 halveerde dit tot 20. Wanneer er een
ongeluk plaatsvindt zijn de gevolgen voor de externe veiligheid echter groot.
Dit laat de Bijlmerramp zien en ook ‘9/11’ geeft aan hoeveel schade een vliegtuig
kan veroorzaken. Het Platform Nederlandse Luchtvaart (een organisatie die de
belangen van de sector behartigt) heeft in 2003 feiten, cijfers en zienswijzen over
veiligheid gebundeld:

4.3.2. externe veiligheid
Met externe veiligheid wordt de kans bedoeld dat mensen die niet zelf betrokken
zijn bij de luchtvaart komen te overlijden aan de gevolgen van een vliegtuigongeval. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bewoners en werknemers in de
nabijheid van een luchthaven. De externe veiligheid rond Schiphol is een belangrijk thema in het debat over de luchthaven. In de Planologische Kernbeslissing
Schiphol in 1995 is voor externe veiligheid een standstill-beginsel vastgelegd, met
1990 als basisjaar. Het zogenaamde gesommeerd gewogen risico (zie begrippenlijst) zou niet mogen toenemen. In de Planologische Kernbeslissing was voor het
groepsrisico geen norm gesteld. Uit het standstill-beginsel volgt dat de grote
groei in het vliegverkeer moest worden gecompenseerd door een grotere vliegveiligheid (vliegtuigen, verkeersleiding), een betere keuze van baangebruik en
vliegroutes en beperkingen in de ruimtelijke ordening. In november 2003 heeft
de staatssecretaris van het Ministerie van VROM in de Tweede Kamer verklaard dat
dit standstill-beginsel voor externe veiligheid niet reëel is gelet op de groei van
de luchtvaart en de ruimtelijke ontwikkeling die sinds 1990 heeft plaatsgevonden.

“Interne veiligheid: Dit is de kans om te verongelukken als inzittende van een
vliegtuig. Wereldwijd komen per jaar in totaal ongeveer 1.000 mensen om bij
ongeveer 20 ongevallen in de grote luchtvaart37. In de westerse wereld (Europa,
Noord-Amerika en Australië) verongelukt gemiddeld 1 vliegtuig per 2 miljoen
vluchten38. Ter vergelijking: Het autoverkeer eist in Nederland al 1000 slachtoffers
per jaar39. Het autoverkeer in de V.S. eist alleen op de snelwegen 40.000 doden
per jaar40. ...Weinig menselijke activiteiten leveren zoveel voordelen tegen zulke
lage kosten in mensenlevens (als de luchtvaart).”

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het groepsrisico, uitgedrukt als de kansen
op een ongeval met meer dan 10 slachtoffers bijna verdubbeld is in 2005 ten
opzichte van 199036. De toename van het groepsrisico wordt ongeveer in gelijke
mate veroorzaakt door de toename van de risico’s van het vliegverkeer als door
de toename van gebouwen, met name van bedrijven. Voorts blijkt het groepsrisico sterk geografisch geconcentreerd te zijn (90% van het risico is gelokaliseerd
in 3% van het bebouwde gebied).

“Externe veiligheid: Dit is de kans om te overlijden of geraakt te worden door
een neerstortend vliegtuig. In de hele Westerse wereld41 komen daardoor per jaar
gemiddeld minder dan 5 mensen om. Dat is inclusief de Bijlmer met 38 slachtoffers op de grond en exclusief terroristische aanslagen... Ter vergelijking:
Het treinverkeer eist alleen in Nederland al 40 externe slachtoffers per jaar42. Dit is
exclusief zelfmoorden. Het aantal externe slachtoffers in de westerse wereld van
de enorme vervoersprestatie die de burgerluchtvaart levert, is uitzonderlijk laag.”

37

ICAO (International Civil Aviation Association),
Annual Report 2002, Scheduled Airservices,
maximum take-off mass more than 2250 kg.
Number of accidents in 2002:14

38

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt ook dat met het bestaande beleid gebaseerd
op het Luchthavenindelingbesluit (beperkingengebied) en met het nieuwe beleid
in de Nota Ruimte (geen nieuwe bebouwing in de 20 Ke-geluidzone) de risico’s
zodanig kunnen worden beheerst dat er vrijwel geen nieuwe probleemgebieden
bijkomen. Dit onder voorwaarde van bepaalde dichtheden en binnen een gebiedsgewijze aanpak.

ICAO en Ministerie van VenW, jaarverslag 2002,
Interne veiligheid luchtvaart, pag 117.

39
40

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
NTSB (National Transportation Safety Board),
Transport Fatalities.

41

Noord-Amerika, Europa, Australië. In de overige
werelddelen wordt zowel luchtvaart als zorg voor
de samenleving op een andere manier benaderd,
waardoor de situaties en risico’s daar niet
maatgevend zijn voor die in de Westerse wereld.
Overigens zijn ook daar de risico’s van luchtvaart
extreem laag vergeleken met de andere risico’s

36

van die delen van de wereld.

RIVM, Ontwikkeling van het groepsrisico rond
42

Schiphol, 1990-2010, 2004
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CBS, historische reeksen.
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Het maximaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol bedraagt ca 625.000 vliegtuigbewegingen vanuit de normering voor de externe veiligheid (berekening NLR).
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gebiedsgerichte benadering externe veiligheid
In 2003 hebben de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-Raad gezamenlijk een advies uitgebracht over externe veiligheid: ‘Verantwoorde risico’s, veilige
ruimte’. Hierin is onder meer geconstateerd dat: “Een uniforme normstelling voor
een diversiteit aan activiteiten voorbij gaat aan het feit dat de maatschappelijke
aanvaarding van risico’s sterk afhankelijk is van de aard, het nut en de noodzaak
van de activiteit die de risico’s veroorzaakt.” Ook is geconstateerd dat het van
belang is de totaliteit van de risico’s in een bepaald gebied in ogenschouw te
nemen, dat is immers van groot belang voor perceptie en acceptatie (en uiteraard
voor de mogelijke gevolgen). Recent heeft de Staatssecretaris van VROM aan
gekondigd dat in het voorjaar van 2005 een verkenning naar de Tweede Kamer
zal worden gestuurd over de (on)mogelijkheden van een gebiedsgericht groeps
risicobeleid rond Schiphol.

ruimtelijke ordening: woningbouw en bereikbaarheid
Luchthavens nemen plaats in, niet alleen met hun gebouwen en startbanen, maar
ook omdat vanwege veiligheids- en geluidsnormen niet in de directe omgeving
rond de luchthaven mag worden gebouwd. Zeker in de Randstad is ruimte schaars.
De behoefte aan extra woningen in de regio rond Schiphol conflicteert dan ook
met het ruimtebeslag door de luchthaven.

Bijgevoegde figuur geeft de verschillende gebieden en contouren rond Schiphol
weer:
gebied 1: veiligheidssloopzones (Luchthavenindelingsbesluit van
november 2002)
gebied 2: geluidsloopzones (Luchthavenindelingsbesluit 2002).
gebied 3: externe veiligheid het plaatsgebonden risico (PR) is 10-6/jr
(zie ook de verklarende woordenlijst in de bijlage): in dit gebied geld een
groot aantal beperkingen, zo mogen er onder meer geen nieuwe woningen
gebouwd.
gebied 4: beperkingengebied (Luchthavenindelingsbesluit 2002): geen nieuwe
woningen toegestaan.
20 Ke-geluidbelastingzone van het passend geluid scenario voor de situatie
2005 uit de MER 2003, zonder de binnen deze zone liggende delen van
bovenstaande gebieden uit het Luchthavenindelingsbesluit 2002.
buitengebied: het hele studiegebied buiten de bovenstaande gebieden.
De 20 Ke-zone geeft aan wat de gevolgen zijn van de beperkingen die in de Nota
Ruimte aan dit gebied zijn verbonden voor de externe veiligheid (bouwverbod).
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In de Nota Ruimte is de volgende passage opgenomen: ‘Er moet voldoende ruimte
worden gelaten voor de verdere ontwikkeling van de mainport Schiphol.
Dit betekent dat woningbouw in de omgeving van Schiphol op plaatsen waar dit
uit een oogpunt van geluid en veiligheid niet wenselijk is, moet worden vermeden.
Concreet betekent dit dat er geen nieuwe uitleglocaties kunnen worden ontwikkeld
ten behoeve van woningbouw binnen en direct gelegen aan de 20 Ke-contour
behorende bij het vijfbanenstelsel.’ Dit houdt een uitbreiding in van de zone
waarin niet mag worden gebouwd. De getroffen gemeenten reageerden dan ook
onaangenaam verrast. Hierdoor lijken nieuwbouwplannen van de gemeenten
Amstelveen (6500 woningen in de Legmeerpolder) en Haarlemmermeer (8000
woningen in Hoofddorp-West) niet door te gaan, in ieder geval tot na besluitvorming over de evaluatie van de Schipholwet. Hierdoor zou de regionale
woningbouw vrijwel volledig stagneren, een door de gemeenten in de regio als
ongewenst beschouwde situatie. Zo heeft Amsterdam grote problemen het aantal
woningen dat afgesproken is in de VINEX-taakstelling te realiseren. Dit is ook de
reden dat eerder is besloten om IJburg tegen hogen kosten in een natuurgebied
aan te leggen.
Ook kan uitbreiding van Schiphol leiden tot verdere toename van de bereikbaarheidsproblemen in de regio. De gemeente Haarlemmermeer eist dat bij uitbreiding
van Schiphol extra investeringen in bereikbaarheid worden gedaan:
“Haarlemmermeer verwacht van het Rijk dat de luchthaven niet verder ontwikkelt
zonder investeringen in de bereikbaarheid. Absoluut noodzakelijk hierbij zijn:
N201+, parallelstructuur A4, omlegging A9 en doortrekking Noordzuidlijn via
Schiphol tot Hoofddorp.”
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causaal model daagt sector uit
De huidige manier van normering van de externe veiligheid is gebaseerd op een
statistische benadering, op basis van gebeurtenissen in het verleden.
Deze benadering sluit daarmee maar beperkt aan bij de ontwikkelingen in het
heden. De sector wordt in deze benadering niet beloond voor zijn inspanningen:
extra investeringen vertalen zich bijvoorbeeld niet in meer toegestane vliegtuigbewegingen. Volgens de Raad is het daarom beter en realistischer om aan te
sluiten op het concept van het ‘causale model’. Dit stelt maatregelen centraal die
de sector zelf kan nemen. Het betreft zaken als de samenstelling en het onderhoud van de luchtvloot, de inspecties door de overheid, navigatiesystemen, de
werkbelasting op de verkeerstoren, de vliegroutes, de training van piloten en de
rampenbestrijding. In het causaal model wordt goed gedrag beloond omdat
daarmee meer vliegtuigbewegingen mogelijk worden. Slecht gedrag wordt ‘bestraft’
middels een meerjarig verbeteringsprogramma. Het Rijk heeft recentelijk opdracht
gegeven tot de ontwikkeling van zo’n causaal model. Dit model zal naar
verwachting in het voorjaar van 2008 worden opgeleverd. De taak van de overheid
zou dan vooral moeten liggen in:
Monitoring op het door de sector zelf geformuleerde programma.
Aanvullende voorschriften waar de zelfregulering tekortschiet.
Toezicht door middel van onafhankelijke audits.

Uit landelijke inventarisatiegegevens naar hinder en slaapverstoring blijkt dat de
omvang van deslaapverstoring door vliegverkeer (dat zich concentreert in de regio
Schiphol) vier keer zo groot is als van het hele spoorwegnet en half zo groot als
die van het Nederlandse wegennet.
Uit een ander onderzoek44 komt naar voren dat de zelfgerapporteerde ernstige
hinder door vliegtuiggeluid tussen 1996 en 2002 is afgenomen van 17% naar 13%.
Voor ernstige slaapverstoring is een afname van 7% naar 5% gevonden.
In dezelfde periode is de gemiddelde geluidsbelasting door vliegtuigen in het
onderzoeksgebied met 1,2 dB(A) afgenomen. Wel wordt vliegtuiggeluid nog altijd
als belangrijkste bron van ernstige hinder en slaapverstoring aangemerkt.
Het merendeel van de bevolking rond Schiphol (bijna 80%) is tevreden tot zeer
tevreden met de woning en de woonomgeving. Met het geluid in de woonomgeving is slechts de helft (51%) tevreden tot zeer tevreden.

hinderbeleving en beleid
Geluidshinder en geluidsbelasting zijn niet hetzelfde. Wat de één als storend
ervaart, hoeft de ander geen probleem te vinden. Met het oog op het begrenzen
van de gezondheidseffecten en de hinderbeleving is er een uitgebreid en
ingewikkeld stelsel voor het reguleren van de geluidsbelasting ontworpen.
Dit stelsel is in paragraaf 3.2 beschreven. Het rekenstelsel voor de geluidsbelasting
richt zich uitsluitend op de geproduceerde decibellen, maar of deze tot hinder
leiden wordt ook bepaald door het vertrouwen in het stelsel en het gevoel van
omwonenden om mede richting te kunnen geven aan de eigen situatie.
Door aanpassingen in het rekenstelsel voor geluidsbelasting en het hoge technische
gehalte daarvan, is het wantrouwen van burgers eerder toe- dan afgenomen.
Welk besluit er ook wordt genomen over de toekomstige banen, normering,
contouren e.d., verbetering van de communicatie tussen Rijk, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Schiphol, gemeenten en omwonenden is essentieel.
De huidige Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) is een stap in
de goede richting, maar thans ontbreken de bevoegdheden en daadkracht om
een effectieve rol te spelen. Toch meent de Raad dat het CROS binnen een nieuw
stelsel en het daarbij behorende wettelijke kader een belangrijke rol kan spelen
bij het maken van afspraken over de informatievoorziening richting bewoners,
de vliegroutes en tijdstippen, compensatieregelingen, uitkoopregelingen etc.

4.3.3 geluidsbelasting
Vliegverkeer veroorzaakt geluidsoverlast. Geluidsoverlast kan niet alleen als storend
worden ervaren, maar kan ook tot gezondheidsschade leiden. Mogelijke gezondheidseffecten zijn hinder, slaapverstoring, stressgerelateerde aandoeningen zoals
hart- en vaatziekten en de beïnvloeding van het prestatievermogen. Hinder van
geluid kan omschreven worden als een verstoring van bepaalde activiteiten (zoals
lezen) en het ervaren van het geluid als ongewenst of bedreigend. Het ervaren van
geluidshinder is voor iedere persoon anders. Het doet er daarbij niet altijd toe of
dat geluidsniveau onder of boven de wettelijk toegestane maximale waarde ligt.

gezondheidseffecten
Met het meerjarige onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol
werkt het RIVM aan het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van
omwonenden van Schiphol en de eventuele veranderingen daarin door de opening
van de Polderbaan in 2003. Sinds 1995 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd,
onder andere naar het gebruik van slaapmiddelen, luchtwegaandoeningen bij
kinderen, hinder, ervaren gezondheid en slaapverstoring.
43

Bronnen: TNO/RIVM, Slaapverstoring door vliegtuiggeluid, 2002; Kabinetsstandpunt nachtelijke
geluidbelasting door vliegtuigverkeer en effecten
op de slaap, Brief van de Staatssecretaris van
VROM aan de Tweede Kamer, 2005; RIVM,
Hinder door milieufactoren en de beoordeling
van de leefomgeving in Nederland, 2004

Publieke belangen

Uit onderzoek naar slaapverstoring blijkt dat nachtelijk vliegtuiggeluid objectief
meetbare effecten op de slaap van mensen veroorzaakt43. Schattingen gebaseerd
op het onderzoek geven aan dat in een gebied van 55 bij 55 km rondom Schiphol,
waarin 2,1 miljoen mensen wonen, circa 200.000 personen erge slaapverstoring
ondervinden, 45.000 personen meer dan 3 keer per nacht wakker worden en
4.000 mensen zware slaapmiddelen slikken als gevolg van het vliegtuiglawaai.

78

44

RIVM, Gezondheid en beleving van de omgevingskwaliteit in de regio Schiphol: 2002, 2004
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Verantwoording werkwijze
commissie en projectteam
Dit advies is in de periode juni 2004-juni 2005 voorbereid door een commissie
van raadsleden en een projectteam. De commissie en het projectteam waren als
volgt samengesteld:

commissie
mevr. prof. dr. J.P. Bahlmann
prof. dr. W.A. Hafkamp
drs. R.H.P.W. Kottman, commissievoorzitter
mevr. drs. A.M.J. Rijckenberg
mr. F.E. Schaake
dr. N. de Voogd

projectteam
drs. T.U. Dander (projectsecretaris, Tobias Dander Creative Impulse)
mevr. drs. W.M.M. Okkerse (vanaf 1 april 2005)
mevr. drs. K. Nieuwenhuis (tot 14 april 2005)
mevr. M.S. Walenkamp

werkwijze
De commissie is in de periode juni 2004-juni 2005 zeven keer bijeengekomen.
In september 2004 hebben bovendien twee expertsmeetings plaatsgevonden.
Het doel van deze bijeenkomsten was het op efficiënte wijze vergaren van basiskennis over verschillende aspecten van de luchtvaart. De volgende onderwerpen
kwamen aan bod: technologie, de luchtvaartmarkt en veranderende leef- en
werkpatronen in relatie tot de vraag naar luchtvaart. De deskundigen die aanwezig
waren bij de meetings zijn: ir. F.J. Abbink (Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium), de heer drs. G.J. de Graaff (Schiphol Group),
dhr. Ir. C.A.M. De Koning (Stork Aerospace), dhr. drs. J. Krul (Schiphol Group),
mevrouw H.C. Roothart (Trendslator), prof. drs. J.G. de Wit (SEO).
Prof. drs. J.G. de Wit (SEO) heeft commissie en projectteam als klankbord ondersteund.
Naast de expertbijeenkomsten hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden
met deskundigen over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij waren alleen leden
van het projectteam aanwezig.
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Begrippenlijst
(advanced) continuous descent approach
Dit is een stille manier van landen. De vliegtuigen dalen bij een (A)CDA-landing
vanaf een hoogte van ruim twee kilometer in een soort glijvlucht naar de
luchthaven. Het motorvermogen blijft gedurende de glijvlucht vrijwel constant
waardoor er veel minder hinder op de grond ontstaat. Pas vlak voor de baan
wordt weer het motorvermogen ingezet.
afnemende meeropbrengsten
Bij het uitbreiden van het aantal verbindingen op een luchthaven is er sprake van
afnemende meeropbrengsten voor de Nederlandse economie. Dit betekent dat de
economische betekenis van een nieuwe verbinding op een luchthaven kleiner is
dan de betekenis van eerder gerealiseerde verbindingen. Een concreet voorbeeld:
de toegevoegde waarde van de eerste verbinding van Schiphol met New York is
groter dan die van de tweede, die van de tweede groter dan die van de derde enz.
city pair verbindingen
Dit zijn rechtstreekse verbindingen tussen twee steden.
destructieve concurrentie
Een vorm van concurrentie waarbij bedrijven elkaar tot het uiterste beconcurreren.
Vaak gebeurt dit in markten met producten die nauwelijks van elkaar verschillen.
De prijs kan hierdoor de belangrijkste inzet van de concurrentiestrijd worden.
Uiteindelijk kan destructieve concurrentie leiden tot een flink aantal faillissementen.
dubbeldoelstelling
Het faciliteren van de vraag naar luchtvaart op Schiphol binnen randvoorwaarden
van geluid, milieu en veiligheid.
externe veiligheid
De kans dat mensen die niet zelf betrokken zijn bij de luchtvaart, komen te
overlijden aan de gevolgen van een ongeval met een vliegtuig. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om bewoners en werknemers in de nabijheid van een luchthaven.
feeder
Verbinding die bijdraagt aan de voeding van het netwerk van een hubcarrier.
Op deze manier worden voldoende transferpassagiers aangevoerd om bepaalde
andere (met name intercontinentale) verbindingen rendabel te kunnen onderhouden.
full freighters
Vliegtuigen die alleen vracht vervoeren.
full service carriers (fsc’s)
Traditionele luchtvaartmaatschappijen die een uitgebreider vliegproduct
aanbieden dan de low cost carriers (LCC’s). Deze maatschappijen opereren in
tegenstelling tot de LCC’s ook op intercontinentale bestemmingen.
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geluidsbelasting
De hoeveelheid geluid waarmee een persoon wordt geconfronteerd, het aantal
geproduceerde decibellen.
geluidscontouren
Geluidscontouren zijn denkbeeldige lijnen die punten met dezelfde geluidsbelasting met elkaar verbinden. Deze contouren geven informatie over de te verwachten
geluidsbelasting in een bepaald gebied.

ke (kosten-eenheid)
Rekeneenheid waarmee de hinder ten gevolge van de geluidsbelasting door de
luchtvaart kan worden aangegeven. De norm is ontworpen door een commissie
onder voorzitterschap van (wijlen) prof. C.W. Kosten. Op basis van enquêtes in de
jaren 1962-1963 is bepaald dat de relatie tussen de Ke en de ervaren hinder als
volgt is: [percentage bevolking dat ernstig gehinderd is = Ke–10]. Bij 35 Ke ervaart
dus 25 procent van de bevolking ernstige hinder. Recent onderzoek geeft aan dat
dit percentage wellicht naar boven toe zou moeten worden bijgesteld.

geluidshinder
De hinder die een persoon ervaart wanneer hij of zij wordt blootgesteld aan een
bepaalde hoeveelheid geluid. Geluidshinder is subjectief, wat de een als storend
ervaart hoeft de ander geen probleem te vinden.

level playing field
Gelijke concurrentiekansen; verschillen in regelgeving (bijvoorbeeld ten aanzien
van milieuvoorschriften) verstoren gelijke concurrentiekansen, bijvoorbeeld doordat de ene luchtvaartmaatschappij meer kosten moet maken dan de andere.

gesommeerd gewogen risico (ggr)
Het gesommeerd gewogen risicogewicht is de optelsom van het plaatsgebonden
risico van een aantal huizen rondom een luchthaven. Deze maat wordt niet meer
gebruikt.

low-costmaatschappijen, low-costcarriers (lcc’s)
Dit zijn luchtvaartmaatschappijen die door kostenbesparing voor zeer lage prijzen
vluchten kunnen aanbieden. Deze strategie van kostenbeheersing is vooral
succesvol op korte afstanden met als gevolg dat de LCC’s intra-Europees opereren.
Bekende voorbeelden van low-costcarriers zijn Ryanair, Easyjet en Virgin.

groepsrisico
De kans dat er op de grond meerdere dodelijke slachtoffers vallen bij een vliegtuigongeluk. Het groepsrisico kan toenemen terwijl de kans op een vliegtuigongeluk gelijkt blijft. Dit gebeurt als er op dezelfde plaats meer mensen komen te
wonen of werken. De kans dat er op die plek een vliegtuig neerstort blijft gelijk,
maar als dat gebeurt zijn de gevolgen groter.
hub
Een grote luchthaven. Vormt de thuisbasis voor de hubcarrier en kenmerkt zich
door een hoog percentage overstappers, de zogenaamde transferpassagiers.
Een hub is het middelpunt van een hub&spoke-systeem.
hub&spoke-systeem
Een hubluchthaven is een overstapplaats waar reizigers uit verschillende bestemmingen bij elkaar komen om van daaruit naar andere plaatsen (spokes) te reizen.
Denkbeeldig is een hub het middelpunt van een wiel en zijn de spaken de
verbindingen met de spokes. Transferpassagiers zijn een wezenlijk element in dit
systeem.
hubcarrier
Grote luchtvaartmaatschappij, zoals Air France/KLM, die volgens het hub&spokesysteem opereert. Vanuit de spokes worden (transfer)passagiers aangevoerd die
op de hub overstappen op weg naar hun eindbestemming.
insourcing
Er is sprake van insourcing als bedrijven hun activiteiten uitbreiden met voorheen
externe diensten. In de luchtvaartwereld zien we insourcing bij low cost carriers
die naast het verkopen van vliegtickets bijvoorbeeld ook auto’s gaan verhuren.
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maatschappelijke belangen
Maatschappelijke belangen zijn die belangen waarvan de behartiging voor de
samenleving gewenst is. Een voorbeeld van een maatschappelijk belang is de
beschikbaarheid van voldoende brood.
maincarrier, homecarrier, hubcarrier
De belangrijkste luchtvaartmaatschappij op een (hub)luchthaven, in het geval van
Schiphol is dat Air France/KLM.
mainport (strategie), (doelstelling)
Het begrip mainport verwijst naar een knooppunt van belangrijke transportwegen.
Schiphol en de Rotterdamse haven vervullen een mainportfunctie voor Nederland.
De mainportstrategie, het mainportbeleid of de mainportdoelstelling van de
overheid is gericht op het in stand houden van een uitgebreid netwerk van
Europese en intercontinentale bestemmingen vanaf Schiphol met oog op de
economische ontwikkeling.
od-verkeer (origin & destination)
Reizigers die Nederland als begin- of eindbestemming hebben.
padafhankelijkheid
Deze term verwijst naar situaties waarin bedrijven afzien van een verplaatsing,
omdat de voordelen van een verhuizing de investeringen die ze al hebben gedaan
in hun huidige locatie niet compenseren.
plaatsgebonden risico (pr), individueel risico
Dit is de kans om, op een bepaalde plaats, te overlijden ten gevolge van een
ongeval. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die
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plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met
zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR.
Bijvoorbeeld de PR 10-6 contour: de kans om daar als gevolg van een ongeval (met
een vliegtuig) te overlijden is eens per miljoen jaar.

verwachtingswaarde
Deze waarde geeft aan hoeveel personen er per jaar naar verwachting zullen
overlijden als gevolg van een vliegtuigongeval. Een verwachtingswaarde van
0,5 betekent dat de verwachting is dat er per jaar 0,5 mensen zullen omkomen,
per 10 jaar 5 mensen en per 100 jaar 50 mensen.

point to point (vliegen)
Van de ene bestemming rechtstreeks naar de andere bestemming vliegen, dus
zonder overstap.
polderbaan
De vijfde start- en landingsbaan van Luchthaven Schiphol die in 2003 in gebruik
is genomen. Eigenlijk is het de zesde baan, maar de kortere Schiphol Oostbaan
wordt vaak niet meegerekend.
publieke belangen
Publieke belangen zijn maatschappelijke belangen die zonder bemoeienis van de
overheid in gevaar komen. Met het aanbod van brood hoeft de overheid zich niet
te bezig te houden; er zijn immers voldoende bakkers. Het aanbod van goed en
betaalbaar onderwijs is een voorbeeld van een maatschappelijk belang dat zonder
zorg van de overheid wel onder druk komt te staan en is daarmee een publiek
belang.
schipholwet
Wet die in februari 2003 in werking is getreden en die de noodzakelijke wettelijke
grondslagen geeft voor het gebruik van het vijfbanenstelsel op de luchthaven
Schiphol.
slots
Het recht van een luchtvaartmaatschappij om op een bepaald tijdstip gedurende
een bepaalde periode gebruik te maken van een luchthaven, met name de starten landingsbanen.
totaal volume geluid (tvg)
Een maat voor de totale geluidsproductie op en vlakbij luchthaven Schiphol
gedurende een heel jaar.
totale risicogewicht (trg)
Het Totale Risicogewicht is de gemiddelde ongevalkans per jaar vermenigvuldigd
met het maximum gewicht van vertrekkende vliegtuigen. Deze norm is in
november 2002 op Schiphol ingevoerd. Anders gezegd is het de verwachtingswaarde voor de hoeveelheid vliegtuiggewicht die per jaar kan neervallen.
De grenswaarde voor het TRG is 9.724 ton per gebruiksjaar.
transferpassagiers
Dit zijn overstappende passagiers. Hubluchthavens zoals Schiphol hebben een
groot belang bij deze passagiers die overstappen naar een andere bestemming.
Het in stand houden van het intercontinentale netwerk is daarvan in hoge mate
afhankelijk.
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