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provincie limburg ~^ 

Informerend stuk 

1. Onderwerp 
Stand van zaken Maastricht Aachen Airport 

2. Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat 
In voorliggende informerende notitie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

A. Stand van zaken uitwerking opdracht PS 
1, aankoop aandelen NV HBLM; 
2, vennootschappelijke herstructurering; 
3, melding Brussel in het kader van staatssteun; 
4, Maastricht Maintenance Boulevard (MMB); 
5, luchtverkeersleiding; 
6, vastgoedontwikkeling, 

B. Hoofdlijnen aanbestedingsproces 
1. de kaders die de uitgangspunten vormen voor de aanbesteding; 
2. uitgangspunten voor de aanbesteding; 
3. uitgangspunten ten aanzien van de publieke belangen; 
4. contractvorm; 
5. aanbestedingsprocedure; 
6. risicodossier. 

Basis voor zowel hoofdstuk A als hoofdstuk B vormt PS-besluit G-14-008 d.d. 16 mei 2014 
naar aanleiding van het Statenvoorstel "De toekomst voor Maastricht-Aachen Airport" van 
26 maart 2014 (hierna ook te noemen: de "PS-nota"), 

A. Stand van zaken uitwerking opdracht PS 
PS hebben op 16 mei jl, besloten een financiële bijdrage te verstrekken voor de toekomst van 
MAA (zie ook onder punt A. 1, en B, 1,) en hebben het college van GS een aantal opdrachten 
meegegeven (aankoop aandelen NV HLBLM, vennootschappelijke herstructurering, 
ontvlechting en het verlenen van een concessie aan één of meer marktpartijen voor de 
feitelijke exploitatie van de luchthaven). 
Sinds 16 mei jl, zijn wij gestart met de uitvoering. Het eigendom is overgenomen, een Raad 
van Commissarissen en interim-management zijn geïnstalleerd en de voorbereidingen voor de 
start van het traject van concessieverlening zijn afgerond. Wij acteren daarbij volgens de 
kaders van de gekozen investeringsstrategie en het bijbehorend actief aandeelhouderschap 
zoals dat door uw Staten is vastgesteld, In deze voorbereidingsfase zijn de afgelopen 
maanden grote vorderingen gemaakt. 
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Maar, inherent aan de dynamiek van de luchtvaartsector, kunnen wij in de uitvoering van 
beleid ook geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. Uiteraard worden uw Staten actief 
gemformeerd. Indien zich gedurende de uitvoering zaken voordoen die nopen tot een 
bijstelling van de kaders, dan zullen we uw Staten uiteraard beleidsvormend betrekken, 
In de volgende paragrafen wordt de stand van sinds het PS-besluit van 16 mei 2014 
beschreven, 

1, Aankoop aandelen NV HBLM 
PS hebben op 16 mei 2014 besloten om ten behoeve van de duurzame toekomst van MAA 

een financiële bijdrage te verstrekken van € 45,5 miljoen voor de komende 10 jaar, plus een 

bedrag van 
€ 15 miljoen te reserveren, PS hebben tevens hun wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt 
ten aanzien van het besluit van GS om de aandelen van de NV Holding Businesspark 
Luchthaven Maastricht (HBLM) te kopen voor€ 1,- , Daaraan zijn de volgende voonwaarden 
verbonden: 
a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&M) zegt toe dat de middelen die resteren 

uit de in 2001 door rijk en provincie toegezegde overheidsbijdrage voor luchtzijdige 
investeringen op MAA (ad circa € 10 miljoen) behouden blijft voor de toekomst van 
MAA; 

b. de intentie die door bestuurders van MAA/MHS en vakbonden Abvakabo en De Unie is 
uitgesproken, wordt ingevuld. Hierdoor dient er op termijn structureel € 0,5 miljoen per 
jaar op de personeelskosten te worden bezuinigd; 

c. de intentie die door de burgemeesters van Heerlen, Maastricht Sittard-Geelen en Beek 
is uitgesproken ten aanzien van een financiële bijdrage aan MAA ad € 6 miljoen wordt 
binnen twee jaar ingevuld. 

Sfand van zaken 
Ad, a: de staatssecretaris van l&M is akkoord gegaan met ons verzoek om de in 2001 
toegekende rijksinvesteringsbijdrage voor luchtzijdige investeringen op MAA niet terug te 
vorderen. Daartoe hebben de Provincie Limburg en de Staat der Nederlanden een 
overeenkomst gesloten (zie ook mededeling portefeuillehouder d,d, 7 oktober 2014, kenmerk 
2014/54821; de overeenkomst plus aanbiedingsbrief is toegevoegd). Er bestaat een gering 
risico dat, indien de Europese Commissie geen goedkeuring geeft aan de ondersteuning die 
door PS is toegekend voor de toekomst van MAA, de Provincie niet alle verplichtingen uit de 
overeenkomst kan nakomen. Wij gaan er van uit dat wij alsdan In overleg met het Ministerie 
van l&M tot een gezamenlijk gedragen oplossing komen. 

Ad b: de leden van de vakbonden hebben ingestemd met de intenties die door directie en 
vakbonden zijn uitgesproken (zie bijlage 3 bij de Statenvoorstel G-14-008); 
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Ad c. de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maastricht, Heerlen en 
Sittard-Geleen hebben de intentie die door de burgermeesters is uitgesproken in de brief van 
24 maart 2014 om als regio in totaal € 6 miljoen bij te dragen, onderschreven (zie bijlage 11 bij 
het Statenvoorstel G-14-008). De gemeenteraad van Beek heeft inmiddels besloten 
€ 2 miljoen bij te dragen. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met de 
aankoop van de aandelen van de NV HBLM, Omdat aan alle door PS gestelde voorwaarden 
is voldaan, heeft de Provincie Limburg op 15 juli 2014 de aandelen van de HBLM gekocht 
Vervolgens heeft een aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden waarin de statuten van de 
NV HBLM zijn gewijzigd waardoor onder meer het gangbare Nederlandse governancemodel is 
ingesteld met een directie en Raad van Commissarissen. Tevens is het gebroken boekjaar dat 
werd gehanteerd (1 april - 31 maart) gelijkgeschakeld met het kalenderjaar. 

2. Vennootschappelijke herstructurering 
PS heeft in mei 2014 besloten de luchthaven te kopen en vervolgens te komen tot een 
herstructurering van de juridische en operationele organisatie, ontvlechting van de activiteiten 
en juridische entiteiten op het gebied van luchthavenactiviteiten en vastgoed. Voorts is 
besloten tot concessieverlening van de luchthavenactiviteiten aan een gekwalificeerde 
marktpartij (zie verder onder punt B), 

De herstructurering omvat onder andere de aanpassing aan de Nederlandse governance en 
het provinciale uitvoeringskader Sturing in Samenwerking. Zoals wij aan uw Staten hebben 
meegedeeld (brief d,d, 15 juli 2014 kenmerk 2014/39190) zijn de volgende leden voor de 
Raad van Commissarissen benoemd: de heren De Haan (voorzitter), Hoytema van 
Konijnenburg, Huijs en Vleugels, Tot interim-manager is de heer Dohmen benoemd. 

De ontvlechting omvat een tweetal componenten. De luchthaven- en de vastgoedactiviteiten 
worden juridisch en operationeel van elkaar gescheiden en vervolgens wordt binnen de 
luchthavenactiviteiten een splitsing aangebracht in eigendom (infrastructuur) en exploitatie. De 
infrastructuur (evenals de vennootschappen waarin de eigendom van de infrastructuur feitelijk 
zit) blijft, al dan niet indirect, in eigendom van de Provincie, De Provincie noch een 
dochteronderneming van haar zal participeren in de exploitatie. 
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De huidige structuur van de luchthaven ziet er als volgt uit: 

Figuur 1 

MAA» BV Saturn Ma:.s' 

De exploitatie van de luchthaven is momenteel geconcentreerd in twee vennootschappen te 
weten MAA BV en MHS BV. Het luchtvaartterrein is in bezit van NV ALTMAA waarvan de 
Provincie sinds 4 juni 2014 enig aandeelhouder is en is tot en met 31 december 2077 in 
erfpacht gegeven aan MAA BV. Het vastgoed zit verspreid in de diverse vennootschappen te 
weten MAA BV, Real Estate MAA BV, Real Estate MAA II BV, Saturn BV en Businesspark 
MAA BV. Deze laatste is een deelneming in Land Development Aviation Valley Maastricht 
(LDAVM) waarin de Provincie ook al rechtstreeks participeert en door de overname van NV 
HBLM, haar aandeel (indirect) heeft vergroot 

De vennootschap Businesspark MAA BV laten wij in deze nota buiten beschouwing omdat 
deze niet direct te maken heeft met de exploitatie van de luchthaven, hierin meerdere 
aandeelhouders betrokken zijn en een eventuele fusie of "verhanging" in de structuur meteen 
fiscale consequenties heeft. Deze vennootschap kan zelfstandig blijven bestaan of kan indien 
mogelijk (deels) verkocht worden aan een derde partij. Nu het aandeel in LDAVM is vergroot 
zal ook gekeken worden naar de governancestructuur en zullen daar waar nodig 
verbeteringen in de governance aangebracht worden. 

Om uitvoering te geven aan de besluiten van PS zullen wij de directie en Raad van 
Commissarissen van de NV HBLM aanbevelen de vennootschappelijke herstructurering als 
volgt vorm te geven: 
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a. Fusie MAA BV en MHS BV om op die wijze de operationele exploitatie van de 
luchthaven in één hand te krijgen, De na fusie ontstane vennootschap noemen wij 
hierna MAA/MHS BV; 

b. Fusie van MAA/MHS BV met Real Estate MAA BV, Real Estate MAA II BV en Saturn 
BV. Door deze fusie komt alle vastgoed in MAA/MHS BV. 

Aangezien deze vennootschappen allen onder NV HBLM hangen hebben deze fusies geen 

fiscale consequenties. 

Ad a: fusie MAA en MHS 
Bij voorkeur dienen alle middelen die samenhangen met de exploitatie van de luchthaven in 
concessie te worden gegeven (zie ook onder punt B). Tot deze operationele middelen 
behoren onder andere de contracten met de airlines, de grote meerderheid van het personeel, 
exploitatie van de parkeerterreinen, brandstofcontracten, etc. 

De operationele middelen zijn momenteel geconcentreerd bij MAA BV en MHS BV, evenals 
het personeel. Een fusie van deze beide vennootschappen ligt derhalve voor de hand. 
Vervolgens gaan de operationele middelen ten tijde van de concessieverlening door middel 
van juridische afsplitsing of door overdracht over naar een Special Purpose Vehicle (aparte 
juridische entiteit), dat ofwel door de concessienemer zelf wordt opgericht ofwel door 
MAA/MHS BV wanneer dit voor de concessieverlening beter is. 

Ad b: Fusie MAA/MHS met Real Estate MAA BV, Real Estate MAA II BV en Saturn BV 
De concessie omvat niet alleen de operationele middelen maar ook het gebruiksrecht van de 
zogenaamde luchthavengebonden infrastructuur, die wordt gezien als een publiek taakveld en 
waarvan is bepaald dat de eigendom hiervan hoe dan ook in handen van de Provincie dient te 
blijven, al dan niet via een dochtervennootschap. 

Een grondige analyse van de eigendommen heeft geleerd dat naast de landingsbaan en het 
platform per saldo nagenoeg alle vastgoed op het luchthaventerrein te rekenen is tot 
luchthavengebonden infrastructuur. Slechts enkele onroerende zaken komen in aanmerking 
voor verkoop of ontwikkeling door derden. Derhalve hoeft geen afzonderlijke vennootschap 
worden opgericht om dit vastgoed in onder te brengen zoals in eerste instantie in de PS-nota 
was geïndiceerd. 

Na de fusie van de opstalvennootschappen met M/WMHS BV zijn alle luchthavenactiviteiten 
inclusief het luchthavengebonden vastgoed geconcentreerd in één vennootschap te weten 
MAA/MHS BV, Na deze fusie stellen wij vast dat sprake is van één Infra BV, 

BP MAA BV valt buiten deze fusies. De aandelen van BP MAA BV blijven vooralsnog in 
eigendom bij NV HBLM al is het zeer wel denkbaar dat deze aandelen op termijn verkocht 
worden aan een derde partij (marktpartij of een andere overheidspartij). 
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Na de fusies zal de juridische structuur er uit zien zoals weergegeven in figuur 2 : 

Nieuwe situatie 

Over de fiscale aspecten vindt voorafgaand aan de fusies afstemming plaats met de 
Belastingdienst, Voor wat betreft de overdrachts- en omzetbelasting zullen de fusie- en/of 
reorganisatievrijstellingen naar de inschatting van externe deskundigen van toepassing zijn 
zodat de fusies dienaangaande geen fiscale consequenties hebben. Voor wat betreft de 
vennootschapsbelasting zal afstemming plaats moeten vinden over de verliescompensatie uit 
het verleden. 

Tot slot zal voorafgaand aan de fusie ook afstemming met de Ondernemingsraad van de 
luchthaven plaatsvinden. Daarbij zullen uiteraard de geldende regels in acht worden 
genomen, 

3. Melding Brussel in het kader van staatssteun 
De voorgenomen investeringssteun is ter goedkeuring gemeld bij de Europese Commissie. 
Op 17 oktober 2014 heeft een informeel gesprek met de Europese Commissie 
plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan heeft de Commissie een aantal vragen 
geformuleerd. Zoals ook eerder in het voorstel van 16 mei 2014 aan uw Staten gemeld, heeft 
de Europese Commissie in de nieuwe Richtsnoeren inzake staatssteun aan luchthavens, het 
standpunt ingenomen dat maximaal 75% investeringssteun mag worden verleend. Dit heeft 
als consequentie dat de resterende 25% van het bedrag van € 15,535 miljoen aan 
investeringen in achterstallig onderhoud in de vorm van een (marktconforme) rentedragende 
lening moet worden verstrekt. In de aan uw Staten gepresenteerde businesscase was 
verondersteld dat 100% om niet, niet-revolverend zou worden verstrekt. 
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Wij gaan de komende periode werken aan oplossingen die tegemoet komen aan de 
regelgeving van de EU en de exploitatie van de luchthaven niet extra belasten. 

De verdere beantwoording (en de instemming van de Commissie daarmee) leidt mogelijk nog 
tot aanpassing van de melding. Op het moment dat de vragen van de Commissie naar 
tevredenheid zijn beantwoord, zal in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties worden bezien hoe de procedure verder verloopt. 

4. Maastricht Maintenance Boulevard (MMB) 
Momenteel hebben twee bedrijven binnen het MRO-cluster uitbreidingsplannen waardoor het 
plangebied voor de MMB verder tot ontwikkeling gebracht dient te worden. Het is van belang 
deze bedrijven, maar ook te acquireren nieuwe bedrijven, goed te kunnen faciliteren indien zij 
concrete uitbreidingsbehoefte hebben. Om hieraan invulling te kunnen geven hebben de 
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB), de gemeente 
Beek en de Provincie op 10 september 2014 een intentieovereenkomst gesloten. Het 
belangrijkste doel hiervan is het onderzoeken van de technische, planologische en financiële 
haalbaarheid alsmede het opleveren van een investeringsplan voor de gebiedsontwikkeling 
MMB, Dit biedt de basis om bij concrete bouwbehoefte snel aan de slag te gaan De gronden 
benodigd voor de beoogde uitbreiding van de MMB zijn grotendeels in eigendom van de 
LDAVM maar ook nog deels in erfpacht van MAA, 

5, Luchtverkeersleiding 
Het Rijk is op dit moment bezig met de vormgeving van een nieuw heffingenbeleid voor de 
luchtverkeersleiding. Doel is het voorkomen van kruissubsidiëring tussen luchthavens. Andere 
partijen dan luchtmimgebmikers kunnen verantwoordelijk worden voor de financiering van de 
tekorten in de kosten van de regionale luchtverkeersdienstverlening. Het ongelijke speelveld 
voor MAA in relatie tot Eindhoven, Weeze en Luik wordt met de doorbelasting van de kosten 
van de luchtverkeersleiding verder vergroot. Dat vinden wij onacceptabel en er dient geen 
doorbelasting van de luchtverkeersleidingkosten plaats te vinden. Dat zal dan ook onze koers 
zijn in de overleggen met het Ministerie van l&M, 

De huidige kosten van de luchtverkeersleiding zijn op dit moment niet exact te bepalen. 
Verwacht wordt dat deze kosten, na efficiencymaatregen en openbare aanbesteding van de 
luchtverkeersleiding, in de toekomst circa € 0,5 a € 1 miljoen per jaar gaan bedragen-. De 
tijdsplanning van de implementatie van het nieuwe beleid (2020) is binnen de looptijd van de 
concessieovereenkomst. Afhankelijk van de uitkomsten van de lobby die ingezet wordt en de 
onderhandelingsfase zal bezien worden hoe de eventuele kosten van de luchtverkeersleiding 
gedekt worden. 

. Evaluatie Plaatselijk ATC Heffingenbeleid (in opdracht van Ministerie Verkeer en Waterstaat) door Rebelgroup Advisory bv 

november 2010 
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6, Vastgoedontwikkeling 
Een marktpartij is voornemens een hotel met diverse commerciële activiteiten te bouwen 
aansluitend aan de passagiersterminal. De private investeringen bedragen ruim € 10 miljoen. 
De marktpartij stelt een upgrade en rerouting van de passagiersterminal als randvoorwaarde 
voor de investering in het nieuwe hotel. Indien daadwerkelijk besloten wordt tot de bouw van 
het hotel dan zullen wij aan uw Staten een voorstel neerleggen voor de integrale ontwikkeling 
van een nieuw hotel in combinatie met aanpassingen aan de passagiersterminal. 

Wij zijn in gesprek met de eigenaren over de eventuele aankoop van de nieuwe vrachtloods. 
De huur van deze loods drukt relatief zwaar op de exploitatie van de luchthaven. Wij zullen 
een voorstel aan uw Staten voorleggen indien deze aankoop, naast een voordeel in de 
operationele kosten van de luchthaven, ook anderszins de totale ontwikkeling van de 
luchthaven kan versterken. 

B. Hoofdlijnen aanbestedingsproces 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 
1. kaders die uitgangspunten vormen voor de aanbesteding; 
2. uitgangspunten voor de aanbesteding; 
3. uitgangspunten ten aanzien van de publieke belangen; 
4. contractvorm; 
5. aanbestedingsprocedure; 
6. risicodossier. 

1. Kaders die uitgangspunten vormen voor de aanbesteding 
In deze paragraaf is de aanleiding van de aanbesteding geschetst en worden de kaders en 
ambities van de Provincie weergegeven. Deze paragraaf ziet op de eigendomsstructuur van 
MAA, de positie van de Provincie en de politieke besluitvorming. Tezamen vormen de in deze 
paragraaf behandelde punten de uitgangspunten voor de aanbesteding. 

De luchthaven 
Teneinde de belangen van werkgelegenheid, bereikbaarheid en het Limburgse leef- en 
vestigingsklimaat te waarborgen heeft de Provincie de aandelen van NV HBLM overgenomen 
(zie ook onder punt A). Doel van de Provincie is de regionale functie van de luchthaven in 
stand te houden en te versterken. De Provincie heeft de ambitie een excellent 
vestigingsklimaat voor (internationaal georiënteerde) bedrijven te creëren. De uitstraling en het 
imago van een luchthaven heeft een positief effect op de dynamiek van de aanwezige 
bedrijvigheid in de regio. Van belang is dat MAA directe en indirecte werkgelegenheid creëert. 

De Provincie wenst zich te richten op publieke taken en wenst geen directe operationele rol te 
spelen in de commerciële exploitatie van de luchthaven. Daarom heeft de Provincie besloten 
een marktpartij te zoeken die deze commerciële exploitatie op zich neemt en aan wie daartoe 
de infrastructuur ter beschikking wordt gesteld. 
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Om dit mogelijk te maken zal er een herstructurering van de luchthaven plaatsvinden die 
naast een ontvlechting van de onderneming ziet op het uitvoeren van investeringen in 
achterstallig onderhoud. 

Financieel 
Uw Staten hebben besloten tot een financiële injectie ad € 15,535 miljoen ter afdekking van 
achterstallig onderhoud. Tevens zijn de kosten van de Niet Economische Diensten van 
Algemeen Belang (NEDAB; met name brandweer en security) over een periode van tien jaar 
(totaal € 30 miljoen) gedekt Deze steunmaatregelen zijn aangemeld ter goedkeuring bij de 
Europese Commissie, Daarnaast is door uw Staten in principe € 15 miljoen gereserveerd voor 
capaciteitsuitbreiding mits deze middelen revolverend worden ingezet. Deze bedragen kunnen 
vanwege de staatssteun procedure nog wijzigen. Door PS is tevens besloten dat indien binnen 
2 jaar geen concessienemer is gevonden, in principe gestopt wordt met het 
passagiersvervoer. Mits het passagiersvervoer in stand blijft, wordt € 6 miljoen door regionale 
overheden / bedrijfsleven bijgedragen. 

Herstructurering 
Om een rendabele exploitatie mogelijk te maken wordt de juridische structuur van NV HBLM 
gewijzigd. Het doel van de ontvlechting is het verkrijgen van een structuur waar publieke 
belangen maximaal worden gewaarborgd en dat activiteiten die geen ovenwegend publiek 
belang dienen worden uitgevoerd door inzake deskundige marktpartijen. Het voornemen tot 
de ontvlechting omvat de fusie van MHS BV en MAA BV zodat er één luchthavenbedrijf 
ontstaat waarin alle mensen, middelen en vastgoed ondergebracht zijn die cruciaal zijn voor 
het bedrijven van een luchthaven (zie ook punt A,2), 

2, Uitgangspunten voor de aanbesteding 
In de aanbesteding wordt van het volgende uitgegaan: 

• de concessie wordt verleend door Infra BV - waarvan de Provincie direct dan wel 
indirect 100% aandeelhouder is - aan een concessienemer De concessienemer krijgt 
via ondererfpacht of anderszins de (tijdelijke) beschikking over de gronden en activa; 

• partijen wordt in de aanbesteding gevraagd een bieding te doen voor een concessie
vergoeding; 

• het risico voor de exploitatie, het onderhoud (met uitzondering van planmatig 
onderhoud) en het in de voorgeschreven staat, bij afloop van de concessieperiode, 
terug leveren van de activa, ligt bij concessienemer; 

• de concessienemer neemt personeel (met uitzondering van kleine bezetting voor Infra 
BV) en de lopende exploitatiecontracten over; 

• bij het einde van de contracttermijn (en een tussentijds einde) vervallen alle activa 
terug aan Infra BV (inclusief gereserveerde middelen en garanties); 

• indien er geen of geen geldige bieding wordt gedaan, kan een onderhandse 
onderhandelings-procedure worden gestart. 
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3, Uitgangspunten ten aanzien van de publieke belangen 

Algemeen 

De uitgangspunten in de aanbesteding die worden gehanteerd ten aanzien van de publieke 

belangen zijn de volgende: 

• door de aanbesteding worden de publieke belangen, waaronder het leef- en 

vestigingsklimaat in de Provincie Limburg, de werkgelegenheid en bereikbaarheid 

gewaarborgd; 
. de Provincie draagt er via MAA zorg voor dat er een aangepast luchthavenbesluit 

wordt genomen waarbij de huidige ruimte die wordt geboden aan het luchtverkeer 
(geluidcontouren, openstellingstijden) en de ruimtelijke indeling van het gebied van en 
rond de luchthaven gehandhaafd blijven. Indien het businessplan van de 
concessienemer buiten de invoerset valt, dan dient de concessienemer zelfzorg te 
dragen voor aanpassing daan/an. Dit geldt dus ook gedurende de looptijd van de 
concessieovereenkomst; 

• mocht de aanbesteding niet het gewenste resultaat opleveren dan heeft de Provincie 

het voornemen MAA als vrachtluchthaven voort te zetten. 

Sfaafsfeü/7aspecfe/7 
Zoals reeds aangegeven is er namens de Provincie een pre-notificatie ter zake de 
voorgenomen bijdragen door de Provincie aan MAA BV gezonden aan de Europese 
Commissie. Daarbij is de Europese Commissie geïnformeerd over de voorgeschiedenis en de 
reeds in het verleden bestede publieke gelden, alsmede over de voorgenomen investeringen. 
Wat betreft deze procedure worden in de aanbesteding de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

• het staat de Provincie vrij om de aanbestedingsprocedure vanwege de 

staatssteunprocedure op te schorten of tussentijds te beëindigen of niet tot gunning 

over te gaan; 
• het door de Provincie verkrijgen van een onherroepelijk besluit van de Europese 

Commissie is een voorwaarde voor het in werking treden van de 
concessieovereenkomst, 

Luchthavenbesluit 
In het kader van de wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) 
functioneert MAA sinds 1 januari 2014 onder een omzettingsregeling. De bedoeling van de 
wetgever met het vaststellen van deze omzettingsregeling is dat zo spoedig mogelijk het 
nieuwe stelsel van bepalingen voor luchthavens van toepassing wordt. Op grond van de door 
de Wet RBML gewijzigde Wet Luchtvaart moet voor elke burgerluchthaven van nationale 
betekenis een luchthavenbesluit worden vastgesteld. Voor MAA. een luchthaven van nationale 
betekenis, wordt op basis van de door MAA aan te leveren input voor de gewenste 
gebruiksruimte, een luchthavenbesluit voorbereid door de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu, Gelijktijdig met of voorafgaand aan het opstarten van de aanbestedingsprocedure 
start MAA in dit kader de procedure tot het aanvragen een nieuw luchthavenbesluit. 
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Wat betreft deze procedure worden in de aanbesteding het uitgangspunt gehanteerd dat het 
de Provincie vrij staat om de aanbestedingsprocedure vanwege deze procedure op te 
schorten of tussentijds te beëindigen of niet tot gunning over te gaan. 

4, Contractvorm 

Operate, Maintain & Transfer 
De concessie wordt aanbesteed in de vorm van een 'Operate, Maintain & Transfer'- contract. 
Deze contractvorm geeft de juiste structuur voor de situatie waarin een private partij (de 
"concessienemer") een concessierecht verkrijgt waarbij tevens onderhoud bij die partij wordt 
gelegd en aan het einde van de termijn een teruglevering plaatsvindt Kern van deze 
contractstructuur is dat het risico van de exploitatie in eerste instantie bij de private partij ligt. 
De Provincie Limburg blijft eigenaar van de gronden. Infra BV - waarvan de Provincie direct 
dan wel indirect 100% aandeelhouder blijft - is (hoofd)erfpachter van de gronden en krijgt 
deze ook bij een eventuele tussentijdse beëindiging weer in onbezwaarde staat ter 
beschikking. 

De verplichtingen van de concessienemer onder de concessieovereenkomst zijn kortweg de 
exploitatie van de luchthaven, het onderhouden van de luchthaven en de overdracht 
("handback") van de luchthaven aan de opdrachtgever bij het einde van de exploitatieperiode 
of bij tussentijdse beëindiging van het contract. Bij deze contractvorm moet een aantal rechten 
en (gebruik van) assets aan de concessienemer worden overgedragen, zodat deze ook de 
middelen en mogelijkheden heeft om tot exploitatie te komen en om tot nakoming van zijn 
verplichtingen te kunnen komen. Daarnaast kent het contract flexibiliteit om incentives aan de 
concessienemer te geven om zelf te investeren om zodoende de exploitatie te verbeteren, 

In opdracht van MAA en de Provincie zijn de benodigde investeringen in achterstallig 
onderhoud in kaart gebracht Vervolgens zijn deze investenngen aan een verdiepend 
onderzoek onderworpen. Dit heeft geresulteerd in door PS toegekende middelen voor een 
investeringsplan ad € 15,535 miljoen, investeringen uit te voeren door Infra BV, 
Bij de start van de aanbesteding wordt dit beschouwd als de 'nulmeting'. De concessienemer 
heeft gedurende zes maanden na inwerkingtreden van de concessieovereenkomst de 
mogelijkheid om in overleg met de concessieverlener het onderhouds-programma te valideren 
en binnen de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld, te herprioriteren. 

Looptijd concessieperiode 
Uw Staten hebben op 16 mei 2014 besloten de NEDAB-bijdrage vooralsnog voor 10 jaar te 
dekken (voor de periode juli 2014 - juli 2024). Wij gaan er op basis van actuele 
marktomstandigheden echter van uit dat het contract met een concessienemer een looptijd 
van minimaal 10 jaar (juli 2016-juli 2026) zal beslaan. De eventuele consequenties voor de 
dekking na juli 2024 worden uiteraard voorafgaand aan de gunning aan uw Staten 
beleidsvormend voorgelegd. 
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In het kader van de aanbesteding wordt de mogelijkheid gegeven om een voorstel in te dienen 
voor investeringen die de concessienemer op zich neemt In dat geval komt de 
concessienemer in aanmerking voor een verlenging van de contracttermijn na 2026, Het 
bieden van een mogelijkheid tot verlenging van de contractduur is voor de concessienemer 
een incentive om te investeren in de luchthaven. 

De concessienemer krijgt meer tijd om een redelijk rendement op zijn investering te behalen. 
Vanwege de Europese aanbestedingsbeginselen én omdat de voorzienbaarheid van 
businesscases op de langere termijn onzeker is, zal de contractduur nimmer langer zijn dan 
25 jaar. De concessienemer zal daarbij mogelijk eisen dat de concessieverlener optreedt als 
co-investeerder. Dit past ook in het besluit van uw Staten uit mei 2014 waarbij u € 15 miljoen 
heeft gereserveerd voor uitbreidingsinvesteringen. De Provincie kan, op basis van concrete 
business cases en onder zakelijke condities, bijdragen aan deze investering. Een dergelijk 
voorstel wordt door de Provincie als concessieverlener in overweging genomen indien de 
concessienemer ter onderbouwing een sluitende businesscase levert alsook een voorstel doet 
voor de bijbehorende concessievergoeding en/of een termijnverlenging. Zoals door uw Staten 
op 16 mei jl, is besloten vindt besluitvorming over deze investeringen per afzonderlijke casus 
door uw Staten plaats (categorie 4: "PS spreekt intentie uit, financieel wordt niets besloten"). 

5. Aanbestedingsprocedure 
De Provincie is de aanbestedende dienst voor de concessieverlening. De 

aanbestedingsprocedure heeft de vorm van een onderhandelingsprocedure en bestaat uit 4 

fases: 
Fase a) Prekwalificatie (vierde kwartaal 2014 tot en met eerste kwartaal 2015) 

Fase b) Onderhandeling (tweede kwartaal 2015) 
Fase c) Inschrijving en bieding (derde en vierde kwartaal 2015) 

Fase d) Gunning (voorjaar 2016) 

Ad a) Prekwalificatiefase 
Doel van de prekwalificatiefase is partijen te selecteren die toegelaten worden tot de 
onderhandelings-fase. Partijen kwalificeren als zij aantoonbare ervaring en kennis hebben die 
nodig is om de doelen van de Provincie wat betreft het waarborgen van een gezonde 
exploitatie van de luchthaven te bereiken. Daarbij wordt getoetst op inhoudelijke expertise en 
financiële draagkracht. Voorts wordt gebruik gemaakt van uitsluitingsgronden om niet-
bonafide partijen buiten de aanbesteding te kunnen houden. 

Ad b) Onderhandelingsfase 
Doel van de onderhandelingsfase is om aanbiedingen van de geprekwalificeerde marktpartijen 
(de 'inschrijvers') te verkrijgen die passend zijn op de wensen van de Provincie. Naast de 
gebruikelijke aanbestedingsdocumenten (zoals de leidraad, de Request For Proposal, 
alsmede het concept van de concessieovereenkomst), wordt de referentie business case ter 
beschikking gesteld. Voordat de inschrijvers om een bieding wordt gevraagd, krijgen zij eerst 
de gelegenheid om vragen te stellen. De vragenronden verlopen schriftelijk. Vervolgens 
worden de inschrijvers uitgenodigd om hun eerste aanbieding te doen. 
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Ad c) Inschrijvingsfase en gunningsmethodiek 
Doel van de inschrijvingsfase is om de partij te selecteren met de economisch meest 
voordelige aanbieding. Aan de inschrijvers wordt de Request For Proposal (RFP) gestuurd 
alsmede de definitieve concessieovereenkomst (eventueel aangepast naar aanleiding van de 
onderhandelingen). De inschrijvers worden uitgenodigd om binnen een gestelde termijn een 
aanbieding (de zogenaamde best and final offer) te doen. 

Het gunningscriterium dat in de aanbesteding wordt gehanteerd is 'de economisch meest 
voordelige inschrijving'. Er wordt gebruik gemaakt van een gunningsmethodiek die uitgaat van 
de mate waarin de bieders met dominante informatie aantonen dat zij met hun aanpak in staat 
zijn om de doelstellingen van de Provincie te realiseren. Kerndoelstelling daarbij is dat een 
gezonde exploitatie van de luchthaven bereikt moet worden en voor de duur van de 
concessieovereenkomst geborgd moet zijn én dat bijgedragen wordt aan de regionale 
ontwikkeling. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de markt. Dit 
is een vorm van prestatie-inkoop. Van belang is te benadrukken dat deze gunningsmethodiek 
niet gebaseerd is op 'vertrouwen' op de inschrijvers, maar juist van de inschrijvers vergt om 
beweringen (die bijvoorbeeld in het ondernemingsplan worden geconcretiseerd) te 
onderbouwen met verifieerbaar bewijs. Daarmee worden de inschrijvers gedwongen om 
concreet te maken waarom hun aanpak de doelstellingen van de Provincie het beste 
realiseert. 

Ad d) Gunningsfase 

Doel van de gunningsfase is om inschrijvingen te beoordelen teneinde een winnende bieder 
aan te kunnen wijzen. 

Een Tenderboard, bestaande uit de leden van de Raad van Commissarissen, zal de Provincie 
Limburg adviseren ter zake de uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Advisering door de 
Tenderboard vindt plaats op het vaststellen van de kaders van de aanbesteding, de RFP, de 
concessieovereenkomst, het prekwalificatieadvies en het gunningsadvies. 

Op grond van de huidige planning is de verwachting dat in het voorjaar van 2016 het contract 
met een marktpartij kan worden gesloten. 

6, Risicodossier 

Er is een voorlopige risico-inventarisatie gemaakt ten aanzien van de aanbesteding en tevens 
voor de exploitatiefase. Enkele van de belangrijkste risico's in het kader van de 
concessieverlening zijn de volgende: 

• investeringen in luchthaven (in infrastructuur etc.) en subsidiëring van de kosten van 
de uitvoering van publieke taken worden gezien als ongeoorloofde staatssteun, 
waardoor er geen goedkeurende beschikking van de Europese Commissie wordt 
verkregen. In dit kader wordt ter zake de verkrijging van een goedkeurende 
beschikking een opschortende voorwaarde in de concessieovereenkomst 
opgenomen; 
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• beroepsprocedures tegen het luchthavenbesluit leiden ertoe dat het luchthavenbesluit 
niet onherroepelijk wordt. Hiervoor wordt een opschortende voorwaarde in de 
concessieovereenkomst opgenomen; 

• de concessienemer heeft problemen met het aantrekken van financiële middelen of 
gaat failliet. Om dit risico zo veel als mogelijk te verkleinen wordt in de aanbesteding 
een bonafide partij geselecteerd die een aanpak heeft voorgesteld die het beste 
scoort op het bereiken van de doelstellingen van de Provincie. 

Voorts zijn in de concessieovereenkomst instrumenten opgenomen waarmee de 
exploitatie van de luchthaven voor een bepaalde periode zeker wordt gesteld ook als 
de resultaten tegenvallen; 

• grond- en oppervlaktewatervervuiling, sloop (bijvoorbeeld hydrocarburants, glycol en 
asbest) wordt ontdekt en dient opgeruimd te worden. 

3. Bevoegdheid 
Autonoom beleid; kerntaak regionale economie en mobiliteit 

4. Risico's 
Zie onder punt B.6. 

5. Periodieke informatie/sturingsinformatie 
X Via Jaarstukken en Begroting 

• Paragraaf Projecten 
• Paragraaf Financieringen 
X Paragraaf Verbonden Partijen 
• Paragraaf Bedrijfsvoering 
• Programmaverantwoording 

X Voortgangsrapportages Regeling Grote Projecten 

6. Relatie met Programmabegroting - financiële aspecten 
De NV HLBM is vanaf medio juli 2014 100% eigendom van de Provincie Limburg. 
Rapportage over deze deelneming vindt plaats via de paragraaf Verbonden Partijen en in de 
begroting en de jaarrekening, derhalve twee keer per jaar. De kaders met betrekking tot 
actief aandeelhouderschap, opgenomen in het Uih/oeringskader "Sturing in Samenwerking", 
zijn van toepassing. 

7. Meegezonden bijlagen 

Overeenkomst Staat der Nederlanden en Provincie Limburg inclusief aanbiedingsbrief aan 
de Staatssecretaris van l&M. 
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PARTIJEN 

DE STAAT DER NEDERLANDEN (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waarvan 

de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu, hierna te noemen: "de Staat"; 

en 

DE PROVINCIE LIMBURG, dan wel voorzover het betreft haar publiekrechtelijke bevoegdheden, 

het college van Gedeputeerde Staten van Limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

Commissaris van de Koning, dhr. Th.J.F.M. Bovens, hierna te noemen "de Provincie"; 

OVERWEGENDE DAT 

• Op 12 december 2001 de "Overeenkomst beëindiging subsidierelatie Staat / N.V. Luchthaven 

Maastricht" is gesloten (hierna te noemen: "de beëindigingsovereenkomst"); 

• De Staat op basis van deze beëindigingsovereenkomst een investeringsbijdrage van € 

32.399.907,- aan N.V. Luchthaven Maastricht heeft betaald ten behoeve van het uitvoeren van 

zogenaamde luchtzijdige investeringen onder - kort gezegd - de voorwaarden dat dit bedrag 

aan de projecten genoemd in bijlage 2 en conform de uitvoeringsbepalingen genoemd In bijlage 

3 van de beëindigingsovereenkomst zou worden aangewend; 

• De Provincie in diezelfde periode - voor zover hier relevant - een investeringsbijdrage van € 

10.527.701,— aan N.V. Luchthaven Maastricht heeft verstrekt, waarbij eveneens is bepaald dat 

dit bedrag voor luchtzijdige investeringen zou worden gebruikt (hierna te noemen: "de 

provinciale investeringsbijdrage") eveneens - kort gezegd - onder de voorwaarde dat dit 

bedrag aan de projecten genoemd in de bijlage bij deze overeenkomst zou worden aangewend. 

Deze bijlage met projecten komt overeen met bijlage 2 uit de eerdergenoemde 

beëindigingsovereenkomst tussen Staat en de NV Luchthaven Maastricht; 

. Maastricht Aachen Airport B.V. (hierna te noemen "M/\A) de opvolger is van N.V. Luchthaven 

Maastricht; 

• De Staat in 2005 op grond van de beëindigingsovereenkomst aan MAA een bijdrage heeft 

verstrekt van € 2.500.000,- ten behoeve van het uitvoeren van externe veiligheldmaatregelen, 

waarbij deze middelen in 2005 en 2006 zijn uitbetaald (hierna te noemen: "subsidie 

Baandrempelverplaatsing"); 

• De Staat aldus in totaal een bedrag van € 34,899.907,- aan tAAA heeft verstrekt (hierna in zijn 

geheel te noemen: "de rijksinvesteringsbijdrage"); 

• De beëindigingsovereenkomst op 14 juli 2004 Is aangevuld en voorts op 4 juli 2011 is 

gewijzigd, waarbij - kort samengevat - een nieuw investeringsprogramma is overeengekomen 

op grond waarvan de rijksinvesteringsbijdrage uiteriijk op 30 september 2015 door MAA moet 

zijn aangewend (hierna te noemen: de wijzigingsovereenkomst uit 2011"); 

• MAA in een financieel moeilijke situatie is geraakt; 
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De Provincie een plan heeft ontwikkeld om de continuïteit van MAA langdurig te borgen en de 

luchthaven voor de regio te bewaren. 

De Provincie in verband met dit plan begin 2014 een overeenkomst heeft gesloten met - kort 

gezegd - de aandeelhouders van MAA, op basis waarvan de Provincie het recht heeft 

verkregen alle aandelen in N.V. Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (hierna: "HBLM") 

over te nemen; 

De Provincie blijkens haar brief van 27 mei 2014 (kenmerk 2014/26213) voornemens is om tot 

ontvlechting en herstructurering van de over te nemen vennootschap(pen) (MAA en/of HBLM) 

over te gaan, waarbij enerzijds een vennootschap zal ontstaan waarin de luchtvaartactiviteiten 

en het bijbehorende vastgoed wordt ondergebracht en anderzijds een vennootschap waarin het 

overige vastgoed wordt ondergebracht; 

De Provincie per 15 juli 2014 rechtstreeks en enig houder Is geworden van alle aandelen in 

het kapitaal van MAA, en in die hoedanigheid verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering 

van het Investeringsprogramma zoals overeengekomen in de wijzigingsovereenkomst uit 2011; 

De Provincie bij brief van 27 mei 2014 (kenmerk 2014/26213) heeft aangegeven de 

beëindigingsovereenkomst - zoals nadien aangevuld en gewijzigd - conform de afgesproken 

voorwaarden en investeringstermijn te willen afronden; 

Dat de Provincie daartoe verzoekt om alle luchtzijdige investeringen die tot op heden zijn 

gerealiseerd uit het gezamenlijk tussen Rijk, provincie en luchthaven overeengekomen 

investeringsprogramma ten laste te mogen brengen van de rijksinvesteringsbijdrage; 

Dat op grond van de laatste voortgangsrapportage van MAA over de periode tot en met 31 

maart 2014 (d.d. 19 mei 2914, kenmerk 0352/14.0795/JT) naar behoren onderbouwd kan 

worden vastgesteld dat inmiddels een bedrag van € 33.000.000,- is uitgegeven aan 

overeengekomen luchtzijdige investeringen*; 

De resterende rijksinvesteringsbijdrage die volgens de oorspronkelijke afspraken door MAA per 

1 april 2014 nog niet geïnvesteerd is bedraagt € 9.442.566,-^; 

De Provincie per e-mail van 24 juni 2014 en 3 juli 2014 en brief gedateerd 15 juli 2014 

(kenmerk 2014/38429) heeft aangegeven dat zij bereid is om garanties aan de Staat te 

verstrekken; 

De Staat onder de navolgende voorwaarden instemt met het verzoek van de Provincie om alle 

luchtzijdige investeringen die tot op heden zijn gerealiseerd ten laste te brengen van de 

rijksinvesteringsbijdrage; 

^ Van dit bedrag van € 33.000.000,- is € 30.753.699,- geïnvesteerd ten laste van de In 2001/2002 verstrekte 
investeringsbijdrage van rijk en provincie en € 2.246.301,- ten laste van de subsidie Baandrempelverplaatsing 
die In 2005/2006 is verstrekt. 
^ Dit bedrag staat gelijk aan de optelsom van het nog niet geïnvesteerde deel van de rijksinvesteringsbijdrage 
die ln 2001 is verstrekt plus het nog niet geïnvesteerde deel van de subsidie Baandrempelverplaatsing. 
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN 

Artikel 1 Vaststelling reeds geïnvesteerd deel rijksinvesteringsbijdrage 

Partijen stellen door ondertekening van deze overeenkomst vast dat het totale reeds door MAA 

geïnvesteerde bedrag van € 33.000.000,- volledig ten laste is gegaan van de 

rijksinvesteringsbijdrage, en dat er mitsdien nog € 1.899.907,- van de rijksinvesteringsbijdrage 

resteert. 

Artikel 2 Verplichtingen Provincie 

1. De Provincie staat ervoor in en garandeert dat MAA de rijksinvesteringsbijdrage uiteriijk op 30 

september 2015 heeft geïnvesteerd overeenkomstig het investeringsprogramma uit 2011. 

2. De Provincie staat ervoor in en garandeert dat MAA uiteriijk 1 maand na het eindigen van de 

investeringstermijn zoals bepaald In het eerste lid een eindafrekening over de gedane 

investeringen in luchtzijdige infrastructuur met de bijbehorende accountantsverklaringen zal 

Indienen, die zich kunnen beperken tot het financiële deel dat nog niet eerder met een 

accountantsverklaring is verantwoord, op grond waarvan de beëindigingsovereenkomst zal 

worden afgerond en de subsidie Baandrempelverplaatsing zal worden vastgesteld. 

3. De Provincie staat ervoor in en garandeert dat de provinciale Investeringsbijdrage ten bedrage 

van €10.527.701 In luchtzijdige infrastructuur door MAA of door de Provincie ten behoeve van 

MAA zal worden geïnvesteerd. 

4. Indien MAA en/of de Provincie gedurende de eerstkomende 10 jaar na ondertekening van deze 

overeenkomst, om welke reden dan ook, het bedrag van € 10.527.701,- niet of niet geheel 

investeert in luchtzijdige infrastructuur, zal de Provincie een direct opeisbare boete 

verschuldigd zijn aan de Staat, ter hoogte van €10.000.000,- ineens. 

5. MAA en/of de Provincie dient uiteriijk 6 maanden na investering van de provinciale 

investeringsbijdrage in luchtzijdige infrastructuur een eindafrekening over gedane 

investeringen met de bijbehorende accountantsverklaring bij de Staat in. 

Artikel 3 Informatieverschaffing 

De Provincie verplicht zich ertoe om de Staat onmiddellijk schriftelijk (waaronder tevens wordt 

verstaan per e-mail) in kennis te stellen van elke omstandigheid die een niet aanstonds a f te 

wenden bedreiging vormt voor de goede uitvoering van de verplichtingen als bedoeld in artikel 2. 

Artikel 4 Overige rechten en verplichtingen 

1. Het is Partijen niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze 

overeenkomst over te dragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de andere Partij. 
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2. Behouders en voor zover in deze overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken, laat 

deze overeenkomst alle reeds bestaande rechten en verpllchringen tussen de Staat en de 

Provincie in verband met of voortvloeiende uit de beëindigingsovereenkomst onveriet. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

DE STAAT DER NEDERLANDEN 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

Datum 2014 

DE PROVINCIE LIMBURG 

Datum: 
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AFSCHRIFT provincie limburg 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Asn hare excellentie Mevrouw W.J. Mansveld 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

Cluster 
Faxnummer 
Ons kenmerk 
Bijlage(n) 

STR 
(043) 389 70 13 
2014/63183 
1 

Behandeld G.H.G.Waeijen 
Doorkiesnummer +31 43 389 89 98 
Uw kenmerk 
Maastricht 18 november 2014 

Onderwerp 
Maastricht Aachen Airport 

VERZONDEN 2 O NOV. 2flU 

Excellentie, 

In uw brief d.d. 6 oktober 2014 (kenmerkt IENMyBSK-2014/152060) geeft u aan dat u instemt met ons 
verzoek d.d. 27 mei 2014 inzake de afhandeling van de resterende rijksinvesteringsbijdrage voer de 
luchthaven Maastricht Aachen Airport en de resterende subsidie Baandrempelverplaatsing. 
Wij zijn u daar erkentelijk voor. 
Wij onderschrijven uw stellingname dat de Staat als gevolg van de nieuwe overeenkomst met in een 
nadelige positie terecht kan komen ten opzichte van de in het verieden gesloten overeenkomst. W.j gaan 
er van uit dat u van mening bent dat deze stellingname ook voor de Provincie Limburg geldt. Indien zich 
onverhoopt onvoorziene ontwikkelingen voordoen die óf voor de Staat óf voor de Provincie Limburg tot 
een nadelige situatie leiden, dan vertrouwen wij er op dat wij samen bezien op welke wijze wij tot een 
oplossing kunnen komen. Hierop vertrouwend gaan wij akkoord met de door u voorgestelde 
aanpassingen op de door ons voorgestelde overeenkomst tussen de Staat en de Provmcie Limburg. 
Bijgaand treft u de door u en door de Provincie Umburg ondertekende overeenkomst aan. 

GedeputeercÉ Limturg 

2014/63172 

Bezoekadres: 
Limburglaan 10 
NL-6229 GA Maastricht 

Postbus 6700 
NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 (0)43 389 99 99 
Fax + 31 (0)43 361 80 99 
www.limburg.nl 

IBAN -nummer 
NL08RABO0132575728 
BIC-code: RAB0NL2U 

Bereikbaar via: 
üjn 1 (richting De Heeg) 




