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CRO 19-019 

 

Omgevingsafspraken MAA en Aviation Valley 
 

Inleiding 

De leefbaarheid in het gebied aangrenzend aan Aviation Valley staat onder druk. 

Aan de ene kant liggen er voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) en de 

omliggende bedrijventerreinen stevige ambities t.a.v. werkgelegenheid, economische groei 

en aansluiting bij de regionale economische clusters. Anderzijds ervaart de omgeving van 

Aviation Valley meer overlast met name door de toegenomen activiteiten van het vliegveld. 

In het gebied van Aviation Valley vinden meer dan 5.000 mensen dagelijks hun werk, met 

name in de onderhoudssector, de transport en logistieke sector en de zakelijke 

dienstverlening (Bron: Lisa, 2017, bewerking Buck Consultancy International; peildatum 1-1-

2016). De werkgelegenheid (direct en indirect) die alleen met MAA samenhangt bedraagt 

circa 1600 (op basis van gegevens uit het vestigingsregister peiljaar 2017). Er wordt ingezet 

op versterking en ontwikkeling van deze sectoren door innovatie, verduurzaming en 

verankering van werkgelegenheid.  

 

De ambitie van het vliegveld is om een kwalitatieve ontwikkeling door te maken waarbij het 

aantal vluchten de komende jaren zal stijgen, zowel wat betreft het vracht- als het 

personenvervoer. De tot nu toe gerealiseerde groei van de luchthaven leidt bij een deel van 

de bevolking tot overlast door zowel toename van vrachtverkeer over de weg als stijging van 

het aantal vliegbewegingen. Ter illustratie daarvan: Het aantal woningen van (ernstig) 

gehinderden binnen de 56 dB(A)L-den contour bedraagt circa 2.788 en 23.136 binnen de 48 

dB(A)L-den contour (in 2016) zie https://www.clo.nl/indicatoren/nl216202-woningbouw-en-

hinder-rond-regionale-luchthavens.  

Het gaat er om voortdurend de balans te vinden tussen maatschappelijke inzichten, 

omgevingsfactoren en het benutten van economische kansen. 

Het eerder ingezette proces voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit is stopgezet, 

om opnieuw te bekijken op welke wijze de ambitie van het vliegveld zo optimaal mogelijk 

kan worden ingevuld. 

Uit de met betrokkenen gevoerde gesprekken is een sterke behoefte aan ruimte voor 

dialoog met de directe omgeving naar voren gekomen. Een dialoog waarin naast de 

positionering van de luchthaven in zijn omgeving ook concrete oplossingen aangedragen 

kunnen worden ten behoeve van de balans tussen economie en leefbaarheid.  

Het doel van de dialoog  is daarom als volgt geformuleerd: 

Door het maken van omgevingsafspraken wordt beoogd de duurzame verankering van de 

luchthaven Maastricht Aachen Airport in de Limburgse economie hand in hand te laten gaan 

met behoud van de leefkwaliteit voor omwonenden. 

 

Hierbij is sprake van een dialoog die in het kader van de voorbereiding van een nieuwe 

aanvraag voor een Luchthavenbesluit  gevoerd gaat worden. Hiervoor zal de Provincie 

Limburg met alle betrokken stakeholders een overleg tafel gaan organiseren om input te 

krijgen voor een nieuwe aanvraag. 

Daarnaast is in het kader van omgevingsafspraken MAA gewerkt aan een werkwijze om een 

permanente dialoog te kunnen voeren over operationele aspecten van het vliegveld. 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl216202-woningbouw-en-hinder-rond-regionale-luchthavens
https://www.clo.nl/indicatoren/nl216202-woningbouw-en-hinder-rond-regionale-luchthavens
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Hierbij kwam ondanks het gezamenlijk doel wel een verschil van benadering van het begrip 

“behoud van leefkwaliteit” naar boven. Voor omwonenden is het behoud van leefkwaliteit 

gerelateerd aan de ervaren hinder in de afgelopen recente jaren. Voor de overheden is het 

streven voor verbeteren van de leefkwaliteit gerelateerd aan de huidig vergunde situatie en 

wettelijke normen op dat vlak.  

Het verschil in benadering hoeft de dialoog die in het kader van de omgevingsafspraken en 

het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een voortschrijdende agenda met te nemen 

acties door de diverse verantwoordelijke stakeholders om de leefkwaliteit te verbeteren en 

vermijdbare hinder aan te pakken niet in de weg te staan. 

Vanuit het gemeenschappelijk streven is in de afgelopen periode met betrokkenen een 

agenda voor omgevingsafspraken verder uitgewerkt. Het betreft een combinatie van 

omgevingsafspraken in relatie tot MAA en Aviation Valley.  

 

Methode 

De afgelopen periode heeft een groot aantal gesprekken plaatsgevonden met betrokken 

partijen. Hieruit is een samenhangend pakket van aanbevelingen samengesteld. Deze 

vormen geen dichtgetimmerd geheel, maar kunnen naar gelang het voortschrijdend inzicht 

worden bijgesteld c.q. aangevuld. De voorkeur is om dit verder uit te werken door middel 

van een dialoog; met een pragmatische actiegerichte aanpak in plaats van een strak juridisch 

kader met harde bepalingen en regels. Deze laatste worden immers met name in het 

Luchthavenbesluit en de Omgevingsvergunning vastgelegd. Deze aanpak kan na de vereiste 

dialoog omgezet worden naar een convenant dat door de verantwoordelijke partijen (zowel 

publiek als privaat) wordt vastgesteld en omgezet in een plan van aanpak. Informatie-

uitwisseling en communicatie zijn de sleutelbegrippen in deze aanpak.  

 

Organisatie 

We richten ons hierbij op een uitvoeringsgerichte projectmatige aanpak, met daarbij 

aangegeven welke acties, wanneer en door wie ondernomen worden. 

De te maken afspraken worden belegd bij primair verantwoordelijke partijen (zie bijlage 2 , 

Meerdere partijen zullen/kunnen hieraan een bijdrage leveren. Deze netwerkorganisatie zal 

in eerste instantie vanuit de gezamenlijke overheden door de omgevingsmanager 

gecoördineerd worden.  

Het voorstel is om in de CRO een werkgroep omgevingsmaatregelen in te stellen, die belast 

is met het coördineren en (op)volgen van de gemaakte omgevingsafspraken en die daarover 

verslag uitbrengt aan de CRO. De voortgang en eventuele wijzigingen in de 

omgevingsafspraken worden in de CRO besproken. 
 

Plan van aanpak: 

De activiteiten van het plan van aanpak zijn geclusterd in een 3-tal thema’s; het betreft de 

volgende thema’s: 

1. Leefkwaliteit;  

2. Communicatie; 

3. Kennis en innovatie; 

 

1. Leefkwaliteit; 

Leefkwaliteit staat centraal in deze omgevingsafspraken.  
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Om de leefkwaliteit te verbeteren en vermijdbare hinder aan te pakken wordt door 

betrokken partijen een zogenaamde verbetercyclus doorlopen (zie onderstaande 

figuur). 

Deze cyclus begint met het verzamelen en meten van actuele gegevens van o.a. 

geluid en fijnstof. De gemeten waarden worden geanalyseerd met behulp van 

vluchtgegevens. Daaruit worden voorstellen voor mitigatie van hinder gedaan, die 

eventueel via nader onderzoek geïmplementeerd worden. De klachtenrapportages 

van het KICL en inzichten van andere vliegvelden voor verbetermaatregelen vormen 

externe input voor de verbetercyclus. Hierbij zullen aanvullende activiteiten worden 

opgezet om een bredere betrokkenheid en input van omwonenden en overige 

stakeholders (w.o. overheden, bedrijven) te verkrijgen. Gedacht kan worden aan het 

gericht inzetten van verschillende vormen van social media. De meetgegevens zullen 

transparant gecommuniceerd worden in een openbaar dashboard. 

In onderstaande tabel zijn enkele onderwerpen voor beperking van hinder 

weergeven die zich nu al aandienen en het stadium waarin het onderwerp zich 

bevindt. 

 

 
 

Hiermee richt de verbetercyclus zich op inperking en oplossen van vermijdbare 

hinder binnen de bestaande kaders en vergunning waarbinnen het vliegveld 

opereert. 

Op dit moment worden die gevormd door het huidige omzettingsbesluit van 01-01-

2014. Begin 2019 zal er een dialoog met stakeholders worden georganiseerd als 

Voorstel Onderzoek Haalbaarheid Implementatie

Glijvlucht benadering XXXXXXXXXXXX

Aanpassen initïele klimprocedure XXXXXXXXXXXX

Preferent baangebruik            XXXXXX XXXXX

Verdeling type toestellen cat. 3 & 4 XXXXXXXXXXXX

Analyseren a.d.h.v. 
gegevens 
Fanomos

Voorstellen voor 
mitigatie

Eventueel externe 
onderzoeken (bijv. 

NLR)

Implementatie 
mitigerende 
maatregelen

Meten (van o.a. 
van geluid en 

fijnstof)

Input stakeholders Best Practices
(o.a. andere 
luchthavens)

Verbetercyclus MAA werkgroep omgevingsafspraken

Dashboard 
omgevings-

waarden
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oriëntatie op het optimale invulling van het gebruik van de luchthaven MAA in het 

kader van de voorbereiding van een nieuwe aanvraag voor een Luchthavenbesluit. 
 

Meten: 

Het is belangrijk om zicht te hebben op de geluidbelasting, de luchtkwaliteit en de 

getroffen veiligheidsmaatregelen en deze gezamenlijk te gaan monitoren. De 

monitoringsgegevens vormen de basis voor de aanpak om de leefkwaliteit verder te 

verbeteren door te bekijken of en welke maatregelen hiervoor genomen kunnen 

worden. Dit wordt vervolgens verder uitgewerkt voor de aspecten geluid, 

luchtkwaliteit en veiligheid. 

 

1.1 Meten van geluid  

In het kader van het nieuw aan te vragen luchthavenbesluit zal onderzoek uitgevoerd 

worden naar de geluidbelasting in de omgeving van de luchthaven. Door deze 

onderzoeken zal aangetoond moeten worden dat ook onder een nieuw 

luchthavenbesluit aan alle wettelijke kaders wordt voldaan. Los van deze 

onderzoeken bestaan bij omwonenden zorgen over de ontwikkeling van toekomstige 

milieubelasting.  

Voorgesteld wordt om geluidmetingen in het kader van de informatievoorziening, 

met oog voor de door de omgeving geuite zorgen, te richten op 

(piek)geluidbelastingen van individuele vliegtuigpassages en de ontwikkeling van de 

geluidbelasting op enkele kwetsbare locaties in de omgeving van de luchthaven. In 

eerste aanleg wordt gedacht aan een meetpunt ten noorden van het vliegveld (kort 

gelegen bij de kop van de baan in of bij de kern Geverik) en een meetpunt ten zuiden 

daarvan (eveneens kort gelegen bij de kop van de baan bij de woonkern 

Schietecoven). Het is de bedoeling om de twee voorlopige meetpunten op te laten 

volgen door een permanent meetsysteem. Op dit moment is de Regionale 

Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) de mogelijkheden (w.o. Sensornet) aan het 

uitwerken. In de werkgroep omgevingsmaatregelen zal het uitgewerkte voorstel 

worden besproken en zal keuze voor definitief systeem worden geaccordeerd. Het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet op dit moment bij Schiphol een 

onderzoek naar de manier waarop meetgegevens rond luchthavens beter benut 

kunnen worden bij het valideren van geluidberekeningen in geluidmodellen. Indien 

daarvoor ook bij MAA metingen moeten worden verricht zal dat vanuit het ministerie 

worden gecoördineerd en afgestemd worden met de meetpunten die nu in het kader 

van de omgevingsafspraken worden ingericht. 

De metingen die nu in het kader van deze omgevingsafspraken worden opgezet 

zullen benut worden om concrete mogelijkheden voor verbetering in de 

bedrijfsvoering van de luchthaven te identificeren en deze waar mogelijk door te 

voeren. Hiermee kunnen metingen mogelijk bijdragen aan de vertrouwensrelatie 

tussen de luchthaven en de omgeving. De metingen kunnen ook patronen of 

specifieke inzichten opleveren die nader onderzoek vergen. In die situatie zal in 

overleg met specifieke onderzoeksinstellingen (zoals NLR) bekeken worden welke 

vervolgonderzoeken ingesteld kunnen worden. Uiteindelijk zal na nader onderzoek 

bepaald worden of/welke maatregelen haalbaar zijn en voor hinderbeperking 

ingevoerd kunnen worden. Hierbij wordt de zogenaamde verbetercyclus doorlopen 

(zie figuur hierboven). 
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Afspraak geluid: 

De bewoners vertegenwoordiging van de CRO en de overlegtafel omwonenden MAA 

omgeving alsmede de gemeente Meerssen en gemeente Beek zijn in de voorfase 

betrokken bij de inrichting van de geluidmeetpost(en) en wijze van ontsluiten van 

meetgegevens (realtime online of periodieke verslagen). 

De gemeten geluidswaarden zullen in de werkgroep omgevingsmaatregelen van de 

CRO worden besproken. Tevens zal een (online) communicatieplatform worden 

ingericht waardoor op een interactieve wijze met omwonenden van het vliegveld 

gecommuniceerd en afgestemd gaat worden. Daar zullen mogelijkheden voor 

verdergaande hinder beperkende maatregelen (mitigatie) en of aanpassing in de 

bedrijfsvoering van MAA worden besproken. 

In de werkgroep omgevingsmaatregelen van de CRO in combinatie met het 

omwonenden panel MAA zal de voortschrijdende lijst met de te onderzoeken en de 

te implementeren opties voor hinderbeperkende maatregelen, worden bewaakt. 

Hierbij zullen ook de onder 3.1 genoemde ervaringen en best practices van 

luchthavens elders worden betrokken. 

Termijn: 

Over de eerste voorlopige meetpunten is met omwonenden vanaf november 2018 

afgestemd over de inrichting. Tevens vindt gezamenlijk een uitwerking voor een 

meer definitief meetsysteem plaats. In de werkgroep omgevingsmaatregelen zal de 

keuze voor het definitief meetsysteem worden voorbereid. Streven is dit in maart 

2019 af te ronden. 

Na behandeling van de omgevingsafspraken door de CRO zal de werkgroep 

omgevingsmaatregelen worden ingesteld. Tevens zal in Q1 2019 een (online) 

communicatieplatform worden ingericht waardoor op een interactieve wijze met 

omwonenden van het vliegveld over de meetresultaten gecommuniceerd en 

afgestemd gaat worden. 

 

1.2 Luchtkwaliteit 

Ook voor de luchtkwaliteit geldt dat in het kader van het luchthavenbesluit 

onderzoek zal worden uitgevoerd naar luchtkwaliteit in de omgeving van de 

luchthaven. Ook deze onderzoeken zullen moeten aantonen dat onder het nieuwe 

luchthavenbesluit aan alle wettelijke kaders zal worden voldaan. Los van deze 

onderzoeken bestaan bij omwonenden zorgen over de ontwikkeling van toekomstige 

milieubelasting. 

De gemeente Meerssen heeft aangegeven dat haar Beleidsplan Luchtkwaliteit 

herschreven moet worden door het ingeschakelde adviesbureau. Hierin wordt de 

omgeving MAA meegenomen. Vaststelling door de gemeenteraad inclusief 

budgetvotering voor een meetnet wordt Q4 2019 verwacht. 

De gemeente Meerssen wil drie meetpunten gaan inrichten om de luchtkwaliteit in 

de gemeente te gaan meten. Voor zolang deze nog niet operationeel zijn, kan ervoor 

gekozen worden om in navolging van het luchtmeetnet Maastricht 

(www.luchtmeetnet-maastricht.nl)  metingen te gaan verrichten met diffusiebuisjes. 

 

http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
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Afspraak luchtkwaliteit: 

De gemeente Meerssen zal drie meetpunten voor het meten van fijnstof gaan 

inrichten. Voor zolang deze nog niet operationeel zijn, zal de Provincie Limburg met 

de werkgroep omgevingsmaatregelen van de CRO nadere afspraken maken over het 

aantal in te richten locaties m.b.t. het ophangen van diffusiebuisjes.  

De meetresultaten zullen in het met de omgeving ingestelde kwartaal overleg 

(overlegtafel omwonenden MAA) en met de werkgroep omgevingsmaatregelen van 

de CRO worden besproken. Het aspect ultrafijnstof zal worden bezien in samenhang 

met het reeds lopende onderzoek van het RIVM bij Schiphol. 

Termijn: 

De gemeente Meerssen is in overleg met initiatiefnemers over de opzet van 

metingen van fijnstof. Naar verwachting zal dit rond de zomer 2019 operationeel zijn. 

 

Een uitgebreidere toelichting op deze aanpak is in bijlage 1 in zijn geheel toegevoegd. 

 

1.3 Veiligheid 

De luchthaven Maastricht Aachen Airport dient te voldoen aan alle internationale 

veiligheidseisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) van het Ministerie 

Infrastructuur en Waterstaat ziet hierop toe. Hoewel MAA op dit moment voldoet 

aan  alle vereiste (inter)nationale veiligheidsvoorschriften, kunnen voorvallen in de 

praktijk aanleiding zijn hier kritisch naar te kijken en te bezien of hierin aanvullende 

maatregelen wenselijk danwel noodzakelijk zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan 

losrakende dakpannen e.d. 

In de werkgroep omgevingsmaatregelen en via het vanaf februari 2019 op te richten 

(online) communicatieplatform van omwonenden van het vliegveld zal over 

onderzoeksresultaten gecommuniceerd en afgestemd gaan worden. Tevens zullen de 

ontwikkelingen en eventuele maatregelen op dit vlak worden besproken. 

Het concept van een nieuw RAMPBESTRIJDINGSPLAN MAA heeft in de periode van 7 

januari t/m 18 februari 2019 ter inzage gelegen in de gemeente Beek en de 

gemeente Meerssen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal 

dit plan op 04-04-2019 vaststellen. 

 

1.4 Onderliggend wegennet en bereikbaarheid 

Door intensiever verkeer neemt de druk op het onderliggend wegennet toe en wordt 

er overlast ervaren in de omliggende woonkernen. Deze overlast dient zoveel 

mogelijk voorkomen te worden. Vanuit Meersen is  een nieuwe verbindingsweg ter 

ontlasting van de kern Ulestraten al geagendeerd. 

Ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, 

Businesspark Aviation Valley” is reeds een verkeerstudie gedaan. Dit geldt ook voor 

het luchthavenbesluit. Evenwel zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar de 

integrale verkeersintensiteit en bereikbaarheid voor de hele werklocatie Aviation 

Valley.. Daarbij worden ook mogelijkheden verbeteren aansluitingen Openbaar 

Vervoer meegenomen. De aanbevelingen en oplossingen zullen met de werkgroep 

omgevingsmaatregelen van de CRO worden besproken. 

Termijn: 
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De studie is in Q1 2019 van start gegaan. 

 

1.5 Landschappelijke inpassing 

Landschappelijke inpassing rondom de luchthaven is een issue.  Er zijn mooie 

voorbeelden elders (bijv. Barcelona), waar veel aandacht is besteed aan 

landschappelijke kwaliteit met mogelijkheden om rondom de luchthaven te 

wandelen, fietsen en recreëren. 

Termijn: 

Er zal in de eerste helft van 2019 een brainstormsessie worden georganiseerd om de 

ideeën op te halen die leven bij overheden en omwonenden. 

 

1.6 PIP proefdraaien 

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen met bijbehorende onderzoeken 

betreffende het Provinciale inpassingsplan (PIP) voor het proefdraaien op MAA o.a. 

door het bedrijf Samco. Een goede afstemming en communicatie (Samco, MAA, 

overheden en omwonenden) is vereist, waarbij ten behoeve van de formele 

procedure meerdere alternatieven onderzocht worden. In de fase voorafgaande aan 

het formele besluitvormingstraject is een dialoog met omwonenden opgestart, 

waarin informatie uitgewisseld zal worden over de voorgenomen activiteit. De in de 

dialoog opgehaalde alternatieven en mitigerende maatregelen zullen worden 

uitgewerkt voor wat betreft hun effect voor de omgeving en de haalbaarheid. 

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een plan waarin een integrale afweging wordt 

gemaakt tussen de voorgenomen (economische) activiteit en de impact op de 

omgeving. In bijlage 3 zijn het proces en de procedure stappen opgenomen die voor 

het PIP proefdraaien gelden. Bij het voorontwerp PiP zal verantwoording worden 

afgelegd over de in de dialoogfase opgehaalde input. Pas na het voorontwerp PiP 

begint de formele procedure met inspraak en besluitvorming. 

Termijn: 

Overleggen met omwonenden hebben in oktober 2018 plaatsgevonden, evenals de 

informerende besprekingen met de beide gemeenteraden in Meerssen en Beek. In 

maart 2019 zullen de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken naar geluidhinder 

beperkende maatregelen en varianten worden toegelicht. 

 

2. Communicatie; 

 

2.1 Open de “black box” en ontwikkel een open communicatie 

 

A. Door MAA: 

Vanuit MAA wordt er een actieve relatie gezocht met de directe omgeving en zijn er 

inmiddels een aantal maatregelen getroffen en/of in voorbereiding; 

MAA heeft recent een manager marketing & communicatie aangetrokken om onder 

andere een actieve dialoog te voeren met de diverse stakeholders. Hiertoe worden 

onder andere de volgende zaken ingevuld; 

- het proactief informeren van de omgeving via de MAA website via een notificatie 

alert 

- het  in overleg met andere stakeholders houden van informatiebijeenkomsten 

- het voeren van overleg met directe omwonenden 
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- via onder andere email en website en telefoon mogelijkheden bieden voor 

contact voor vragen opmerkingen en klachten 

- het actief communiceren via de website www.maa.nl of via persberichten van 

aanpassingen in de bedrijfsvoering van MAA met het bijbehorende effect op de 

omgeving; zoals bijvoorbeeld vrachtvliegtuigen die vanaf 1 april 2018 ontmoedigd 

worden tussen 06.00 en 07.00 uur te vliegen door middel van verhoogde 

landingstarieven of het aanpassen opstelplaatsen voor het gebruik APU 

- door preventieve communicatie een transparant inzicht bieden in de activiteiten 

en planningen van het vliegveld (bijvoorbeeld planning werkzaamheden 

proefdraaien) 

Termijn: 

De actieve communicatie vanuit MAA is reeds gestart en zal in de context van de 

omgevingsafspraken verder worden doorontwikkeld. 

 

B. Door Aviation Valley 

De communicatieaanpak voor Aviation Valley is gericht op het kenbaar maken  van 

de verhalen van ondernemers en medewerkers werkzaam op Aviation Valley. Via een 

website worden deze verhalen via artikelen, filmpjes en events kenbaar gemaakt. Op 

deze wijze wordt beoogd om transparant richting omgeving te zijn en meer begrip te 

kweken voor de activiteiten en de ontwikkelingen op Aviation Valley. 

 

Er zijn concrete voornemens om meer direct en proactief met de omgeving van 

Aviation Valley te communiceren: over wat er op dit moment gebeurt, welke 

ondernemers er in het gebied gevestigd zijn, maar ook over wat de plannen voor de 

toekomst zijn. Hiervoor wordt een mix van middelen en activiteiten ingezet die 

ervoor zorgt dat we een zo groot mogelijke groep mensen bereiken. 

Hierbij kan gedacht worden aan:  

- een actieve benadering richting de lokale media met nieuwsberichten; 

- open dagen op Aviation Valley waarbij omwonenden uitgenodigd worden om te 

komen kijken; 

- een website waar 24 uur per dag informatie in begrijpelijke taal te vinden is; 

- social media kanalen waarop ook dialoog mogelijk is; 

- een digitale nieuwsbrief waarop geïnteresseerden zich kunnen abonneren; 

- een e-mailadres waar omwonenden vragen kunnen stellen; 

- (een Aviation Valley krant Quotes die onder de bedrijven van Aviation Valley 

verspreid wordt). 

Termijn: 

In Q1 2019 is de website (www.aviationvalley.nl) online. Tevens zal een tweede editie 

van de krant Quotes beschikbaar zijn. 

 

C. Door het betrekken van lokale en provinciale politiek 

Specifiek voor de doelgroep gemeenteraden (Zuid-Limburg) en Statenleden wordt 

een digitale nieuwsbrief ontwikkeld die een actuele stand van zaken schetst per 

kwartaal. Daarnaast kan op verzoek een werkbezoek worden georganiseerd specifiek 

bedoeld om de lokale en provinciale politici te betrekken. 

Termijn: 

http://www.maa.nl/
http://www.aviationvalley.nl/


EIND CONCEPT 15-2-2019 

 

9 

 

Vanaf februari 2019 zal dit onderdeel worden opgepakt in combinatie met het eerder 

genoemde online communicatieplatform. 

 

 

 

2.2. Een meldpunt voor klachten en actievere afhandeling 

Er is een brede behoefte om de diverse soorten klachten en daarbij behorende 

loketten klantvriendelijker te maken. De diverse verantwoordelijke instanties hebben 

onderzocht hoe zij hun activiteiten kunnen bundelen en eenduidiger, duidelijker en 

sneller klachten kunnen registreren, objectiveren en de opvolging hiervan 

inzichtelijker te maken. Uitkomst hiervan is dat het Klachten Informatie Centrum 

Luchtverkeer (www.kicl.nl) zal optreden als hét loket voor alle klachten over de 

luchthaven MAA. Zij zullen de klachten in ontvangst nemen en afhandelen of 

doorspelen naar de verantwoordelijke instantie.  

 

Er is behoefte aan een klachtenregistratie die  meer open staat voor de 

verschillende soorten klachten. Ook dient de terugkoppeling naar klagers te 

verbeteren. Hiertoe zullen tussen MAA en de verantwoordelijke overheden nadere 

werkafspraken worden gemaakt. In de bijlage 5 is een concept voorstel voor een 

stroomschema opgenomen, waarin is aangegeven op welke wijze de klacht zal 

worden afgehandeld. 

 

Naast de verbetering van de procedure en de afhandeling, zal de werkgroep WKH van 

de CRO met het vliegveld MAA de klachten op patronen analyseren om. Dit met als 

streven om hierdoor eventuele structurele verbeteringen te vinden in de 

bedrijfsvoering van het vliegveld. Analyses zullen worden ingebracht in de werkgroep 

omgevingsmaatregelen. 

Termijn: 

Afspraken over één loket functie KICL zijn besproken in de CRO van 25 oktober 2018 

zullen. Streven is om vanaf februari 2019 operationeel te zijn. In bijlage 5 is dit 

schematisch verderuitgewerkt. 

 

2.3. Eenduidige informatie via ontwikkeling dashboard 

Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden een snel, duidelijk en actueel beeld 

hebben/krijgen van de situatie op de luchthaven en op Aviation Valley, wordt een 

overall dashboard ontwikkeld. Voornemen is om dit dashboard na behandeling van 

de omgevingsafspraken in de CRO van februari 2019 werkend te hebben. 

Het dashboard zal relevante en actuele informatie moeten bevatten over het 

vliegveld en de ontwikkelingen in de omgeving daarvan. 

Dit dashboard is een product van samenwerking: zowel de provincie, als de 

gemeenten en bedrijven op Aviation Valley hebben een verantwoordelijkheid de 

cijfers actueel te houden. Het dashboard wordt online gepresenteerd en is vanaf dan 

ook 24 uur per dag in te zien. 

De elementen voor een dergelijk dashboard zullen met de partijen die de informatie 

gaan leveren en de werkgroep omgevingsmaatregelen van de CRO in  overleg 

gedefinieerd worden. 

http://www.kicl.nl/
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Informatie over de bedrijven en hun activiteiten op Aviation Valley (zie. 2.1.b) zullen 

via de website van www.aviationvalley.nl geplaatst worden.  

De meting van de omgevingswaarden zullen als dashboard via de website van de CRO 

worden gepubliceerd. 

Termijn: 

Eerste opzet van de website van de CRO zal vanaf februari  2019 ontwikkeld worden. 

 

 

 

3. Kennis en innovatie 

 

3.1 Kennis delen omgevingsmanagement regionale luchthavens 

Via het overleg binnen de CRO en het bewonersoverleg komen regelmatig 

interessante ervaringen en suggesties naar voren en waarbij ook gekeken wordt naar 

ervaringen bij andere luchthavens (best practices).  

 

In de werkgroep omgevingsmaatregelen  CRO zullen afspraken gemaakt worden over 

het gebruik maken van elkaars kennis, ervaringen en netwerken. Tevens zullen de 

(inter)nationale ontwikkelingen worden besproken op relevantie en haalbaarheid 

voor MAA. Vanuit de werkgroep zal hierover periodiek naar de CRO worden 

gerapporteerd. 

 

De eerste onderwerpen daarover hebben zich al aangediend zoals de mogelijkheid 

om MAA te naderen met zogenaamde glijvluchten, het aanpassen van de initiële 

klimprocedure van vliegtuigen, onderzoek naar cat. 3 en 4 toestellen en preferent 

baangebruik. Vooruitlopend op de vaststelling van de omgevingsafspraken, zal MAA 

in overleg met CRO lid omwonenden de heer Henk van der Wilt en de LVNL de 

mogelijkheden nader uitwerken. Ook de uitkomsten uit de proeftuin duurzame 

ontwikkeling luchtvaart bij de luchthaven Eindhoven zullen nauwlettend worden 

gevolgd. 

Termijn: 

Na instelling van de werkgroep (februari 2019) zal een voortgangslijst worden 

opgesteld waarin alle besproken mogelijke maatregelen worden bewaakt op status 

(voorstel, onderzoeksfase, haalbaarheid,  implementatiefase) en voortgang 

 

3.2 Kwaliteit boven kwantiteit 

De luchthaven kiest bewust voor een duurzaamheidsagenda en spreekt uit een 

energie-neutrale luchthaven te willen worden. Hierin is het energieneutraal maken 

van de gebouwen door het gebruik van zonnepanelen op gebouwen onderdeel van 

de verduurzaming van MAA. De haalbaarheid van een energie coöperatie binnen 

Aviation Valley wordt door de gemeente Beek geïnitieerd. Hierbij zal ook verbreding 

met de gemeente Meerssen en de omwonenden onderzocht worden. Voor Het 

Groene Net (HGN) wordt een uitrol naar de bedrijven op Aviation Valley voorbereid. 

Binnen dit thema past ook dat bij het acquireren van nieuwe klanten aansluiting 

gezocht wordt bij (eur)regionale spelers en kennisclusters in de eigen regio. 

Bij het binnenhalen van nieuwe vracht- en passagiersmaatschappijen zal extra 

aandacht zijn voor stillere en modernere vliegtuigen waarmee gevlogen zal worden. 

http://www.aviationvalley.nl/
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Termijn: 

Interessepeiling HGN onder bedrijven is in het najaar van 2018 gestart. 

Realisatie zonnepanelen op cargoloods fase I is in uitvoering. 

 

 

3.3 Verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt binnen Aviation Valley 

Voorwaarde voor behoud van en creatie van nieuwe werkgelegenheid is dat er 

voldoende en goed geschoold personeel beschikbaar is. Dat vereist een nauwe 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hierin zit een duidelijke relatie c.q. 

belang in het bieden van kansen aan jongeren in de maintenance techniek in relatie 

tot de directe omgeving en in breder verband mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt mogelijkheden bieden binnen Aviation Valley.  

Termijn: 

De overheden hebben samen met het bedrijfsleven en partners (zoals het UWV en 

het WSP) een concrete actielijst voor dit thema uitgewerkt. In de 2e helft van 2018 is 

gestart de uitvoering van enkele acties.  
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Bijlage 1: overwegingen bij metingen van geluid en luchtkwaliteit 
 

Metingen van geluid: 
In het kader van het luchthavenbesluit zal onderzoek uitgevoerd worden naar 
de geluidbelasting en luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven. Met 
deze onderzoeken zal de luchthaven moeten aantonen dat ook onder het 
nieuwe luchthavenbesluit aan alle wettelijke kaders kan worden voldaan. Los 
van deze onderzoeken bestaan bij omwonenden zorgen over de ontwikkeling 
van toekomstige milieubelasting. 

 
Aanleiding voor deze zorgen is tweeledig. Enerzijds is er de wens om de 
milieubelasting, die grotendeels gebaseerd is op modelberekeningen, met 
metingen te valideren. In dergelijke metingen is niet voorzien. Anderzijds is er 
behoefte aan informatie over aspecten waarin de onderzoeken niet of slechts 
beperkt voorzien. Daarbij gaat het met name om de piekbelasting van 
individuele vliegtuigpassages en de ontwikkeling van de geluidbelasting en 
luchtkwaliteit op specifieke locaties in de omgeving van de luchthaven.  

 
Geluidmetingen voor validatie en handhaving  
Geluidmetingen zijn niet geschikt voor handhaving van de vergunde 
jaargemiddelde geluidbelasting als gevolg van vliegbewegingen zoals deze 
worden vastgelegd in het Luchthavenbesluit. Dit komt met name doordat 
uitkomsten van geluidmetingen onderhevig zijn aan weersinvloeden die 
zorgen voor een zekere spreiding in de jaargemiddelde geluidbelasting. 
Geluidmetingen kunnen mogelijk wel een belangrijke rol spelen bij het 
verbeteren en controleren van rekenmodellen die worden gebruikt voor de 
handhaving. Dit is aanleiding voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
om onderzoek in te stellen naar de manier waarop meetgegevens rond 
luchthavens beter benut kunnen worden bij het valideren van 
geluidberekeningen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek 
overweegt de Minister om ook bij andere luchthavens geluidmetingen uit te 
voeren met een vergelijkbaar doel. Zolang het onderzoek hiernaar door het 
ministerie van I&W lopende is wordt er niet voor gekozen om, geluidmetingen 
uit te voeren met als doel validatie en handhaving van het aan 
vliegbewegingen gerelateerde geluid, aangezien directe handhaving van 
geluidcontouren op basis van metingen niet mogelijk is en de 
handhavingsbevoegdheid bij het ministerie van I&W (i.c. het IL&T) ligt. Dit zou 
enkel valse verwachtingen kunnen scheppen bij de omgeving.  

 
Geluidmetingen in het kader van informatievoorziening 
Ook zonder directe betekenis voor de validatie en handhaving kunnen 
geluidmetingen waardevolle informatie verschaffen. Meetuitkomsten kunnen 
een onafhankelijk beeld van de geluidsituatie en de ontwikkeling daarvan 
geven.  

 
Voorgesteld wordt om geluidmetingen in het kader van de 
informatievoorziening, met oog voor de door de omgeving geuite zorgen, te 
richten op (piek)geluidbelastingen van individuele vliegtuigpassages en de 
ontwikkeling van de geluidbelasting op enkele kwetsbare locaties in de 
omgeving van de luchthaven. In eerste aanleg wordt gedacht aan een 
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meetpunt ten noorden van het vliegveld (kort gelegen bij de kop van de baan) 
en een meetpunt ten zuiden daarvan (eveneens kort gelegen bij de kop van 
de baan bij de woonkern Schietecoven). Bij de verdere inrichting van de 
meetpunten zal tussen geluidstechnici, de werkgroep van CRO en de direct 
omwonenden afgestemd worden over de exacte plaatsbepaling. Hiermee 
kunnen metingen mogelijk bijdragen aan de vertrouwensrelatie tussen de 
luchthaven en de omgeving.  

 
Hoewel deze metingen nadrukkelijk niet geschikt zijn voor handhaving van de 
geluidcontouren mag op voorhand niet worden uitgesloten dat de uitkomsten 
hiervan toch vergeleken worden met de waarden uit het luchthavenbesluit. 
Van groot belang is dan ook bij de communicatie van meetwaarden aandacht 
te besteden aan de juiste interpretatie ervan.  

 
Afspraak: 
De bewoners vertegenwoordiging van de CRO en het in te stellen panel met 
omwonenden van MAA zal betrokken worden bij de inrichting van de 
geluidmeetpost(en) en wijze van ontsluiten van meetgegevens (realtime online 
of periodieke verslagen)  
De gemeten geluidswaarden zullen met de werkgroep omgevingsmaatregelen 
van de CRO en het in te stellen panel omwonenden van MAA worden 
besproken. Daar zullen mogelijkheden voor verdergaande hinder beperkende 
maatregelen (mitigatie) en of aanpassing in de bedrijfsvoering van MAA 
worden besproken. 
In de werkgroep omgevingsmaatregelen  van de CRO in combinatie met het 
panel van omwonenden van MAA zal een voortschrijdende lijst met de te 
onderzoeken en de te implementeren opties voor hinderbeperkende 
maatregelen worden bewaakt. Hierbij zullen ook de onder 3.1 genoemde 
ervaringen en best practices van luchthavens elders worden betrokken. 

 
Metingen van de luchtkwaliteit 
Permanente controle op het naleven van de luchtkwaliteitsnormen vindt in 
Nederland plaats op basis van zowel berekeningen als metingen van de 
luchtkwaliteit. Op basis van zowel de berekeningen als metingen is al geruime 
tijd geen sprake meer van (dreigende) normoverschrijdingen in de omgeving 
van Maastricht Aachen Airport. Dit beeld wordt bevestigd door de 
milieuberekeningen die in het kader van de aanvraag voor een 
luchthavenbesluit in 2014 zijn overlegd. Bij een hernieuwde aanvraag zullen 
deze onderzoeken worden geactualiseerd. Aanvullende metingen op door de 
omgeving aangedragen locaties kunnen mogelijk wel positief bijdragen aan de 
vertrouwensrelatie tussen de luchthaven en de omgeving.  

 
Omdat beschikbare objectieve meetgegevens (o.a. RIVM en Provincie 
Limburg) op dit moment geen enkele aanwijzing geven dat 
luchtkwaliteitsnormen dreigen te worden overschreden wordt voorgesteld 
eventuele metingen vooralsnog te beperken tot het relatief eenvoudig en 
goedkoop te meten stikstofdioxide. Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat voor 
het grootste gedeelte door verbrandingsmotoren wordt gegenereerd. De 
gemeten concentraties NO2 in de omgeving van de luchthaven zijn daarmee 
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een indicatie voor hoe de concentraties andere luchtverontreinigende stoffen 
zich verhouden tot de grenswaarden.  
 
NO2 kan gemeten worden met zogenaamde diffusiebusjes. Dit  zijn kleine 
plastic buisjes waarmee de concentratie stikstofdioxide wordt bepaald. 
Voordelen van het meten met diffusiebuisjes zijn de volgende: 
• Lage kosten:  in vergelijking tot de referentiemethoden en de methoden voor 
het meten van fijn stof kan tegen relatief (zeer) lage kosten de luchtkwaliteit in 
beeld worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om op meerdere locaties de 
luchtkwaliteit te meten tegen kosten die aanmerkelijk lager liggen dan het 
meten op één locatie met een referentie methode; 
• Betrouwbaar (genoeg): hoewel de metingen met diffusiebuisjes niet 
gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven referentiemethoden (voor wettelijke 
procedures) kennen de resultaten ervan wel een hoge mate van 
betrouwbaarheid.  

 
De gemeente Meerssen heeft aangegeven dat haar Beleidsplan Luchtkwaliteit 
herschreven moet worden door het ingeschakelde adviesbureau. Hierin wordt 
de omgeving MAA meegenomen. Vaststelling door de gemeenteraad inclusief 
budgetvotering voor meetnet wordt 4e kwartaal 2019 verwacht. 
Voor zolang deze nog niet operationeel zijn kan ervoor gekozen worden om in 
navolging van het luchtmeetnet Maastricht (www.luchtmeetnet-maastricht.nl) 
metingen te gaan verrichten met diffusiebuisjes.   

 
Afspraak: 
De gemeente Meerssen zal drie meetpunten voor het meten van fijnstof gaan 
inrichten. Voor zolang deze nog niet operationeel zijn, zal de Provincie Limburg 
met de werkgroep van de CRO en het in te stellen panel van omwonenden van 
MAA nadere afspraken maken over (het aantal) in te richten locaties voor het 
ophangen van diffusiebuisjes. Meetresultaten zullen in het met de werkgroep 
omgevingsmaatregelen  van de CRO en het panel van omwonenden van MAA 
worden besproken. 

 
 

http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
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BIJLAGE 2 
 

 
 
L (Lead) is trekkende Partij 
S (Supportive) is ondersteunende partij 
 
 
  

Trekker MAA MAABI CRO

Provincie 

Limburg

gemeente 

Beek

gemeente 

Meerssen

Aviation 

Valley

Maintenance 

Boulevard

Leeuwen-

borgh

1.

1.1 Meten van geluid en luchtkwaliteit Provincie Limburg S L

1.2 Meten van luchtkwaliteit Gem. Meerssen S L L

1.3 Veiligheid MAA L S S

1.4 Onderliggend wegennet en bereikbaarheid Gem. Beek, gem. Meerssen S S L L

1.5 Landschappelijke inpassing Provncie Limburg S L S S

1.6  PIP proefdraaien MAA/provincie Limburg L S S S S

2.  

2.1 Open de “black box” en ontwikkel een open communicatie
2.1.a door MAA MAA L

2.1.b door Aviation Valley Aviation Valley S L S S

2.1.c Betrekken lokale en provinciale politiek Overheden S S S L

2.2 Een meldpunt voor klachten en actievere afhandeling CRO S S L S S S

2.3 Eenduidige informatie via ontwikkeling dashboard MAA/AviationValley L L S

3.

3.1 Kennis delen omgevingsmanagement regionale luchthavens MAA/CRO L L

3.2 Kwaliteit boven kwantiteit MAA L S S S S S

3.3 Verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt binnen Aviation Valley gem. Beek S L S S S

Leefbaarheid;

Communicatie;

 Kennis en innovatie
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BIJLAGE 3 
 
Procedure schema Pip MAA proefdraaien 
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BIJLAGE 4 

 

Suggesties aspecten voor nader onderzoek in vervolg procedure PIP en vergunning MAA proefdraaien

Maatregel variant nader te onderzoeken ihkv PIP

Geluidschermen Geverik/Kelmond

Geluidschermen Moorveld

Geluidschermen Ulestraten

Landschappelijk inpassing algemeen

Effect van beplanting begroeing

Verdiepte aanleg proefdraaiplaats cf. Eindhoven

Bekleding wanden gebouwen als geluidsabsorptie

Water gordijn bij motoren

Isolatie aan de gevel 

Toepassen "toeters" achter straalmotoren

Gevraagd is of 12 minuten per sé nodig was, of wellicht terug kon naar bv 10 minuten

Cummulatieve geluidseffecten (A2, LHB) in beeld brengen

wat zijn gevolgen voor Luchtkwaliteit (Stikstof, fijnstof)

combineren van maatregelen bijv. absorptieaanbrengen proefdraaiplaats en op de huizen, beplanting op geluidswal en of scherm op geluidswal

ook de gevolgen voor de gezondheid in beeld brengen (GES)

Geluidseffect van parkeergarage op huidig P-terrein (vergelijkbaar met scherm?)

Maatregel als voorwaarde op te nemen in de nieuwe milieuvergunning

niet proefdraaien in de weekenden

proefdraaien beperken in eendagdeel tot uren midden op de dag (tussen 9:00 en 17:00u)

gebruik poefdraailocatie afhankelijk van de windrichting verplcht stellen

maximale duur van het proefdraaien vastleggen

aantal fullpower proefdraaibeurten per jaar maximeren

Bij nieuwe technogische ontwikkelingen die tot lagere geluidsniveau aanleiding geven vergunning hier op aanpassen

Vragen ter beantwoording

Hoeveel full power proefdraaibeurten voert SAMCO nu uit per jaar?

Als Zonneweide in RESA gebied noord komt, welk effect heeft dat op geverik?

wat behoort tot grondgebonden geluid en wat behoort tot luchthavenbesluit. Wettelijke indeling uitzoeken

Wordt het maximale motorvermogen vermeld in de vergunning?

stroomlijnen klachtenprocedures 1 loket voor luchthavenbrede klachten

kan vooraf online vermeld worden wanneer men gaat proefdraaien

is werken met antigeluid mogelijk om het geluid te neutraliseren

hoe is het akoestische aspect op buitenlandse luchthavens geregeld

Wat is de invloed van proefdraaien op Eurocontrol
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BIJLAGE 5 concept voorstel voor Procedure voor meldingen / klachten MAA en 
vliegverkeer Zuid-Limburg 

 

 


