Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCHTVAART UIT BALANS
ACTUALISATIE
Ten geleide
De conclusies die Walter Manshanden en Leo Bus in Luchtvaart uit Balans trekken, dat
verdere groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet verder zal bijdragen aan de
economische groei en de groei van het aantal directe en indirecte banen wordt in twee
nieuwe onderzoeken, die in opdracht van de minister van I&W zijn uitgevoerd, bevestigd.
In november publiceerde de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) in Luchtvaart
uit Balans het resultaat van het onderzoek dat de economen Walter Manshanden en Leo Bus
in opdracht van de KAS hebben uitgevoerd. Onlangs zijn in opdracht van de minister van I&W
twee nieuwe rapporten uitgebracht over de betekenis van de luchtvaart voor de economie.
Wij hebben Manshanden en Bus gevraagd deze onderzoeken tegen het licht te houden
vanuit hun eerdere rapportage. Het resultaat daarvan treft u hier aan.
Daaraan voorafgaand presenteren wij de achtergrond die ons tot de economische
vraagstelling heeft gebracht en gaan wij in op de belangrijkste beleidsmatige conclusies die
nu getrokken kunnen worden.
Lusten en lasten luchtverkeer
De ontwikkeling van de luchtvaart bevindt zich al lange tijd in een stroomversnelling. In de
tachtiger jaren was de verwachting dat een progressieve ontwikkeling van de luchtvaart van
ons land bij zou gaan dragen aan de economische ontwikkeling van de regio met een
uitstraling naar de rest van het land. De economie zou groeien en de luchtvaart zou zorgen
voor groei van het aantal banen. De ontwikkeling van Schiphol met een extra start- en
landingsbaan, uitbreiding van de pieren en stationsaccommodatie moest deze ontwikkeling
faciliteren.
Het resultaat van dit beleid is dagelijks waarneembaar in lusten en lasten. De luchtvaart heeft
een constructieve bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van regio en land.
Inmiddels is bekend dat de luchtvaart meegroeit met economie als geheel. Diezelfde
ontwikkeling van de luchtvaart heeft echter ook destructieve kanten. De luchtvaart tast het
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woon- en leefklimaat aan van de bewoners onder de aan- en uitvliegroutes, levert gevaar op,
tast het klimaat aan, geeft risico's voor de volksgezondheid en beperkt het ruimtegebruik in
een zeer groot gebied, dat zich uitstrekt over het grondgebied van vier provincies. Groei van
de luchtvaart versterkt de negatieve invloed.
De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen KAS constateerde de toenemende
destructieve krachten van de luchtvaart en zette vraagtekens bij de constructieve bijdrage
die verdere groei van de luchtvaart voor de Nederlandse economie zou hebben. Dit was de
achtergrond dat de KAS in 2019 Walter Manshanden en Leo Bus vroeg onderzoek te doen
naar de vermeende immer positieve bijdrage van de luchtvaart. Het resultaat van hun
onderzoek is opgenomen in Luchtvaart uit Balans dat de KAS op 24 november 2019 aanbood
aan de Tweede Kamer. Op diezelfde dag vond de publieke presentatie plaats in het LLoyd
Hotel in Amsterdam.
Kernresultaten uit het onderzoek waren:
 Het luchtvaartnetwerk van Nederland is niet kwalitatief hoogwaardig door de vele
bestemmingen naar onbetekenende regio's;
 Groei of krimp van de luchtvaart heeft slechts een zeer beperkte invloed op de
economie en de werkgelegenheid;
 De arbeidsmarkt van de luchtvaart concurreert met de arbeidsmarkt in de regio, wat
kan leiden tot verdringing van andere, meer waardevolle potenties;
 De vergelijking van een vijftal ‘onthubte' luchthavens laat zien dat het 'onthubben'
van Schiphol naar verwachting - in ieder geval op een termijn van vijf jaar - geen
ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor de economie.
De algemene conclusie uit het onderzoek is dat bij groei van de luchtvaart de bijdrage aan de
economische kant van het publiek belang gering zal zijn, terwijl de destructieve gevolgen
voor de samenleving aanzienlijk zullen zijn. De onbalans tussen lusten en lasten neemt toe.
Het publiek belang is niet gediend bij een verdere groei van de luchtvaart in Nederland. Het
publiek belang is eerder gediend bij een krimp van het aantal vliegbewegingen, waardoor de
kwaliteit van het netwerk kan verbeteren en de destructie van het woon- en leefklimaat
wordt beteugeld.
Na het uitkomen van Luchtvaart uit Balans zijn er in opdracht van de minister van
Infrastructuur en Waterstaat twee nieuwe onderzoeksrapporten uitgebracht over de relatie
tussen de luchtvaart en de economie. Decisio publiceerde Actualisatie economische
betekenis Schiphol en SEO Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk. Met een
begeleidende brief heeft de minister op 10 januari de twee rapporten aan de Tweede Kamer
aangeboden. Zoals gezegd vroegen we Manshanden en Bus om deze nieuwe publicaties
tegen het licht te houden.
Samenvatting resultaten
Manshanden en Bus zetten een groot aantal wetenschappelijke kanttekeningen bij de twee
onderzoeken. Als belangrijkste beleidsrelevante conclusies tekenen wij het volgende op:
 De twee nieuwe rapporten bevestigen dat de ontwikkeling van de luchtvaart niet
langer gezien kan worden als aanjager van banen (In Decisio wordt dit in het
onderzoeksverslag wel genoemd, maar in de conclusies verzwegen).
 Een centraal punt uit hun eerdere onderzoeken - veel extra vluchten over de periode
2013-2018 zorgden voor weinig extra toegevoegde waarde - worden in de nieuwe
onderzoeken bevestigd.
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Veel maatschappelijke lasten, zoals beperkte ruimte voor woningbouw, zijn in de
nieuwe onderzoeken niet meegerekend. SEO rekende wederom met te lange
reistijden. En door het saldo voor één jaar te bepalen in de nabije toekomst, blijft de
klimaatschade door CO2 op lange termijn buiten beeld. Indien deze drie punten wel
zouden zijn meegewogen, was het effect op brede welvaart van de luchtvaart nog
lager uitgekomen.
Het rapport van Decisio concludeert dat er een causale relatie is tussen economie en
luchtvaart, maar dat de richting daarvan moeilijk is te bepalen. Deze conclusie neemt
de minister op 10 januari 2020 in een brief aan de TK over.) Deze conclusie kan op
basis van onderzoek dat door Manshanden en Bus gebruikt is, aangescherpt worden:
in perifere regio’s kan de luchtvaart de economie aanjagen, maar in ontwikkelde
regio’s als die rond Schiphol is het omgekeerde het geval. Daar jaagt de economie de
luchtvaart aan; Nederland is geen perifere regio.
De in Luchtvaart uit Balans getrokken conclusies worden door de nieuwe
onderzoeken feitelijk bevestigd.

Namens de KAS
Lourens Burgers

Voor meer informatie:
Lourens Burgers
mail: lourens.burgers@tip.nl
tel. 0206964260

Walter Manshanden
mail: manshanden@neo-observatory.nl
tel. 0683965929
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Notitie 18 januari 2020
Aan: Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen
Status: definitief

Reactie op rapporten over luchtvaart aan de
Tweede Kamer
W. Manshanden & L. Bus
NEO Observatory
Leobus.nl
Rotterdam

Op 10 januari jl. heeft de Minister van IenW drie rapporten over Schiphol en het netwerk van
luchtverbindingen aan de Tweede Kamer gestuurd. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen
heeft NEO Observatory gevraagd een beknopte notitie op te stellen over deze drie rapporten. Deze
notitie gaat in op hoofdpunten van twee van deze drie rapporten, te weten:
Actualisatie economische betekenis Schiphol, Decisio 2019.
Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk, SEO 2019.

Deze notitie bouwt voort op twee eerdere publicaties, namelijk:
Bus en Manshanden (2019), Second Opinion Verkennende MKBA beleidsalternatieven Luchtvaart.
Rotterdam: Leobus/NEO Observatory. Onderzoek in opdracht van Samenwerkende Actiegroepen
Tegen Laagvliegen (SATL)
Manshanden en Bus (2019), Luchtvaart uit Balans: zwaar of niet zwaar? Connectiviteit van de
luchtvaart in Nederland op de weegschaal. Amsterdam: Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen
(KAS)
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1 Actualisatie economische betekenis Schiphol (Decisio 2019).
Het beeld is dat de kwaliteit van de studie is verbeterd ten opzichte van de Verkennende MKBA van
Decisio/SEO 2018. Hieraan draagt bij dat Decisio uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen de
economische bijdrage enerzijds en de economische effecten van luchthaven Schiphol anderzijds. De
studie van Decisio betreft uitsluitend een ‘foto’ van de bijdrage van de luchthaven Schiphol aan de
economie. Om het economisch effect op de economie – of beter de welvaart – van een
(des)investering of groei/krimp van Schiphol te kunnen bepalen is een MKBA nodig. Het rapport van
Decisio 2019 kan hiervoor niet de argumenten niet geven. Elementen die in de second opinion van
Bus/Manshanden in opdracht van SATL en uit het rapport Luchtvaart uit balans van Manshanden/Bus
in opdracht van de KAS komen duidelijk terug. Er wordt echter niet naar deze publicatie verwezen.
Opvallend is dat wordt ingegaan op de causaliteit tussen luchthavens en economische groei. De
beperkingen van de studie worden door Decisio 2019 goed aangegeven. Per saldo is dit een
vooruitgang.
Niettemin wordt enige belangrijk punten gemist in Decisio 2019. Dat betreft onder andere de
conclusie over de causaliteit tussen luchthavens en economische groei. Decisio geeft de relevante
conclusie niet. Onderstaand worden deze punten toegelicht.
S1 Directe en indirecte economische bijdrage van luchthaven Schiphol
Decisio 2019 trekt drie belangrijke conclusies in de lijn van de second opinion en het paper
Luchtvaart uit balans.
1 ‘Geconcludeerd kan worden dat het aantal vluchten (17%) en passagiers (35%) sterker is
toegenomen dan de direct + indirect achterwaartse werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De
som van de directe + indirecte werkgelegenheid is ongeveer gelijk gebleven, de toegevoegde
waarde is met 15 procent gestegen. Onderstaande tabel geeft hier een overzicht van’. Decisio p IV

Bron: Decisio 2019 p IV
Hier vinden we bevestiging van ons centrale punt: veel extra vluchten voor weinig extra toegevoegde
waarde over de periode 2013-2018. De werkgelegenheid nam af, maar dat ontstond door een
herziening in de cijfers van het CBS (arbeidsrekeningen en nationale input-output tabel), waarvoor
Decisio niet heeft gecorrigeerd. Decisio stelt dat die correctie niet te maken is. Dat kan wel: het
gevolg is dat tabel S1 niet bruikbaar is.
De groei van de toegevoegde waarde kan bovendien toegeschreven worden aan de ontbrekende
winst in 2013 en de relatief hoge winst in 2018. De gevonden hoeveelheden FTE in 2013 en 2018 zijn
plausibel, alleen de onderlinge vergelijkbaarheid niet.
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Decisio 2019 geeft aan dat deze uitkomsten bruto zijn, dat wil zeggen exclusief verdringing op de
arbeidsmarkt en substitutie van de luchtvaart door andere bedrijfstakken in het geval van een (grote)
verandering. Decisio noemt het op p II een economische foto (economisch geformuleerd: statisch).
Dynamisch is echter relevant voor besluitvorming, dus zoveel zeggen de cijfers niet.
2 ‘De directe economische bijdrage van Schiphol komt overeen met circa 0,8 à 0,9 procent van het
bruto binnenlands product en werkgelegenheid (inclusief de indirecte bijdrage is dit 1,3 procent).
Dat is een niet te verwaarlozen factor in de Nederlandse economie, maar heeft als zelfstandige
‘banenmotor’ geen doorslaggevende factor in de economische groei’. Decisio pVI
Deze hoeveelheid is zeer beperkt. Het aandeel van de bouwsector is er een veelvoud van. De
creatieve industrie heeft een bijdrage van 2,5 procent in de toegevoegde waarde van de Nederlandse
economie en qua werkgelegenheid is dat 3 procent.
Decisio 2019 merkt terecht op dat het als zelfstandige banenmotor geen doorslaggevende factor is.
Daarmee lijkt Decisio nota te hebben genomen van de conclusies van de papers van Manshanden en
Bus en interviews, o.a. in Follow the Money en de Volkskrant: Schiphol is geen
werkgelegenheidsproject. Decisio pVI merkt terecht op dat Schiphol er primair is voor de
verbindingen die Schiphol mogelijk maakt en de behoefte waar de luchthaven in voorziet. Dat
Schiphol “… als zelfstandige ‘banenmotor’ geen doorslaggevende factor in de economische groei”
(Decisio pVI) heeft, had niet ongenoemd mogen blijven in de conclusies van Decisio op pp VIII-X.
3 ‘Overigens is het doel van deze studie niet om de wenselijkheid van groei vast te stellen, daarin
spelen ook andere overwegingen zoals negatieve impact op de omgeving, het milieu en niet direct
economische voordelen van de luchthaven een rol (het kunnen bezoeken van vrienden, familie, op
vakantie gaan, etc.). Dit valt buiten de scope van deze analyse. Onderstaand gaan we alleen in op
de economische relaties die er bestaan tussen de (groei van de) luchthaven en het functioneren
van de nationale en regionale economie’. Decisio pVI
Deze conclusie van Decisio 2019 raakt de crux. Het betekent dat, hoewel het rapport aansluit bij de
werkgelegenheids- en andere indirecte economische effecten in de Verkennende MKBA van
Decisio/SEO 2018, we met deze studie niets kunnen zeggen over de groei naar 540.000
vliegbewegingen die de minister voor ogen heeft. Immers: de gevonden omvang gaat alleen over
toegevoegde waarde en banen, (direct en indirect), deze zijn bruto (exclusief verdringing en
substitutie), de verandering omvat een breuk in de cijfers en de maatschappelijke kosten zijn buiten
beschouwing gelaten. De gemonetariseerde werkgelegenheidseffecten vormen in de Verkennende
MKBA van Decisio/SEO 2018 bovendien slechts een fractie (circa 1%) van de directe effecten (nettoexploitatieresultaat van de luchthaven, reistijdwinsten en ticketprijseffecten).
Ofschoon wij in onze second opinion (Bus/Manshanden 2019) op deze MKBA2018 van Decisio/SEO
aangegeven hebben dat de directe effecten in hoge mate overschat zijn en de additionele
werkgelegenheidseffecten (inclusief verdringing en substitutie) correct te lijken zijn ingeschat, zijn
ook in elke andere Nederlandse MKBA van de luchtvaart de werkgelegenheidseffecten aanzienlijk
kleiner dan de directe effecten. Het idee van de minister dat de sector de voorgestelde groei moet
verdienen met hinderbeperking mist derhalve vooralsnog elke empirische basis (een nulmeting) om
deze hinderbeperking te kunnen volgen ten opzichte van de groei. De studie van Decisio 2019 geeft
deze in elk geval niet, en ook geen enkele aanleiding.
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S2 Rol Schiphol in de regionale arbeidsmarkt
- Geen punten

S3 De bijdrage van Schiphol aan het vestigingsklimaat en economische groei
De studie van Decisio 2019 is over bijdrage aan vestigingsklimaat en economische groei ambivalent
en heeft een klok horen luiden, maar mist de klepel. Decisio 2019 lijkt kennis te hebben genomen
van dit onderwerp via onze twee rapporten (Second opinion Bus/Manshanden 2019 en Luchtvaart
uit Balans 2019). Als het bijdraagt aan het vestigingsklimaat, draagt het bij aan economische groei,
maar economische groei is breder dan het vestigingsklimaat. Decisio 2019 komt er niet uit. Dat blijkt
uit het volgende citaat:
‘Er is een duidelijke relatie tussen de nationale en regionale economische groei en de groei van de
luchtvaart op Schiphol. De causaliteit tussen deze twee ontwikkelingen is niet generiek vast te
stellen. In brede zin is Schiphol vooral faciliterend: het voorziet in een vraag naar vliegverkeer die
voor een groot deel afhangt van de nationale en mondiale economische groei. Wat er economisch
zou gebeuren als Schiphol niet meer zou kunnen groeien, is niet vast te stellen. De situatie heeft
zich niet eerder voorgedaan en internationaal onderzoek biedt onvoldoende houvast. Dit is
bovendien mede afhankelijk van de ontwikkelmogelijkheden van concurrerende luchthavens.’
‘Internationaal onderzoek suggereert wel een positieve (soms ook causale) relatie tussen de groei
van luchthavens en de groei van de regionale economie. Grote luchthavens, vooral in termen van
connectiviteit (aantal directe verbindingen), lijken meer bij te dragen aan de regionale economie
dan kleine luchthavens. Meer intercontinentale verbindingen lijken te leiden tot meer
internationale hoofdkantoren. Grote luchthavens zijn eerder faciliterend dan stimulerend: het
belang voor de economie van deze faciliterende rol is afhankelijk van vele factoren. Er blijkt geen
conclusie te trekken die zonder meer geldt voor iedere luchthaven(regio) over de causaliteit: in
welke mate draagt economische groei bij aan groei van de luchthaven en in welke mate draagt
groei van de luchthaven bij aan economische groei? Beide richtingen lijken (vaak ook tegelijkertijd)
te bestaan. Er is zeker ook geen bewijs dat groei van de luchthaven géén bijdrage levert aan de
economische groei’. Decisio pVI-VII
Gezien de beschikbare literatuur, en de artikelen die genoemd zijn in het literatuuroverzicht, hadden
de conclusies scherper en helderder moeten zijn in Decisio 2019. In Luchtvaart uit balans
(Manshanden en Bus 2019) staan de relevante conclusies volledig uitgeschreven. Het vraagstuk
wordt in Decisio 2019 gemystificeerd en niet wetenschappelijk geanalyseerd en opgelost. Per zin:
‘Er is een duidelijke relatie tussen de nationale en regionale economische groei en de groei van de
luchtvaart op Schiphol.’ Inderdaad een relatie: namelijk samenhang, en geen causaliteit.
‘De causaliteit tussen deze twee ontwikkelingen is niet generiek vast te stellen’. Dat is wel het
geval: Mukkala en Tervo 2013 lossen dit op en Van de Vijver et al 2016 bevestigen dit.
‘In brede zin is Schiphol vooral faciliterend: het voorziet in een vraag naar vliegverkeer die voor
een groot deel afhangt van de nationale en mondiale economische groei’. Dat is de centrale
conclusie op basis van Mukkala en Tervo 2013: punt.
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‘Wat er economisch zou gebeuren als Schiphol niet meer zou kunnen groeien, is niet vast te
stellen.’
Dat is dus wel het geval: SEO 2015 heeft dit onderzocht (SEO (2015), Economisch belang van de
hubfunctie van Schiphol. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek). CPB & PBL (2015) hebben
hiervan gebruik gemaakt in het Cahier Mobiliteit van de Toekomstverkenning Welvaart en
Leefomgeving bij hun aanvullende onzekerheidsverkenning, wat er met de luchtvaart in Nederland
gebeurt als de hubfunctie van Schiphol wegvalt. In het paper Luchtvaart uit balans is dit onderzocht
door naar een vijftal stedelijke regio’s te kijken die hub of nationale maatschappij zagen verdwijnen.
De conclusie dat er in het jaar na de onthubbing het groeicijfer van het bruto regionaal product
wordt gedrukt, maar daarna is er herstel, tot hogere groei.
‘De situatie heeft zich niet eerder voorgedaan en internationaal onderzoek biedt onvoldoende
houvast.’ Onzin. Er zijn zo vijf, zes steden te noemen waar dit is gebeurd. SEO (2015) geeft 12
voorbeelden van ‘de-hubbing’ in Europa en 6 Amerikaanse voorbeelden.
‘Er blijkt geen conclusie te trekken die zonder meer geldt voor iedere luchthaven(regio) over de
causaliteit: in welke mate draagt economische groei bij aan groei van de luchthaven en in welke
mate draagt groei van de luchthaven bij aan economische groei?’ Onzin: zie Mukkala en Tervo 2013
en Van de Vijver et al 2016. Het gaat om het onderscheid tussen luchthavens in perifere en centrale
regio’s.
‘Al het onderzoek naar de relatie tussen de groei van luchthavens en de economie wijst dezelfde
kant op en onderzoek naar de causaliteit laat ook meestal een positief effect van de luchthaven op
de economie zien. Dit laatste is echter vaak twee kanten op (economie beïnvloedt de luchthaven
en vice versa) en de exacte mechanismen blijven onduidelijk. Resultaten wekken dezelfde
suggestie: het vermoeden is dat de groei van luchthavens bijdraagt aan economische groei, maar
er is geen sluitend bewijs.’ Decisio 2019, p64
Onzin: zie Mukkala en Tervo 2013 en Van de Vijver et al 2016. Het gaat om het onderscheid tussen
luchthavens in perifere en centrale regio’s. Het mechanisme is goed aangeduid.
Dat is: in geavanceerde economieën domineert het vraag-effect (Mukkala en Tervo 2013). Dat is de
conclusie. Decisio 2019 duidt de conclusies uit dit artikel vaag aan, terwijl deze auteurs veel preciezer
zijn (zie het paper luchtvaart uit balans).
Algemeen: op het onderdeel relatie Schiphol en economische groei mist Decisio 2019 de crux. Van
(bijna) geen enkel genoemd artikel keren de conclusies precies en nauwkeurig terug in het rapport,
van sommige zelfs niets, terwijl die heel relevant zijn. Het is onnauwkeurig en oppervlakkig, met als
conclusie dat het complex is. In de wetenschap is juist dat geanalyseerd en zijn er zeer relevante
conclusies getrokken.
Decisio 2019 noemt o.a. SEO 2015, regional impacts of airports, maar deze studie heeft Mukkala &
Tervo 2013 gemist, en Van de Vijver et al 2016 is van later. Juist deze twee studies zijn cruciaal in de
analyse van het vraagstuk causaliteit luchthaven-regionale groei. Het gaat dan om de variërende rol
van het toerisme in geavanceerde grootstedelijke economieën versus perifere luchthavens.
Daar waar Decisio 2019 internationaal onderzoek aanhaalt naar de positieve relatie tussen de groei
luchthavens en de groei van de regionale economie, ontbreekt het aan een kritische beschouwing
over de omvang van deze relatie.
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Volgens een studie voor ACI Europe door Intervistas 2015 – Decisio 2019 noemt deze studie slechts
zijdelings – gaat 10% groei van de connectiviteit samen met een 0,5% toename van het GDP per
inwoner. Tussen 2008 en 2018 is de directe en totale (directe plus indirecte) connectiviteit van
Schiphol met 21% respectievelijk 19% gestegen (SEO 2018, i.o.v. ACI Europe). Dit suggereert dat de
groei van Schiphol in 10 jaar tijd een groei van het BBP per inwoner van 1% opgeleverd (minder dan
0,1% per jaar). De omvang hiervan is zo gering dat dit geen verhouding heeft met de toename van
geluidsoverlast, ruimtedruk en klimaatschade, waarbij de hoeveelheid extra brp in de marges tussen
voorlopige en definitieve cijfers van het CBS over regionaal-economische groei van de
metropoolregio Amsterdam past.
Bilotkach 2015 stelt dan ook:
‘At the same time, it would probably be an exaggeration to call local airports ‘engines of economic
development’. It is true that there is a relationship between air traffic and employment; however, the
size of the corresponding effect is quite modest’. Further, the effect of air traffic on average wage is
significant only statistically, but not economically.’ Bilotkach 2015, p1592
Mukkala & Tervo, 2013, P 1516
‘In these (peripheral – WM) regions, in addition to regional growth causing airport activity, air activity
appears to boost regional development.’ Mukkala & Tervo, 2013, P 1516
‘Supply side effects are, thus, important for remote regions.’ Mukkala & Tervo, 2013, P 1516
‘In core regions, only the reverse is true: that is, airport activity does not cause regional growth, but
regional growth causes airport activity.’ Mukkala en Tervo, 2013, P 1516
Van de Vijver et al, 2016 p 143-145, p151:
‘A major part of passengers arriving in South-European regions are tourists stimulating employment
in the tourist industry. This is obviously related with the emergence of low-cost carriers (LCCs) after
intra-European air transport liberalization. (p 151) …. Additionally, LCCs commonly launch new routes
on destinations that were previously unavailable or unpopular due to high fares, and the arrival of
LCCs in such a region gives a strong initial impulse to tourism. Van de Vijver et al, 2016 P 151.
Omissies in Decisio 2019
De literatuur over het onderwerp regionale groei en luchthavens is in Decisio 2019 niet nauwkeurig
geraadpleegd en onvolledig. Van de Vijver 2014 is wel genoemd, maar Van de Vijver 2016 et al niet.
In de literatuurlijst staat Mukala en Tervo 2012, maar het is 2013. Ook staat er Bilotkach 2013, maar
het is Bilotkach 2015. Verder staat er alleen auteur, jaar en titel artikel, maar tijdschrift en
paginanummers ontbreken. De geraadpleegde artikelen zijn dus niet letterlijk terug te vinden, tenzij
de lezer (WM/LB) de auteurs en titels al kennen (in deze notitie is dat het geval). De beschouwing
van Decisio 2019 over dit onderwerp is dus niet wetenschappelijk verifieerbaar en herhaalbaar en
heeft daardoor geen waarde. Kortom, de auteur onthult de lijn van de analyses in de wetenschap
niet en laat belangrijke conclusies in diezelfde artikelen weg. Dit helpt de besluitvorming niet.
Verder voert Decisio 2019 enige regressieanalyses uit. Hier laat Decisio 2019 zien het onderwerp en
de vereiste methoden niet te beheersen.
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2 Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk, SEO 2019.
In deze studie neemt SEO de welvaartseffecten van uitbreiding van de capaciteit van Schiphol tot
540.000 vliegbewegingen in 2025 onder de loep. De uitkomsten worden in een hoog en een laag
economisch groeiscenario berekend, en betreffen de jaarlijkse uitkomsten. SEO 2019 komt in 2025 in
een hoog scenario tot 226 miljoen euro (exclusief PM posten) en in een laag scenario op 40 miljoen
exclusief PM posten. De effecten worden voor één jaar (2025) geraamd, dit in tegenstelling tot een
mkba die doorgaans over een periode van 100 jaar (waarin alle jaren ‘meetellen’) vooruitblikt.
Een probleem in de studie is dat het berekende maatschappelijke saldo (+226 miljoen euro in 2025)
niet vergelijkbaar is met de uitkomsten in de Verkennende MKBA van Decisio/SEO 2018. Daarin staat
een totaal saldo over de gehele zichtperiode, waarvan de baten zijn uitgedrukt in euro’s van het
heden.
Het gevonden bedrag van 226 miljoen euro in 2025 in het scenario hoog verdwijnt in de ruis van het
bruto binnenlands product van Nederland, dat in 2018 een omvang had van 757 miljard euro. Bij een
gemiddelde groei van het bbp van 1,5% per jaar is het bbp in Nederland in 2025 840 miljard. Het
betreft dan 0,027 procent. Dat is dan een bovengrens in een hoog groeiscenario van de nationale
economie. Dit bedrag verdwijnt in de ruis van de bepaling van het bbp van Nederland (verschil tussen
voorlopige en definitieve cijfers door het CBS). Opgemerkt wordt dat dit bedrag past bij de bepaling
van de bijdrage van extra connectiviteit aan het bbp van landen door Intervistas 2015. Deze studie
liet zien dat de bijdrage van onderwijs en fysiek kapitaal aan het bbp veel groter en robuuster is dan
die van connectiviteit.
In beide scenario’s overheersen de directe effecten, d.w.z. de reistijdwinsten en ticketprijseffecten
voor passagiers en de schaarstewinsten voor de luchtvaartmaatschappijen. Dat betekent dat wat een
economisch-maatschappelijke baat wordt genoemd, overwegend het private voordeel is voor
vliegtuigpassagiers die belastingvrij vliegen. Ofwel, de uitkomst van de welvaartsanalyse in SEO 2019
is dat als we méér Nederlandse consumenten belastingvrij vanaf Schiphol laten vliegen, het
reiskostenvoordeel dat zij ondervinden ten opzichte van vliegen vanaf een andere luchthaven,
opvatten als een maatschappelijke baat, terwijl het een private baat is, waarbij het voor de
maatschappij weinig uitmaakt of en hoe Nederlanders op vakantie gaan.
Daarnaast zijn in beide scenario’s de negatieve klimaateffecten groter dan de positieve
werkgelegenheidseffecten.
Omdat de effecten slechts voor één jaar in beeld zijn gebracht, zijn de effecten – ofschoon uitgedrukt
in prijzen van 2018 – niet verdisconteerd, althans de discontovoet is niet vermeld. Dit is voor de
analyse van één toekomstjaar i.p.v. een periode een beperkte omissie, met de kanttekening dat de
discontovoet voor de externe effecten lager is dan de discontovoet voor de directe en indirecte
effecten. Indien hiermee rekening wordt gehouden, is het totaal van de effecten van verruiming van
de capaciteit op Schiphol op de Nederlandse welvaart enigszins lager dan gepresenteerd in SEO 2019.
De opmerkingen die bij deze studie gemaakt kunnen worden zijn beperkter dan bij Decisio 2019.
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Directe effecten
SEO 2019 kiest te hoge tijdswaarderingen. De netto welvaartseffecten – met name de post
‘voortransport’ - zijn hierdoor te hoog ingeschat. Het is correct dat SEO 2019 uitsluitend de
welvaartseffecten voor de Nederlandse passagiers heeft geraamd. In de MKBA2018 waren ten
onrechte de buitenlandse passagiers (circa 45% van het totale aantal O/D-passagiers) nog wel
meegerekend.
SEO 2019 heeft van het KiM de tijdwaardering van een vliegtuigpassagier overgenomen voor de extra
reistijd naar de uitwijkluchthaven. Het formele kengetal van het KiM voor de vliegtuigpassagier blijkt
echter uitsluitend het vliegende gedeelte van de reis te betreffen, i.e. van luchthaven van vertrek tot
luchthaven van aankomst. De reistijd naar en van de luchthavens vormde uitdrukkelijk geen attribuut
in het ‘stated preference’ onderzoek, dat ten grondslag lag aan de formele kengetallen van het KiM
(Significance et al., 2012: p.67).
Tot 2015 ging men er wereldwijd vanuit dat passagiers een gelijke tijdwaardering tijdens de vliegreis
en het voortransport hebben. Amerikaans empirisch onderzoek in 2015 heeft echter aangetoond dat
de betalingsbereidheid voor tijdwinst tijdens het voortransport, de verblijfstijd op de luchthaven en
de vliegreis van elkaar verschilt (National Academies, 2015). Volgens dit onderzoek is de
tijdwaardering in het voortransport voor zakelijke reizigers meer dan 60% en voor niet-zakelijke
reizigers meer dan 50% lager dan tijdens de vliegreis. Koster (2012) kwam in zijn proefschrift ook al
tot lagere reistijdwaarderingen in het voortransport, in vergelijking tot het kengetal van KiM 50%
lager voor zakelijke reizigers en 33% lager voor niet-zakelijke reizigers.
In de MKBA's voor Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde is voor de reizigers die
(moeten) uitwijken naar een buitenlandse luchthaven niet met de tijdwaardering van de
vliegtuigpassagier gerekend maar met de reistijdwaardering van een autobestuurder en
treinpassagier (Ecorys, 2015).1 Vanwege het risico op het missen van een vlucht is dat waarschijnlijk
een te lage raming van het reistijdeffect. Daarom is bij de waardering van de reistijd naar de
luchthaven naast de reistijd zelf ook de betrouwbaarheid van de reis van belang (Annema & Van
Wee, 2016). De formele kengetallen hiervoor worden ook door KiM vermeld, KiM geeft geen
kengetallen voor zogenoemde samengestelde reizen.
De tijdwaardering van een zakelijke reiziger voor tijdwinst en betrouwbaarheid tezamen volgens de
kengetallen van het KiM voor auto- en OV-reizigers komt overeen met Koster (2012), voor nietzakelijke reizigers is tijdwaardering met deze kengetallen van het KiM nog aanzienlijk lager dan de
uitkomst in het proefschrift van Koster (2012).
Indien SEO 2019 met de reistijdwaarderingen volgens Koster (2012) zou hebben gerekend, wordt de
effecten in het voortransport 40% lager (o.b.v. ⅓ aandeel zakelijke en ⅔ aandeel niet-zakelijke
reizigers). In het economische groeiscenario Laag wordt dan het totaal van alle directe, indirecte en
externe effecten negatief.
SEO 2019 doet t.a.v. de ticketprijzen voor de Nederlandse passagiers en de schaarstewinsten voor de
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen interessante suggesties. SEO 2019 onderkent het punt dat
schaarste leidt tot toename van de ticketprijzen (betekent hogere winstmarges) onder de conditie
1

Ecorys heeft - impliciet - de reistijdwaarderingen van autobestuurders en meerijders gelijk
verondersteld.
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dat hoewel een deel van de passagiers verdwijnt, de overblijvende meer willen betalen. Het hangt
van het verloop van de marginale kostencurve af (die terugloopt) of KLM meer winst maakt. Bij
evenredige kosten maakt de KLM meer winst in het geval van schaarste.
Door een verruiming van de capaciteit op Schiphol zullen door meer concurrentie tussen de
luchtvaartmaatschappijen behoeven de passagiers lagere ticketprijzen te betalen en zullen de
schaarstewinsten voor de luchtvaartmaatschappijen afnemen. Dit is inderdaad het beeld in het hoge
groeiscenario. In het lage groeiscenario blijken de passagiers juist hogere ticketprijzen te gaan
betalen. Volgens SEO 2019 hangt dit samen met de concentratie van vluchten op Schiphol in het lage
groeiscenario. Dit is aannemelijk, maar o.b.v. de informatie in het rapport niet door ons na te
rekenen.
In vergelijking tot de MKBA2018 valt ons in SEO 2019 op dat:
 In het hoge groeiscenario het saldo van ticketprijzen en schaarstewinsten groter is dan de
reistijdwinsten, terwijl dat in de MKBA andersom was (mogelijk doordat in de MKBA de
reistijdwinsten van buitenlandse passagiers ten onrechte zijn meegerekend).
 In het lage groeiscenario het saldo van ticketprijzen en schaarstewinsten negatief is en van
teken verschilt ten opzichte van de reistijdwinsten, terwijl de groeivarianten in de MKBA
allemaal gepaard gingen met een positief saldo van ticketprijzen en schaarstewinsten
(mogelijk doordat in de MKBA de ticketprijseffecten zijn overschat).

Externe effecten
De externe effecten zijn niet volledig: in het bijzonder geluid, luchtkwaliteit en veiligheid zijn niet
bepaald. Kennelijk is verondersteld dat er meer vliegbewegingen zijn, maar dat de hoeveelheid extra
geluidsoverlast en luchtverontreiniging gelijk zijn aan nul (Schiphol heeft de groei kennelijk verdiend).
Dit moet eerst bewezen zijn; het is realistischer om dit als nul-scenario te bepalen als evenredige
toename (geen technologische ontwikkeling). Een technologische ontwikkeling van nul is plausibel, of
de mate van invoering van nieuwe technologie is maatgevend. De invoering van de Boeing 737 MAX
laat zien dat dit problematisch is; de vliegtuigindustrie bevindt zich aan de marge van technologische
ontwikkeling.
Bij klimaatschade uit CO2 p 55:
Prijs van CO2 volgens CE Delft 2 graden scenario: 80 E per ton in 2015, toename 3,5% p.j.
Hier is een gevoeligheidsanalyse nodig met de prijzen van Aalbers, Renes en Romijn, CPB/PBL.
Het is nl aan de lage kant, zeker gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. het klimaat.
Het effect op ruimtegebruik is niet inbegrepen, hoewel daar al een omvangrijk probleem, namelijk de
woningmarkt, bestaat.
Indirecte effecten
Verruiming van de capaciteit op Schiphol leidt op de huidige krappe arbeidsmarkt volgens SEO 2019
vooral tot verdringing. Wij delen deze opvatting. SEO 2019 heeft daarom het werkgelegenheidseffect
niet apart gekwantificeerd, wat aansluit bij de opvatting van Decisio 2019 dat Schiphol “als
zelfstandige ‘banenmotor’ geen doorslaggevende factor” is in de economische groei.
Werkgelegenheid en toerisme ontvangen een +/- PM, hetgeen realistisch is.
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Verder worden agglomeratie-effecten in SEO2019 een positieve bijdrage toegekend. Hier is
empirisch weinig basis voor. De literatuur wijst op het omgekeerde; het is de agglomeratie die tot
groei van de vraag naar luchtvaart leidt. Deze post is in beginsel nul. De groei van de luchtvaart
beantwoordt aan de vraag.
De analyse veronderstelt nog te veel het belang voor zakelijke passagiers, terwijl duidelijk is dat de
groei uit toerisme komt en inmiddels circa 70 procent van het verkeer niet-zakelijk is. Wie de
zakelijke passagiers zijn, is niet duidelijk: daaronder zijn ook congresbezoekers. De Randstad staat
namelijk in de top van de Europese steden voor internationale congressen, met bv Parijs en Wenen.
Ook heeft de KLM contracten met de RAI daarover afgesloten (zie debeurs.nl).
De analyse over 1,4 procent groei van de luchtvaart is een cirkelredenering (paragraaf
netwerkkwaliteit in de samenvatting). De vraag is of er voor Nederland maatschappelijks schade
ontstaat als die groei minder is. Dat lijkt niet zo te zijn: indien de uitkomsten de omgekeerde richting
optreden in het geval van verlies van connectiviteit (naar vakantieoorden dan wel vluchten met veel
transferpassagiers), is het verlies aan brp voor Nederland zeer beperkt (zoals nu de winst zeer
beperkt of eigenlijk niet waarneembaar). In geval van krimp treden juist baten op in de sfeer van
minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Bij het vestigingsklimaat maakt SEO geen dubbeltelling, maar een dubbelredenering. In de
overzichtstabel worden de agglomeratie effecten in een hoog scenario op 34 miljoen bepaald.
Hoewel de analyse omgekeerd is (Schiphol ondervindt netto de baten van de agglomeratie), is de
bijdrage van Schiphol aan het vestigingsklimaat daarmee al benoemd. Agglomeratie-effect en
bijdrage vestigingsklimaat zijn conceptueel hetzelfde. Over het vestigingsklimaat zegt SEO 2019
echter dat de omvang hiervan lastig te kwantificeren is (p ix).
Een ander element is evenzo cruciaal. SEO 2019 stelt dat het Schipholnetwerk bijdraagt aan het
vestigingsklimaat omdat het de reiskosten verlaagt en de productiviteit van bedrijven verhoogt.
De crux hiervan is dat de lage kosten bijdragen aan het vestigingsklimaat. Echter, in een gewilde
regio, met een uitstekend vestigingsklimaat, zijn de kosten van de productiefactoren hoog. Immers,
de werknemers zijn er goed opgeleid, er is veel innovatie en de winstverwachtingen zijn er hoog.
Bedrijven zullen daarvoor willen betalen. Het verlagen van reiskosten is juist een signaal dat deze
waarde er niet is.
Bij indirecte effecten p 52:
Agglomeratie-effecten worden benoemd: door de omvangrijke groei van toerisme (de groei na 2008
is bijna volledig toerisme) is dit niet plausibel. Spillover bestaat bij universiteiten, onderwijs etc., en
niet bij extra toerisme uit goedkope luchtvaart zonder belasting. Deze post mag niet bestaan in de
welvaartsanalyse van de luchtvaart. Er vindt geen innovatie plaats DOOR de luchthaven (zie ook
Intervistas 2015).
Conclusie
Conclusie: de gevonden bijdrage aan de welvaart van Nederland verdwijnt achter de komma, zodat
het idee dat krimp of verlies aan connectiviteit weinig tot geen structurele economische en
maatschappelijke schade toebrengt, plausibel is. Daarbij is het geraamde positieve bedrag voor 2025
nog aan de hoge kant; lagere bedragen in een hoog scenario zijn zeer wel mogelijk. De positieve baat
ontstaat doordat zeer relevante posten PM zijn verondersteld. De uitkomsten uit de Second opinion
(Bus/Manshanden 2019), netto maatschappelijke schade bij groei, zijn zonder meer plausibel.
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