
www.rli.nl 





Wat is de Raad voor de Leefomgeving 
en Infrastructuur (Rli) 

•  Adviesraad van de Regering 

•  Adviseert Regering en Parlement over fysieke leefomgeving 
•  landbouw, milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, 

volkshuisvesting, verkeer en vervoer, infrastructuur  

•  Gevormd in 2012 uit een samenvoeging van diverse andere 
adviesraden  
•  VROM-Raad 
•  Raad Verkeer en Waterstaat 
•  Raad Landelijk Gebied 
•  Delen diverse andere Raden, w.o. Algemene Energieraad 

•  Advies ‘Mainports voorbij’ uitgebracht op 1 juli 2016 



Waarom dit advies 

•  Dertig jaar Mainportbeleid als overkoepelend begrip voor zeehaven 
Rotterdam en de luchthaven Schiphol 

•  Veel aandacht en publieke investeringen in zee- en luchthaven: 
-  zee- en luchtzijdig:Tweede Maasvlakte, luchtverbindingen 
-  achterlandverbindingen: Betuwelijn, NS station Schiphol, HSL 

•   Resulterend in Nederland Distributieland: 
-  Rotterdam lang grootste haven ter wereld, nu nog van Europa 
-  Schiphol in aantal passagiers bij top 5 Europa en top 15 mondiaal 

•  Vraag of dit mainportbeleid nog wel een goed antwoord is op de 
nieuwe uitdagingen die zich nationaal en internationaal voordoen 

•  Ofwel is nog wel een apart mainportbeleid nodig? 



Mainports niet de motor van de NL-economie 

•  Aandeel van vervoer en opslag in het bruto binnenlands product 
van Nederland nauwelijks hoger dan het Europese gemiddelde 

•  Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland dragen ongeveer evenveel 
bij aan de groei van de Nederlandse economie als Noord- en Zuid-
Holland, inclusief Schiphol en haven van Rotterdam 

•  In 2015 was toegevoegde waarde Rotterdamse haven 3,1% en van 
Schiphol 1,4% van het bruto binnenlands product van Nederland 

•  Vooral Brainport Eindhoven en Interneteconomie vertonen ook 
Europees gezien bovengemiddelde groei 

•  Zo is Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) het op een na 
grootste internetknooppunt wereldwijd 



Volumedenken onvoldoende effectief 

•  Opslag en overslag van goederen in haven Rotterdam leveren relatief 
weinig toegevoegde waarde (beloning arbeid en kapitaal) 

•  Grootste verdiensten Schiphol zijn niet landingstarieven vliegtuigen 
(21%) maar opbrengsten winkelruimtes en parkeerterreinen (47%) 
-  Inkomsten niet wezenlijk anders dan bij Utrecht CS of Amsterdam CS 

 
•  Geluids-, risico- en veiligheidscontouren geven grote problemen: 
-  Geluidoverlast en woningbouw rond Schiphol 
-  Veiligheid- en milieuzones in en rond Rotterdam 

•  Daar staan wel sterke vestigingsplaatseffecten tegenover: 
-  Europese hoofdkantoren en distributiecentra 
-  Toerisme en congressen, handel in goederen en diensten 

•  Schattingen over deze voorwaartse effecten verschillen sterk, soms 
factor 10, dit afhankelijk van de berekeningsmethode 



Toekomstige bijdrage mainports 
niet vanzelfsprekend 

•  Internationalisering vraagt meer nadruk op toegevoegde waarde 

•  Technologische ontwikkelingen maken productielocaties en 
handelsstromen meer footloose 

•  Decarbonisatie vraagt om grote transitie Rotterdamse haven en 
Schiphol 

•  Vestigingsklimaat vraagt dan ook om meer dan mainportbeleid 



Verdieping glimlach van de waardeketen 
Bron: WRR, 2013 



Schiphol: uitdagingen en kansen 

•  Groeiende vraag Azië (met nieuwe hubs) 

•  Footloose versus locatiegebonden (digitalisering) 

•  Relatie vestigingsklimaat - Groei accommoderen?  

•  Onderzoek kritische massa 



Veel reacties op het advies 

•  Sterk negatieve reactie vanuit Schiphol, minder vanuit Rotterdam 

•  Veel bijval vanuit wetenschappelijke instellingen, pers, milieubeweging 
en andere economische sectoren en regio’s 

•  Soms met alom bekende ondertonen: 
-  Hebben we 20 jaar geleden ook al gezegd; zijn we allang mee bezig 
-   Budgetverlies als we noodzakelijke veranderingen toegeven 
-  Terecht dat Raad aangeeft dat budget beter naar ons kan gaan 

•  Soms ook verrassend: 
-  Het woord mainport als marketing-concept 

•  Kabinetsreactie half oktober afhoudend en weinig inhoudelijk: 
-  Wat Rli voorstelt doen we allemaal al 
-  Verwondering over Kabinetsreactie o.a. in de pers 
-  Misschien nog Tweede Kamerdebat over advies en Kabinetsreactie 
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