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Samenvatting

Schiphol staat (naast de KLM en Fokker) als lucht vaart  icoon symbool voor de lange historie van de Neder-
landse lucht vaart  , die vóór de Tweede Wereldoorlog begon. Schiphol als icoon (en als verzamelbegrip) 
weerspiegelt een complexe wereld die vele mensen, organisaties, bedrijven, processen, technieken en 
industrieën herbergt en met elkaar verbindt. Met dit soort iconen zit Nederland als lucht vaart  land diep 
in de Nederlandse samenleving geworteld. 

“Schiphol is groter dan Nederland” als titel van dit promotieonderzoek is gekozen vanuit de observatie 
dat dit kleine land een bijzonder grote luchthaven heeft. De begrippen ‘groot’, ‘groter’ of ‘grote’ zijn 
gebaseerd op de vele gezichtspunten van waaruit je naar deze complexe wereld kunt kijken. Het volume 
van Schiphol, uitgedrukt in aantallen vliegtuigbewegingen, passagiers en vracht, is het eerst voor de 
hand liggende gezichtspunt. Schiphol heeft een volume waarmee de luchthaven in 2007 in Europa een 
vierde positie (na Londen, Parijs en Frankfurt) inneemt. Schiphol als ‘mainport’ (lees: knooppunt van 
belangrijke transportroutes) is hierbij afhankelijk van zijn overstapfunctie die is gebaseerd is op de 
transfer van passagiers. Schiphol kende daarnaast in 2007 een netwerk aan verbindingen dat 256 steden in 
de wereld met Nederland verbond (Frankfurt had in dat jaar 286 steden). De KLM is in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor dit verbindingennetwerk. 

Een ander gezichtspunt van Schiphol is dat deze luchthaven, naast belangrijke economische voordelen 
ook, uit de aard van zijn activiteit (namelijk vliegen), voornamelijk in de directe omgeving van zijn 
thuisbasis geluidhinder en veiligheidsrisico’s veroorzaakt en mede daardoor ook beperkingen oplegt aan 
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving. Maar het tegengestelde is evenzeer waar; 
de omgeving legt de sector door middel van milieuwetgeving en maatregelen op het terrein van ruimte-
lijke ordening beperkingen op die de groeimogelijkheden reduceren en de operationele mogelijkheden 
hinderen.

Aan deze verschillende elementen (bijvoorbeeld economische groei maar evenzo afname of toename 
van geluidhinder) kan een specifieke voor dat element geldende waarde worden toegekend, waardoor 
de toename of afname kan worden geregistreerd. De groei of afname van deze waarden wordt in dit 
proefschrift gelijkgesteld aan en ook benoemd als productiviteitsgroei of productiviteitsafname van 
de Nederlandse lucht vaart  sector. Deze waarden worden afgezet tegen de verschillende (Europese en 
mondiale) regio’s over de laatste vijftig jaar. Opmerkelijk is dat deze groei verhoudingsgewijs buiten-
gewoon omvangrijk is. De vraag is nu: Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan en wat lag aan deze groei ten 
grondslag? Waren er specifieke factoren die hiervoor hebben gezorgd? Groeide de lucht vaart   in zijn tota-
liteit hard of maakte de luchthaven deel uit van een regionale ontwikkeling die op zichzelf als oorzaak 
kan worden aangewezen voor de ontwikkeling van Schiphol?

Dit onderzoek richt zich niet op de elementen die ten grondslag liggen aan de wereldwijd vast te stellen 
groei van de lucht vaart  . Het is evident dat economische groei en een toenemende verwevenheid van 
economieën een belangrijke bron zijn voor de groei van de lucht vaart  . Dit onderzoek richt zich ook 
niet op de enorme technologische vooruitgang in de vliegtuigbouw en het vliegtuiggebruik die in alle 
jaren heeft plaats gevonden. De internationale lucht vaart  , die zich kenmerkt door een enorme kosten-
reductie als gevolg van alliantievorming en consolidatie en die heeft geresulteerd in luchttransport als 
‘commodity’, wordt in deze thesis niet als onderwerp behandeld. De invloed van deze parameters op de 
productiviteit wordt hier als een exogene factor beschouwd.
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Dit promotieonderzoek richt zich op het bestuurlijke deel van bovenstaande vragen en vermoedens. 
Centraal staat de te onderzoeken hypothese dat de uitzonderlijke hierboven beschreven ontwikkeling 
van de Nederlandse lucht vaart   niet mogelijk was geweest als er tussen betrokken partijen niet een 
unieke buitengewoon vruchtbare vorm van samenwerking had bestaan. Dat betekent dat er vooralsnog 
vanuit wordt gegaan dat er sprake is geweest van gerichte beïnvloeding vanuit mensen met een bepaald 
gezamenlijk doel. Dit promotieonderzoek betreft dan ook een bestuurskundig onderzoek van de 
Nederlandse lucht vaart  sector dat gebruik maakt van sociaal-wetenschappelijke onderzoekstechnieken. 
In dit onderzoek zullen dus vanuit bestuurlijk oogpunt de antwoorden worden gegeven op de vanuit 
historisch perspectief gestelde vragen. 

 • Welke relevante partijen of organisaties waren betrokken?
 • Waren er kritische succesfactoren en hoe werd succes gedefinieerd?
 • Wanneer waren de cruciale momenten ten aanzien van dit succes?
 • Was er sprake van centrale sturing of vonden partijen elkaar uit welbegrepen eigenbelang?
 • Hoe heeft deze besturing zich over de jaren heen ontwikkeld?

Het doel van dit promotieonderzoek is de gebeurtenissen die deze productiviteitstoename tot gevolg 
hebben gehad, te onderzoeken en hieruit lessen voor de toekomst te trekken. Het promotieonderzoek 
toetst, aan de hand van casussen, de uit de literatuur en uit interviews voortkomende stellingen. 

Onderzoeksopzet, gegevensverzameling en data-analyse
In het onderzoeksontwerp wordt de onderzoeksvraag vertaald naar een onderzoeksontwerp. Hierin 
worden de kernbegrippen (de Nederlandse lucht vaart  sector, productiviteit en besturing) van de onder-
zoeksvraag op basis van literatuuronderzoek gedefinieerd en aangevuld met afgeleide termen die de basis 
vormen voor de te toetsen stellingen. 

De Nederlandse lucht vaart  sector wordt gedefinieerd als een netwerk van lucht vaart  gerelateerde orga-
nisaties die deel uitmaken van (deel)productieketens. De organisaties zijn verbonden via zogenaamde 
besturingsrelaties, die vallen onder gezichtspunten. De productiviteit van het Nederlands lucht vaart -
netwerk wordt opgevat als het product van gepercipieerde effectiviteit en efficiëntie. Deze effectiviteit en 
efficiëntie zijn afhankelijk van het/de gestelde doel(en) van het lucht vaart  netwerk. De besturing van de 
Nederlandse lucht vaart  netwerk wordt gedefinieerd als het op basis van gezichtspunten integraal beïn-
vloeden van de besturingsrelaties tussen de relevante organisaties gericht op productiviteit. Er bestaat 
binnen het onderzoek een tiental besturingsrelaties (bijvoorbeeld doelcongruentie en vertrouwen), 
vallend onder vijf gezichtspunten, die zich aan de hand van besturing verhouden tot gepercipieerde 
productiviteit.

.

Een eerste set van stellingen (basisstellingen) spreekt zich uit over de afhankelijkheid van de besturings-
relatie en de productiviteit. Een tweede set van stellingen (patroonstellingen) doet uitspraken over de 
afhankelijkheid van de besturingsrelaties. De derde set van stellingen (interviewstellingen) komt voort 
uit de 160 interviews met bestuurders, politici en beleidsmedewerkers van publieke en private organi-
saties in en rondom de Nederlandse lucht vaart  sector. De istellingen doen uitspraken over de structuur 
van het lucht vaart  netwerk, patronen van besturingsrelaties, soorten organisaties en besturingsrelaties 
in de tijd. 
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De toetsing van de stellingen is gebaseerd op casusonderzoek, waarbij in verschillende casussen wordt 
gekeken naar de verhouding tussen de besturingsrelaties en de productiviteit. Het casusonderzoek is 
noodzakelijk om de cruciale momenten (in besturingsrelatie en productiviteit) in een casus naar boven 
te halen. De casussen zullen dus een gelijke of vergelijkbare vorm moeten kennen om dit toetsingson-
derzoek mogelijk te maken. Vergelijkbaar in de zin dat elke casus de verschillende cruciale momenten 
van sterk wisselende productiviteit benoemt. Dit betreft dan de relatieve bijdrage van de casus aan de 
productiviteit van de Nederlandse lucht vaart  sector als geheel (zie figuur S.1). De gepercipieerde produc-
tiviteit van de Nederlandse lucht vaart  sector is dus afhankelijk van de gepercipieerde bijdrage van de 
verschillende casussen.

Het casusonderzoek richt zich met een enquête op de combinatie van besturingsrelaties en gepercipi-
eerde productiviteit (door de tijd heen). Deze enquête wordt gehouden onder de relevante bestuurders, 
politici en beleidsmedewerkers, die gevraagd worden naar hun perceptie ten aanzien van de bijdrage aan 
de productiviteit en besturingsrelaties van een casus. Aan de hand van een interview is een verzameling 
potentiële casussen opgesteld en op bruikbaarheid (levensduur, grootte, aantal actoren en wisselingen 
in productiviteit) voor het onderzoek beoordeeld. Deze beoordeling resulteerde in de casussen Aanleg 
vijfde baan (gecombineerd met de casus Lucht vaart  wet), Bilaterale verdragen (Open Skies en Japan) en 
Privatisering Schiphol.

Figuur S.1 – Casussen en bijdrage aan productiviteit
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De gegevensverzameling betreft in eerste instantie het casusonderzoek dat de verschillende gebeurte-
nissen in bovengenoemde casussen beschrijft. Hierbij worden de cruciale tijdstippen voor wat betreft 
productiviteit, sectorpartijen met bijbehorende relevante politici en bestuurders en bestuurlijke (half)
fabricaten in kaart gebracht. In tweede instantie wordt de enquête beschreven die in elke casus en op 
elk cruciaal tijdstip hetzelfde is. Afhankelijk van de periode waarin de geïnterviewde in het relevante 
netwerk van de casus werkzaam is geweest, worden de vragen beantwoord.

De data-analyse analyseert de onderzoekgegevens zodanig dat antwoorden worden gevonden op de 
onderzoeksvraag. Vervolgens hebben de verschillende casussen met hun uitkomsten aan de hand 
van analyse geleid tot toetsing van de b, p en istellingen. Het toetsingsonderzoek heeft voor de 
verschillende stellingen een verzameling aan statistische analysetechnieken (zoals factoranalyse en 
‘multidimensional scaling’) gebruikt. 

De analyse van de bstellingen leverde drie vernieuwde gezichtspunten en acht besturingsrelaties op die 
wisselend significant zijn voor de productiviteit: 

 • Coöperatie (combinatie van doelcongruentie, vertrouwen en macht);
 • Productmatch (productfit);
 • Kennismanagement (combinatie van kennisbeschikbaarheid, kenniscomplementariteit, informatie-

tijdigheid en informatiebruikbaarheid).

De verhouding waarin deze onafhankelijke gezichtspunten tot de productiviteit staan, wordt in onder-
staande vergelijking weergegeven. 

	  
De gezichtspunten ‘productmatch’ en ‘kennismanagement’ zijn ten opzichte van het gezichtspunt 
‘coöperatie’ niet significant. De nieuwe besturingsaspecten of gezichtspunten die de analyse heeft opge-
leverd, zijn nu onafhankelijk, maar gezien de significanties en coëfficiënten is slechts het gezichtspunt 
‘coöperatie’ voorspellend voor de productiviteit. Aanvullende analyse resulteert in onderstaande vergelij-
king voor productiviteit voor alleen het gezichtspunt ‘coöperatie’. 

	  
De analyse van de pstellingen leverde geen onderlinge afhankelijkheden op die van significant belang 
zijn voor de productiviteit. De resultaten van de toetsing van de istellingen zijn integraal onderdeel van 
de conclusie in onderstaande samenvatting van de Rapportagefase.

Conclusie
Waarom worden bepaalde perioden binnen de Nederlandse lucht vaart  sector gekenmerkt door een 
sterke productiviteitsgroei of -afname? Het antwoord op deze onderzoeksvraag werd vormgegeven door 
de besturingsrelaties, gezichtspunten en productiviteit in de tijd te plaatsen. Hiertoe werd de geperci-
pieerde productiviteitstoename over alle jaren en casussen heen integraal beschouwd en afgezet tegen 
de daadwerkelijk gerealiseerde productiviteit. Hierbij is onderzocht of de perceptie van het lucht vaart -
netwerk zich verhoudt tot de werkelijke productiviteit. Vanuit deze constatering is vervolgens gefocust 
op de belangrijkste besturingsrelaties door de tijd heen.
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De productiviteit van het Nederlands lucht vaart  netwerk is gedefinieerd als het product van een geper-
cipieerde effectiviteit en efficiëntie. Deze effectiviteit en efficiëntie zijn afhankelijk van het/de gestelde 

Figuur S.2 – Relatie casussen met gepercipieerde productiviteit
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doel(en) van de Nederlandse lucht vaart  sector en de daaronder vallende lager geaggregeerde (deel)produc-
tieketens. Hierbij is dus sprake van lager geaggregeerde productiviteit op basis van lager geaggregeerde 
(sub)doelen. Dit betekent dat afhankelijk van wat een individuele organisatie als doel nastreeft, er een 
mate van productiviteit wordt gerealiseerd. De productiviteit van de Nederlandse lucht vaart  sector op 
meso- en macroniveau wordt uitgedrukt in (bedrijfs)economische, ecologische en sociale doelen. Een deel 
van de (bedrijfs)economische doelen (passagiers, vracht en vliegtuigbewegingen) is in figuur S.2 afgezet 
tegen de gepercipieerde productiviteit in de verschillende casussen.

In deze figuur valt op dat de indicatoren van productiviteit vergelijkbare curven doorlopen als die van de 
gepercipieerde productiviteit. In tabel S.1 staat deze samenhang (in correlatiecoëfficiënten) uitgedrukt 
voor de doelen op (bedrijfs)economisch, ecologisch en sociaal vlak.

Bij figuur S.2 moet worden opgemerkt dat voor de productiviteitscijfers van bewegingen, passagiers en 
vracht de eerste afgeleide van de absolute groei is weergegeven, omdat de gepercipieerde productiviteit 
zoals gevraagd in de interviews in essentie ook een eerste afgeleide is. De verschillende correlaties zijn 
met een aantal uitzonderingen hoog te noemen. Voor ernstige geluidhinder is de correlatie sterk nega-
tief. Dit geeft aan dat de hoeveelheid verkeer gegroeid is en de ernstige geluidhinder op vergelijkbare 
wijze is gedaald. Dit wil overigens niet zeggen dat er een causaal verband is (“als het luchtverkeer groeit, 
dan neemt de geluidhinder af”). 

Hierboven zijn de perioden van productiviteitstoename en -afname in kaart gebracht. Hieruit werd 
geconcludeerd dat de gepercipieerde productiviteit een verband heeft met de werkelijke productiviteit. 
Vanuit deze conclusie is gefocust op de gepercipieerde productiviteit en het meest significante gezichts-
punt ‘coöperatie’ (met de besturingsrelaties ‘doelcongruentie’, ‘vertrouwen’ en ‘macht’) die hieronder 
tegen de tijd wordt afgezet (zie figuur S.3).

De analyse van de onderzoeksgegevens laat zien dat er sprake is van een sterk verband tussen de geper-
cipieerde productiviteit en de besturingsrelatie ‘doelcongruentie’. Het verband tussen productiviteit 

Tabel S.1 – Correlatie gepercipieerde productiviteit met diverse andere productiviteitscijfers
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en de besturingsrelaties ‘macht’ en ‘vertrouwen’ is van een lagere orde. De verhouding tussen de drie 
besturingsrelaties en de productiviteit is als volgt:

	  
De analyse van de besturingsrelatie ‘doelcongruentie’ (als belangrijkste factor voor gepercipieerde 
productiviteit) laat zien dat er over de jaren heen een doelverschuiving heeft plaatsgevonden. Er is hierbij 
sprake van twee zich onderscheidende perioden (de periode tot medio jaren negentig en de periode 
erna). Dit wordt uitgedrukt in figuur S.4, waarin de doelen zijn afgezet tegen de verschillende jaren. Het 
accent van een jaar wordt in de figuur uitgedrukt in de relatieve positie ten opzichte van de doelen. Het 
aanvankelijke accent in de jaren zestig lag op het voortbestaan van de Nederlandse lucht vaart  sector. Dit 
is in de twee tot drie decennia daarna (zie linker groene gebied) verschoven naar (bedrijfs)economische 
doelen (met daarin capaciteitsverhoging, marktvergroting en meer verbindingen vanaf Schiphol). Deze 
overgang wordt gekenmerkt door een enorme volumegroei voor Schiphol als infrastructuur. De casussen 
Open Skies en Japan laten zien dat deze volumegroei te danken is aan het succesvol verkrijgen van 
landingsrechten. Deze casussen staan niet op zichzelf, maar zijn exemplarisch en staan model voor de 
verschillende bilaterale verdragen als resultaat van bovengenoemde overgang. 

Vanaf medio jaren negentig veranderden de (bedrijfs)economische doelen naar meer economische 
en ecologische doelen op nationaal of macroniveau (zie rechter groene gebied). Deze economische en 
ecologische doelen worden in de negentiger jaren meer en meer gericht op de kwaliteit van het netwerk, 
veiligheid en beperking van de geluidhinder. Het belang van de infrastructuur Schiphol wordt hierbij 
uitgedrukt in nationale belangen, zoals bereikbaarheid, vrijheid, welvaart en bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp). De laatste jaren spelen met name de politieke doelen een rol in het waar-
denetwerk. De verschillende doelen zijn in aard, structuur en herkomst verschillend. Schiphol is in 

Figuur S.3 – Verloop gezichtspunt ‘coöperatie’ en onderliggende besturingsrelaties
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toenemende mate onderwerp van politiek debat op macroniveau. Dit gebeurt met name onder invloed 
van de aanleg van de vijfde baan, waarbij de tegenstelling economie en ecologie centraal staat. De priva-
tisering van Schiphol laat hierbij de combinatie van alle doelen zien. De in figuur S.4 afgebeelde perioden 
laten deze doelverschuiving zien als de resultante van alle casussen bij elkaar. 

Voor de besturing van het Nederlandse lucht vaart  netwerk ontstaan hierdoor dus additionele en nieuwe 
doelen. Door de omgeving of context (lees: macroniveau of samenleving), waarin dit lucht vaart  netwerk 
competitief moet opereren, worden duurzame doelen op ecologisch en sociaal gebied gesteld. Buiten 
de economische doelen zijn dus ecologische en sociale doelen van invloed op de productiviteit van het 
netwerk. Deze doelen verhouden zich niet op basis van kwantitatieve economische principes. 

Deze doelen (die uit het macroniveau voortkomen) in combinatie met het toenemend aantal gerelateerde 
organisaties maken de demarcatie van het lucht vaart  gerelateerde netwerk complex. Dit is vervolgens van 
invloed op de door de Nederlandse lucht vaart  sector traditioneel nagestreefde productiviteit. De verza-
meling quartaire organisaties en partijen die deze doelen samenbrengen, is daarmee in belangrijke mate 
van invloed op de complexiteit van de besturing. 

Wanneer we meer specifiek naar de soort organisaties in het waardenetwerk van de Nederlandse lucht-
vaart  sector kijken, valt een aantal zaken op. Er is sprake van een terugtrekkende overheid op basis van 
een lagere doelcongruentie die vergelijkbaar lager is voor alle betrokken organisaties (van primair tot 
quartair). De interne coherentie en de netwerkcoherentie van de Nederlandse lucht vaart  sector is in 
alle jaren afgenomen. De clusters van organisaties die in de verschillende casussen te onderscheiden 
zijn, hebben dus in de verschillende jaren een lagere samenhang (lees: een lagere coöperatie of interne 
coherentie) gekregen. Daarnaast heeft het gehele waardenetwerk aan samenhang of coherentie verloren. 
In tabel S.2 staan voor de verschillende casussen de verschillende primaire en secundaire clusters in de 
waardenetwerken opgesomd. Het primaire cluster betreft het cluster met de sterkste interne coherentie 

Figuur S.4 – Doelverschuiving door de tijd
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in het waardenetwerk. De meest centrale organisatie betreft de organisatie die de sterkste besturingsrela-
ties onderhoudt binnen het betreffende cluster.

Opvallend is dat in vrijwel alle casussen de KLM een leidende rol heeft gespeeld, maar dat daarnaast 
ook de NVLS of AAS in de verschillende casussen een centrale rol heeft ingenomen. Naast deze primaire 
clusters heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de toenmalige Rijkslucht vaart  dienst vanuit de 
overheid een centrale rol gespeeld in de verschillende casussen.

De analyse van coöperatie laat zien dat de interne coherentie (en in mindere mate de netwerkcoherentie) 
sterk gecorreleerd is met de gepercipieerde productiviteit van het waardenetwerk. Voor de uiteindelijke 
productiviteit van het waardenetwerk is dus steeds de coöperatie van het primaire cluster van belang. 
In alle casussen is het succes (lees: hoge gepercipieerde productiviteit) steeds afhankelijk gebleken van 
primair de interne coherentie en secundair de netwerkcoherentie. Wanneer we de primaire clusters door 
de jaren heen beschouwen, spelen de KLM, de NVLS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat steeds 
een prominente rol. Dit betekent dat voor een hoge productiviteit van de Nederlandse lucht vaart  sector 
een sterke coherentie (voor wat betreft het gezichtspunt ‘coöperatie’) voor deze organisaties voorwaarde-
lijk is.

De analyse van het gezichtspunt ‘coöperatie’ laat een ‘multi-actor prisoner’s dilemma’ zien. Het gebrek 
aan vertrouwen in elkaar leidt tot het op basis van macht nastreven van louter eigen doelen. Dit dilemma 
resulteert in strategisch gedrag van de actoren (met individuele doelen) in het waardenetwerk. De 
Nederlandse lucht vaart  sector als beleidsnetwerk realiseert als gevolg van dit dilemma een suboptimale 
productiviteit. 

Tabel S.2 – Clusters en lucht vaart  sectorpartijen per casus en tijdstip 
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De productiviteitsgroei die de Nederlandse lucht vaart  sector heeft doorgemaakt, heeft geresulteerd 
in de verschuiving van meso- naar macro niveau. De bijdrage van de Nederlandse lucht vaart  sector als 
waardenetwerk vanuit het mesoniveau werd in toenemende mate van invloed op de welvaart van de 
volkshuishouding. Een waardenetwerk op mesoniveau dient op basis van concurrentiekracht voor een 
blijvende bijdrage aan de welvaart in de volkshuisvesting zorg te dragen. Coöperatie tussen meso- en 
macroniveau, die gebaseerd is op de eerder genoemde besturingsaspecten ‘doelcongruentie’ en endo-
gene binding, is van cruciaal belang voor de mogelijkheden van ontwikkeling binnen de waardeketen 
zelf en van daaruit voor de bijdrage hiervan aan de nationale economie. De ontwikkeling en groei van 
de Nederlandse lucht vaart  sector als waardenetwerk kan daarmee niet worden gereduceerd tot het 
ontwikkelen van een effectief en efficiënt productiesysteem op zichzelf. Het (sociale) systeem rondom 
dit productiesysteem is van grote invloed op het succes van de Nederlandse lucht vaart  sector. Voor het 
Nederlandse lucht vaart  netwerk ontstonden hierdoor door de tijd heen additionele doelen. Buiten de 
(bedrijfs)economische doelen werden door de omgeving of context (lees: macroniveau of samenleving) 
waarin de Nederlandse lucht vaart  sector competitief moet opereren, duurzame doelen op ecologisch en 
sociaal gebied gesteld. Buiten de economische doelen zijn dus ecologische en sociale doelen van invloed 
op de productiviteit van het netwerk.

Hiermee wordt duidelijk dat de productiviteitsgroei in de jaren negentig heeft gemaakt dat de 
Nederlandse lucht vaart  sector een belangrijk onderwerp was en is voor het politiek debat. Bestond er 
voordien een onomstreden consensus tussen een (beperkte) kring van overheidspartijen en de direct bij 
de lucht vaart   betrokken partijen over het belang van de groei van de lucht vaart  sector en het aandeel in 
de Nederlandse economie, vanaf de jaren negentig vragen andere aspecten om aandacht. De aspecten 

Figuur S.5 – De Nederlandse lucht vaart  sector door de tijd en toekomstscenario’s
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die toen volop in de belangstelling kwamen bij dit debat zijn onder andere leefbaarheid, geluidhinder, 
veiligheid, werkgelegenheid, ruimtebeslag en duurzaamheid, en deze aspecten lopen lang niet altijd 
parallel met het doel van economische groei. Het belang en het aantal van deze aspecten zijn door de 
jaren heen gegroeid en lopen synchroon met het aantal organisaties die deze aspecten of belangen 
weerspiegelen. Het succes van de Nederlandse lucht vaart  sector is mede afhankelijk van de participatie 
van overheidsorganen en overkoepelende organisaties die deze aanpalende belangen representeren. Alle 
organisaties die gerelateerd zijn aan het succes van deze onderling afhankelijke organisaties (primair tot 
quartair) behoren hierbij tot de Nederlandse lucht vaart  sector. De hoeveelheid (overheids- of quartaire) 
organisaties die betrokken zijn bij deze waardeketen en de verschillende belangen die zij vertegen-
woordigen maakt dat het macroniveau automatisch wordt geraakt. De afname van het gezichtspunt 
‘coöperatie’ met daarin de besturingsrelaties ‘doelcongruentie’, ‘vertrouwen’ en ‘macht’ van overheidsor-
ganisaties liggen hiermee in lijn. 

In figuur S.5 zijn bovenstaande conclusies op hoge abstractie grafisch weergegeven. De curve geeft de 
verschillende perioden aan en loopt langs de tijdgeest van de Nederlandse samenleving waarin de Neder-
landse lucht vaart  sector zich (de afgelopen vijftig jaar) heeft bevonden. 

De vijftiger en zestiger jaren stonden voor Nederland en Europa in het teken van de wederopbouw 
van het land en de luchthaven. In de jaren vijftig nam de welvaart in Nederland snel toe als gevolg van 
verdergaande industrialisatie. De zeventiger jaren werd gekarakteriseerd door de maakbaarheid van 
de samenleving, die door overheidsingrijpen fundamenteel kon worden verbeterd. De tachtiger jaren 
werden gekenmerkt door een oliecrisis, hoge werkeloosheid, een slecht draaiende economie en een hoog 
begrotingstekort, wat resulteerde in de afbouw van de verzorgingsstaat. Deze periode werd afgewis-
seld door de jaren negentig die in het teken stonden van een nieuwe zakelijkheid en een aantrekkende 
economie. De maakbaarheid van de samenleving werd hierbij deels verlaten en de mogelijkheden voor 
overheidsingrijpen kwamen ter discussie te staan. 

De groei van Schiphol resulteerde medio jaren negentig in een verschuiving van mesoniveau naar 
macroniveau. De groei in volume (in passagiers, vracht en vluchtbewegingen) leidde tot een politiek 
debat op macroniveau dat inmiddels al twee decennia voortduurt. Dit debat staat in het teken van 
nut en noodzaak van Schiphol en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten (zoals ruimte-
beslag, geluid en uitstoot van schadelijke stoffen) en baten (zoals werkgelegenheid en verbindingen). 
Deze problematiek is in haar aard ongestructureerd en ongedefinieerd, waarbij de uitkomst een niet 
objectiveerbare oplossing is, die echter voor de actoren acceptabel moet zijn. Het debat stond hiermee 
in het teken van de vraag vanuit welk normenstelsel de problematiek rond het waardenetwerk moest 
worden beschouwd. Het toenemende aantal organisaties (zie de verschillende netwerkontwikkelingen in 
de verschillende casussen) dat hierbij is betrokken, weerspiegelt de economische, ecologische en sociale 
belangen en doelen. Dit betekent dus feitelijk dat de betrokkenheid van meer organisaties met andere 
normatieve visies op wat productiviteit is, heeft geresulteerd in een andere besturing of ander type 
coördinatie. Hierbij nam de doelcongruentie door de jaren heen af, niet alleen door de toename van het 
aantal partijen maar vooral ook omdat deze partijen eigen, soms met elkaar strijdige, additionele doelen 
meebrachten die deel dienden uit te maken van de doelencompilatie van de Nederlandse lucht vaart -
sector. De (gepercipieerde) productiviteitsgroei volgde in de laatste jaren een afvlakkende vergelijkbare 
trend.

De conclusies die zijn vervat in figuur S.5 betreffen voor wat betreft de gepercipieerde productiviteit 
uiteraard een abstracte curve. De afvlakking van de curve geeft de gepercipieerde productiviteit van 
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individuele organisaties weer. Door het ontbreken van een overkoepelend doel en het louter najagen van 
eigen doelen, geeft een perceptie een beperkte productiviteit. 

Het verloop van de verschillende fasen van de lucht vaart   in de afgelopen vijftig jaar laat zien dat het op 
puur bedrijfseconomische gronden laten functioneren van de luchthaven leidt tot een lage coöperatie 
en daarmee een afvlakkende productiviteit. De macro-economische betekenis van Schiphol is van groter 
belang dan het louter invullen van bedrijfseconomische doelen van de individuele organisaties binnen 
het lucht vaart  netwerk. De samenhang (lees: coöperatie) enerzijds binnen het lucht vaart  netwerk en 
anderzijds met de omringende waardenetwerken is van doorslaggevend belang voor de toekomst van 
Schiphol. De S-curve uit figuur S.5, die het verloop van productiviteit over de jaren heen weergeeft, geeft 
aan dat we aan het einde van deze productiviteitscurve zijn. Naar de toekomst toe zullen nieuwe vormen 
van coöperatie moeten worden ontwikkeld die een nieuwe S-curve mogelijk maken. Hiertoe zijn drie 
(arbitraire) scenario’s in figuur S.5 te onderscheiden.

Scenario 1 staat hier voor de snelle terugval van productiviteit. In dit scenario blijven de organisaties 
streven naar het bereiken van eigen doelen. Deze doelen vormen de enige doelen en liggen in het 
verlengde van het eigen belang. Het nastreven ervan gebeurt door middel van blokkademacht resul-
terend in een laag vertrouwen in de organisaties onderling. Hierdoor ontstaat een verdieping van het 
multi-actor prisoner’s dilemma waarbij de organisaties afzonderlijk een lage productiviteit zullen reali-
seren, wat tot gevolg heeft dat Schiphol als lucht vaart  netwerk snel terrein zal verliezen.

Scenario 2 is een veel mildere vorm van scenario 1, waarin een afvlakkende productiviteit gepaard gaat 
met het laten toenemen van het aantal doelen en organisaties. Hierbij worden wel nieuwe wegen 
gevonden om tot coöperatie te komen, maar onvoldoende om opnieuw tot een nieuwe S-curve te komen 
die is gebaseerd op competitief voordeel ten opzichte van de andere Europese lucht vaart  sectoren. Het 
Nederlandse lucht vaart  netwerk zal hiermee geleidelijk terugzakken naar een formaat dat vergelijkbaar 
is met het economische achterland in Nederland.

Scenario 3 staat in het teken van een totaal nieuwe vorm van ‘coöperatie. Opnieuw zal, zoals in het 
verleden, een netwerk van politici, bestuurders en beleidsmedewerkers van voornamelijk de primaire 
organisaties op basis van vertrouwen, productieve macht en doelcongruentie tot een nieuwe S-curve 
van productiviteit weten te komen. Deze doelcongruentie komt tot stand door procesinnovatie waarbij 
publieke en private partijen nieuwe coalities vormen die een bovenliggend bindend doel weten te defi-
niëren en vorm te geven. Deze nieuwe vorm van vervlechting van rijk en bedrijfsleven is gebaseerd op 
een hoge coöperatie tussen de bestuurders en politici, waarbij overheden vormen van ondernemerschap 
aan de dag stellen. Individuele organisaties hebben hierbij afgeleide doelen die consistent en coherent 
zijn ten opzichte van elkaar en die leiden tot synergetische voordelen voor het gehele waardenetwerk. Dit 
waardenetwerk met een hoge interne coherentie is vervolgens in staat om andere, geografisch gebonden, 
waardenetwerken te binden. Coöperatie met andere productieketens in Nederland die leidt tot cluster-
vorming met synergetische voordelen geeft invulling aan deze nieuwe S-curve. Deze nieuwe S-curve, die 
gebaseerd is op verregaande coöperatie of samenwerking en die waardegedreven is, leidt tot een verschui-
ving vanuit nationaal macro-economisch niveau naar Europees macro-economisch niveau. Hierin 
wordt de fusie van de KLM en Air France als Europese lucht vaart  maatschappij gevolgd door Schiphol 
(en het bijbehorende waardenetwerk) als Europese (multihub)luchthaven te positioneren. De Europese 
luchthaven Schiphol wordt het icoon voor de Europese economische bedrijvigheid. Deze S-curve ligt 
feitelijk in het verlengde van Porters clustertheorie (Porter, 1990) die uitgaat van de fysieke clustering 
van bedrijven binnen gespecialiseerde groeisectoren. Deze clustering fungeert als bron voor regionaal 
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economische groei waarbij productieketens met bedrijven, die op één enkele plek zijn geclusterd en die 
activiteiten ontplooien rond één bepaald thema, zorgen voor relatief meer groei. In deze S-curve zijn er 
twee processen die voorwaardelijk zijn voor hoge productiviteit. Enerzijds is dit het hierboven geïntro-
duceerde Europese macro-economische proces dat voor voldoende regionale economische bedrijvigheid 
moet zorgen. Anderzijds is dit het procesmanagement dat noodzakelijk is voor het inbedden van deze 
economische activiteiten in de Nederlandse omgeving, waar een belangrijk deel van deze processen zich 
afspelen. Harmonie met de omgeving blijft een belangrijke bron voor succes voor de ook op Europese 
schaal functionerende Nederlandse lucht vaart  sector. Beide processen zijn met elkaar verweven, waarbij 
coöperatie binnen en tussen deze processen fundamenteel is voor succes.




