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Onderwerp 

Mededeling portefeuillehouder inzake informatie over Maastricht Aachen Airport (afdoening toezegging 

8516 en toezegging 8518)  

 

 

Geachte Staten, 

 

In de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur van 22 november 2019 heeft 

gedeputeerde Van den Akker toegezegd vóór de Statenvergadering van 13 december 2019 een overzicht 

van omgevings- en duurzaamheidsmaatregelen met nadere duiding inzake Maastricht Aachen Airport 

(hierna: MAA) toe te sturen aan Provinciale Staten (toezegging 8516). Tevens heeft gedeputeerde Van 

den Akker toegezegd een integraal overzicht van de gedane investeringen (gedurende de laatste 5 jaar) 

en de te verwachten investeringen inzake MAA inclusief eventuele compensatiemogelijkheden ten 

behoeve van de omgeving aan Provinciale Staten toe te sturen (toezegging 8518). Hierna treft u de 

toegezegde informatie aan die bovendien de context en het toekomstperspectief van MAA schetst, 

waarbij de volgende indeling is gehanteerd:  

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten in onze relatie met de directe omgeving 

Hoofdstuk 2  Overzicht van besluiten uit het verleden, inclusief het financieel kader 2014-

2019, en toekomstige besluitvorming inzake MAA 

Hoofdstuk 3 Het toekomstperspectief van MAA 
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Bij de provinciale vertaling van de Luchtvaartnota 2020-2050 stellen wij voor om een werkgroep van 

Statenleden in te richten die onderdeel wordt van het proces richting de regionale vertaling van de 

luchtvaartnota en die fungeert als een klankbord voor de aan te stellen verkenner. Voorafgaand aan de 

aanvraag voor het nieuwe Luchthavenbesluit voor MAA zal het college voor verschillende varianten een 

maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren, daarbij mede gebruik makend van de 

MKBA-methodiek voor luchtvaartprojecten, die momenteel door het Rijk wordt onderzocht.  

Deze MKBA is gericht op het in kaart brengen van de omgevingseffecten van gewenste scenario’s ten 

opzichte van het referentiescenario (de huidige vergunning). Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 2.3. 

 
Hoofdstuk 1. Uitgangspunten in onze relatie met de directe omgeving 

 

Wij onderscheiden bij MAA vijf uitgangspunten daar waar het gaat om onze relatie met de directe 

omgeving:  

1. MAA houdt zich aan de regels en wil een betrouwbare partner zijn (huidige gebruiksmogelijkheden); 

2. MAA spant zich tot het uiterste in om vermijdbare hinder te beperken (inzet bij de huidige exploitatie 

van de luchthaven); 

3. MAA kiest voor kwaliteit boven kwantiteit (inzet Provincie Limburg in de trajecten van het Rijk); 

4. MAA is duurzaam, innovatief en van toegevoegde waarde voor zijn omgeving (inzet bij de provinciale 

vertaling van de nationale Luchtvaartnota); 

5. MAA kan aan alle kwaliteitseisen voldoen (Inzet bij een nieuwe aanvraag voor een 

luchthavenbesluit). 

 

1 MAA houdt zich aan de regels en wil een betrouwbare partner zijn (huidige 

gebruiksmogelijkheden) 

MAA wordt geëxploiteerd op basis van een door het Rijk verleend omzettingsbesluit. 

De gebruiksmogelijkheden worden onder meer bepaald door geluidscontouren waarbinnen een maximum 

is vastgesteld op jaarbasis. De Inspectie Luchtvaart en Transport (IL&T) ziet erop toe dat deze 

‘geluidsemmer’ niet overschreden wordt. De luchthaven moet zich ook houden aan de vastgestelde 

openingstijden (van 6:00 uur tot 23:00 uur) en de te gebruiken baanlengte (2.500 meter). 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat voor de verdere ontwikkeling van MAA het 

aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van de luchthaven niet mag toenemen ten opzichte van het 

aantal ernstig gehinderden op basis van de huidige situatie, conform uitgangspunt bij de besluitvorming 

van Provinciale Staten in mei 2014. Recent is nogmaals door ons college benadrukt dat een verruiming 

van de openingstijden niet aan de orde is.  

 

2 MAA spant zich tot het uiterste in om vermijdbare hinder te beperken (Inzet bij de huidige 

exploitatie van de luchthaven) 

Met de partijen in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) MAA heeft de luchthaven afspraken gemaakt 

om vermijdbare hinder van de luchthaven verder aan te pakken. In dat verband zijn de volgende 

maatregelen uitgevoerd en/of in uitvoering: 

− vluchten van Antonov’s worden niet meer toegestaan; 

− voor vervuilende toestellen zijn de tarieven verhoogd; 

− lesvluchten grotere toestellen zijn niet meer toegestaan; 

− parkeerposities vliegtuigen worden aangepakt; 
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− er wordt een elektrische voorziening aangelegd waardoor langdurig stationair motorgebruik 

achterwege kan blijven (vervanging APU gebruik); 

− vluchtschema’s zijn geoptimaliseerd zodat het opstijgen en landen buiten de openingstijden fors 

beperkt zijn; 

− voor klachten is één loket geopend; 

− dakpanschade aan huizen wordt direct vergoed. Bij herhaalde schade worden de pannen vastgezet; 

− communicatie via website wordt geïntensiveerd; 

− vanaf december 2019 worden actuele geluidsmetingen uitgevoerd met een nieuw meetwerk; 

− de nieuwe Werkgroep Omgevingsmaatregelen van de CRO is geïnstalleerd en houdt zich bezig met 

leefbaarheid, communicatie, kennis en innovatie; 

− via de CRO wordt structureel overlegd met omwonenden met onder meer een ‘community-tool’. 

Met ingang van 2020 kan met 1500 huisadressen de dialoog gevoerd worden over ontwikkelingen 

op MAA.  

 

3 MAA kiest voor kwaliteit boven kwantiteit (Inzet Provincie Limburg in de trajecten van het Rijk) 

In de Nationale Luchtvaartnota is MAA onderdeel van een samenhangend systeem van luchthavens in 

Nederland. Daarbij zet MAA in op een bescheiden aandeel in de toekomstige behoefte aan 

luchtvaartconnectiviteit. Geen verdere groei ten opzichte van de mogelijkheden die de huidige vergunning 

biedt, maar versterking van vracht- en passagiersvervoer met de hoogste kwaliteit en met een 

toegevoegde waarde voor de regio.  

We steunen de lobby om in het kader van de Luchtvaartnota een landelijk leefbaarheidsfonds rondom 

luchthavens in te stellen, te dekken door de vliegtaks. We pleiten voor aanpassingen in het Limburgs 

luchtruim zodat routes gekozen worden die voor de minste overlast zorgen. We maken ons ook sterk 

voor toestellen die sneller opstijgen en dalen via glijvluchten om het geluid te verminderen. 

 

4 MAA is duurzaam, innovatief en van toegevoegde waarde voor zijn omgeving (Inzet bij de 

provinciale vertaling van de nationale Luchtvaartnota) 

De economische en maatschappelijke effecten van de luchthaven worden bij het proces van de 

provinciale vertaling van de Luchtvaartnota in kaart gebracht met oog voor de duurzame toekomst op de 

lange termijn. Deze regionale vertaling bevat de uitgangspunten voor een toekomstbestendige en 

duurzame luchthaven die in balans is met de leefomgeving. Dit moet een visie opleveren die een verdere 

invulling geeft aan de ontwikkelrichting in economische zin, de duurzaamheidsambities en een verbeterde 

balans met de leefomgeving. (Zie ook hoofdstuk 2.3, Kader II).  

Centraal in het proces van de provinciale vertaling staan: 

− onderzoeken die de maatschappelijke en economische effecten van de luchthaven in kaart brengen 

en de maatregelen die er toe bijdragen dat de hinder (milieuaspecten, luchtkwaliteit, geluid, 

slaapverstoring en verkeersoverlast) zoveel mogelijk gereduceerd worden. 

− onderzoeken naar de mogelijkheden om de luchthaven te verduurzamen (elektrisch taxiën, 

CO2-reductie). 

− economische scenario’s naar de meest toegevoegde waarde voor de regio. N.B. De recent 

verschenen inzichten van de Erasmus Universiteit omtrent het werkgelegenheidseffect van MAA (in 

casu 3.000 werknemers als gevolg van de vrachtafhandeling) zullen eerst in de vorm van het 

definitieve rapport worden afgewacht. Overigens zullen de macro-economische effecten van MAA in 

het kader van het luchthavenbesluit nogmaals berekend worden.  
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− mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid van de omgeving met de luchthaven te 

vergroten. 

Met alle stakeholders worden de verschillende thema’s voor de onderzoeken besproken en vastgesteld. 

Hierbij wordt gestreefd naar gemeenschappelijk gedragen onderzoeksuitkomsten volgens het principe 

van joint factfinding. 

 

5 MAA kan aan alle kwaliteitseisen voldoen (Inzet bij een nieuwe aanvraag voor een 

Luchthavenbesluit) 

Bij de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit zullen onderzoeken worden uitgevoerd om aan te tonen 

dat in de toekomst voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. 

Het gaat om onderzoeken met betrekking tot: geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, effecten op het 

omliggend wegverkeer, effecten op natuur, bodem, water, ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid. 

Alle resultaten van de milieuonderzoeken worden integraal afgewogen in een MER-beoordeling waarbij 

de milieu-impact van de huidige vergunning (referentiesituatie) wordt afgezet tegen de milieu-impact van 

het aangevraagde luchthavenbesluit. Als uit beoordeling blijkt dat belangrijke nadelige milieugevolgen 

niet kunnen worden uitgesloten, dient een volledige MER-procedure doorlopen te worden. De MER-

beoordeling en alle onderliggende milieuonderzoeken worden door het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat van een second opinion voorzien en door de onafhankelijke MER-commissie getoetst.  

 

 

Hoofdstuk 2. Besluitvorming in verleden, heden en toekomst 
 

In dit  hoofdstuk wordt uiteengezet welke besluiten de afgelopen jaren zijn genomen inzake MAA en 

welke besluiten nog genomen moeten worden. Daarbij worden financiële besluiten, de huidige 

ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen meegenomen. Ook wordt een overzicht geboden waarover 

besluitvorming nog noodzakelijk is. 

 

2.1 Financieel kader Maastricht Aachen Airport 2014-2019 

Per 1 juli 2014 is de Provincie Limburg eigenaar geworden van vliegveld MAA. Vanaf1 juli 2016 is de 

concessie voor een 10-jaars periode in handen gegeven van MAA BV/TCGI.  

Ten behoeve van de uitvoering van de concessie hebben Provinciale Staten op 16 mei 2014 NEDAB-

middelen ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn middelen ter beschikking gesteld om de gebouwen en 

infrastructuur van de luchthaven duurzaam te onderhouden en het achterstallig onderhoud weg te 

werken.  

 

In de Voorjaarsnota 2016 hebben Provinciale Staten op 17 juni 2016, aanvullend op de in 2014 

beschikbaar gestelde middelen, € 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen op de luchthaven. 

Dit betrof extra investeringen voor onder andere veiligheidsvoorschriften die in 2014 nog niet voorzien 

waren en dus ook niet waren meegenomen in de middelen die door Provinciale Staten in 2014 zijn 

gereserveerd. Met deze middelen is een spoedeisende reparatie aan de start- en landingsbaan 

uitgevoerd die noodzakelijk was omdat er spoorvorming en gaten met loslatend asfalt waren ontstaan in 

de baan, waardoor de veiligheid in het geding was. Tevens diende op basis van nieuwe voorschriften van 

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid een groot waterbassin, gelegen in de 

directe nabijheid van de vliegstrook, verplaatst te worden. 

In december 2017 hebben Gedeputeerde Staten een financiële bijdrage van € 500.000,00 verleend. 
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Dit was een bijdrage aan de opwaardering van de passagiersterminal op MAA, die is gedekt uit de 

bereikbaarheidsmiddelen Verkeer en Vervoer. 

 

In de Voorjaarsnota 2018 is een jaarlijks budget voor onderhoud van de luchthaveninfrastructuur 

vastgesteld van € 0,8 miljoen per jaar. 

In september 2019 hebben Gedeputeerde Staten € 1,9 miljoen ter beschikking gesteld voor de aanschaf 

van onder andere elektrische voorzieningen die stationair motorgebruik van vliegtuigen vervangt 

(APU- gebruik) waardoor overlast voor de omgeving afneemt. 

 

Geldstromen van Provincie naar MAA B&I 

2014-2019 

Totaal Besteed  

(1-7-2019) 

PS-besluit 

NEDAB 2014-2024 € 30,0 € 16,8  mei 2014 

Achterstallig onderhoud  € 15,5 € 13,4 mei 2014 

Revolverend krediet € 15,0 € 10,5 okt 2015 /  

sep 2017 

Noodreparatie baan, waterbassin € 3,7 € 3,7 juni 2016 

Passagiersterminal € 0,5 € 0,5 GS jun 2018 

APU’s/body scans € 1,9 € 0,0 GS sep 2019 

Jaarlijkse bijdrage instandhouding 

luchthaveninfrastructuur 

€ 1,6 € 1,8 juni 2018 

TOTAAL (exclusief revolverende kredieten) € 53,20 € 36,20  

 

 

2.2 Beëindiging private betrokkenheid concessie per 1 november 2019 

De aandeelhouders van Maastricht Aachen Airport BV (MAA BV) hebben op 1 oktober 2019 bij 

Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur (MAAB&I) aangegeven dat voortzetting van de 

exploitatie van de luchthaven niet meer de voorkeur heeft. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te 

waarborgen, heeft de Provincie Limburg ervoor gekozen het beheer van de concessie van de luchthaven 

naar zich toe te trekken. Gedeputeerde Staten zijn met de concessienemer van MAA overeengekomen 

om de aandelen van MAA BV voor € 1,00 over te nemen. Op 1 november 2019 is de concessie daarom 

overgedragen aan NV HBLM1, waar de Provincie Limburg 100% eigenaar van is. Hiermee is de private 

betrokkenheid bij de concessie vooralsnog beëindigd. Aan dit besluit ligt ook de beperkte bereidheid van 

de concessienemer om verder in de luchthaven te investeren ten grondslag, evenals de noodzaak om de 

luchthaven in goede balans met de omgeving verder te ontwikkelen. 

De 10-jarige businesscase van MAAB&I, die gestart is op 1 juli 2016, voor het beheer en onderhoud van 

de luchthaven loopt gewoon door conform de in het concessiecontract gemaakte afspraken.  

 

                                                      
1
 NV Holding Business Park Luchthaven Maastricht 
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2.3  Besluiten over kaders en kredietbesluiten 

Dat de exploitatie van de luchthaven volledig terugvalt naar de Provincie wordt beschouwd als een 

overgangssituatie. De Provincie Limburg wacht met het zoeken naar een nieuwe exploitant om de 

komende tijd kaders te ontwikkelen waarbinnen een levensvatbare luchthaven in balans met de 

omgeving zich kan ontwikkelen en om toe te werken naar een nieuw luchthavenbesluit. In 2020 wordt de 

nationale Luchtvaartnota 2020-2050 van het Rijk gepubliceerd. Daarin worden voor MAA belangrijke 

hoofdkeuzes gemaakt (onder andere over de samenhang met andere Nederlandse luchthavens en 

verduurzaming van de luchtvaart). Samen met alle betrokkenen wordt in 2020 een provinciale vertaling 

van deze Nationale Luchtvaartnota gemaakt. Eind 2020 wordt een aanvraag voor een nieuw 

luchthavenbesluit door de Provincie Limburg ingediend bij het Rijk. Wanneer de kaders waarbinnen de 

luchthaven zich verder kan ontwikkelen bekend zijn, beziet de Provincie Limburg met marktpartijen een 

nieuwe vorm van samenwerking (concessie).  

 

Komend jaar dienen drie kredietbesluiten genomen te worden door Provinciale Staten ten behoeve van 

investeringsbeslissingen. Het gaat om het beschikbaar stellen van krediet voor de gestegen NEDAB-

kosten (het Statenvoorstel dat nu voorligt), voor de rehabilitatie van de start- en landingsbaan en mogelijk 

een revolverend krediet voor een nieuwe parkeervoorziening. 

 

Hierna volgt een toelichting per kader en investering, die zich in de tijd als volgt tot elkaar verhouden (zie 

afbeelding 1).
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Afbeelding 1: Visuele weergave van de kaders en te nemen besluiten tussen 2019 en 2022. 

 

Kader I: de Luchtvaartnota 2020-2050 (besluit Minister I&W, actie Provincie: inbrengen provinciale 

belangen) 

De nieuwe Luchtvaartnota van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de periode 2020-2050 

geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere 

maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Eind 2019 wordt een eerste 

concept verwacht waarin ook de positie van de luchthavens van nationale betekenis, waaronder MAA, 

aan de orde wordt gesteld. 

 

De Provincie Limburg heeft bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepleit om de schaarse 

capaciteit van de Nederlandse luchthavens zo optimaal mogelijk te benutten, met name voor de 

luchtvaartvraag met de hoogste toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit bekent dat 

zorgvuldig en efficiënt met de schaarse luchthavencapaciteit in Nederland om gegaan moet worden door 

deze te gebruiken voor connectiviteit die maatschappelijk-economisch het meest relevant is.  

Het gaat hierbij om het optimaliseren van het maatschappelijke en economische rendement. 

Het is daarom van belang dat de Nederlandse luchthavens functioneren als een onderling 

samenhangend luchthavensysteem, op basis van de nationale én regionale behoefte en met een 

naadloze aansluiting op andere vervoersmodaliteiten. 

 

MAA vervult als enige regionale luchthaven een dubbelrol. Enerzijds heeft de luchthaven een nationale 

rol op het gebied van het afhandelen van zogenaamde full freighters (vol-vracht-vervoer) en anderzijds 

voorziet de luchthaven in de regionale behoefte aan passagiersvluchten. Ook voor de nabije en verdere 

toekomst verwacht MAA dat deze dubbelrol blijft bestaan. Het passagiersverkeer wordt in de toekomst 

voornamelijk ingevuld vanuit een regionale vraag naar vakantievluchten, zakelijke lijndiensten en kleinere 

general aviation en business aviation2. De ontwikkeling van MAA op het gebied van passagiersvervoer 

moet sterker verbonden worden met de (Eu)regionale behoeften. 

 

Kader II: de Provinciale vertaling luchtvaartnota voor MAA  

(januari 2020 – november 2020; PS-besluit) 

Eén van de belangrijkste aspecten is het streven naar een duurzame luchthaven die in balans is met de 

leefomgeving. Dit ook in het licht van de aanstaande Nationale Luchtvaartnota 2020-2050 en de nieuwe 

aanvraag voor een luchthavenbesluit voor MAA. In het Collegeprogramma 2019-2023 ‘Vernieuwend 

Verbinden’ is aangegeven dat de economische en maatschappelijke effecten van de luchthaven in kaart 

gebracht worden, met oog voor de duurzame toekomst op lange termijn. Zoals in hoofdstuk 1 is 

aangegeven worden hierbij de maatschappelijke en economische effecten uitgewerkt, de mogelijkheden 

om de luchthaven te verduurzamen onderzocht, economische scenario’s naar de meest toegevoegde 

waarde voor de regio bekeken alsmede mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid voor de 

omgeving van de luchthaven te vergroten. 

 

                                                      
2 General en/of business Aviation (GA) (in Nederland ook wel genoemd kleine luchtvaart) is de verzamelnaam voor vliegtuigen en 

andere luchtvaartuigen die niet tot de grote passagiers- en vrachtvliegtuigen worden gerekend .  
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In een participatief proces, dat is geënt op het voorbeeld van de proefcasus Eindhoven, worden met alle 

betrokkenen de te onderzoeken en uit te werken thema’s benoemd. Hierbij wordt gestreefd naar 

gemeenschappelijk gedragen uitkomsten van de onderzoeken volgens het principe van joint fact finding. 

Wij stellen voor een werkgroep op te richten van Statenleden die onderdeel wordt van het proces richting 

de regionale vertaling van de luchtvaartnota. Het proces van de provinciale vertaling van de 

luchtvaartnota levert een advies op dat naar verwachting in november 2020 aan Provinciale Staten wordt 

aangeboden. Na behandeling van dit advies in Provinciale Staten wordt gestart met de aanvraag van het 

luchthavenbesluit.  

 

Kader III: de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit  

(december 2020 – december 2021; MAA B&I is aanvrager, Minister I&W bevoegd gezag) 

Eind 2020 wordt door MAAB&I een nieuwe aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit ingediend bij het 

Rijk. Met een luchthavenbesluit geeft het Rijk de vergunning af voor de ontwikkeling en operatie van de 

luchthaven. Een luchthavenbesluit regelt wat op een luchthaven aan vliegverkeer mag plaatsvinden. In 

het besluit zijn onder meer de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per 

jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken, opgenomen. Het aanpassen van de openingstijden 

van MAA wordt door Gedeputeerde Staten niet wenselijk geacht. 

Bij de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit worden de volgende onderzoeken uitgevoerd om aan te 

tonen dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen: 

− geluid: volledig kwantitatief onderzoek van de luchtgebonden activiteiten. Naast de wettelijk 

verplichte jaargemiddelde geluidniveaus (voor zowel etmaal als de nachtperiode), zullen ook 

piekniveaus in kaart worden gebracht; 

− externe Veiligheid: volledig kwantitatief onderzoek van de luchtgebonden activiteiten; 

− luchtkwaliteit: volledig kwantitatief onderzoek van de luchtgebonden activiteiten, grondgebonden 

activiteiten, landverkeer in de omgeving en achtergrondconcentraties. De cumulatie-effecten worden 

tevens in kaart gebracht; 

− stikstofdepositie: kwantitatief onderzoek naar de toename van de emissie en depositie door 

luchtgebonden activiteiten, grondgebonden activiteiten en verkeer in de omgeving; 

− wegverkeer: de effecten van het luchthavenbesluit op het wegverkeer worden berekend. Tevens 

worden de gecumuleerde milieueffecten als gevolg van de toename van landverkeer (met name A2) 

in kaart gebracht; 

− natuur, bodem, water, ruimtelijke ordening: wat zijn de gevolgen van het Luchthavenbesluit voor 

onder meer de Natura2000-gebieden? Welke beperkingen vloeien uit het Luchthavenbesluit voort 

ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving van de luchthaven?; 

− gezondheid: in een kwantitatief onderzoek worden aan de hand van de resultaten van de 

milieuonderzoeken gezondheidsscores bepaald van zowel de huidige vergunning (referentiesituatie) 

als het aangevraagde luchthavenbesluit; 

− onderzoek en berekeningen die aantonen dat de vliegveiligheid gegarandeerd blijft en eventuele 

ruimtelijke beperkingen in beeld brengen; 
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− alle resultaten van de milieuonderzoeken worden integraal afgewogen in een MER-beoordeling3 

waarbij de milieu-impact van de huidige vergunning (referentiesituatie) wordt afgezet tegen de 

milieu-impact van het aangevraagde luchthavenbesluit. Indien uit deze MER-beoordeling blijkt dat 

belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten dient er een MER-procedure 

doorlopen te worden. De MER-beoordeling en alle onderliggende milieuonderzoeken worden door 

het Ministerie van een second opinion voorzien en door de onafhankelijke MER- commissie getoetst; 

− tevens zal in 2020 een marktonderzoek plaatsvinden en een nieuw ondernemingsplan worden 

opgesteld (inclusief bedrijfsanalyse). Hierbij zal onderzocht worden hoe de betekenis van MAA voor 

het Limburgse bedrijfsleven vergroot kan worden. 

 

Naast de voorgeschreven onderzoeken worden onderzoeken meegenomen die uit het participatief proces 

naar voren zijn gekomen. 

 

MKBA-varianten en -methodiek voor luchtvaartprojecten 

Het college zal voor verschillende varianten een maatschappelijke kosten en batenanalyse laten 

uitvoeren, daarbij mede gebruik makend van de MKBA-methodiek voor luchtvaartprojecten, 

die momenteel door het Rijk wordt onderzocht. De eerste variant betreft het referentiescenario oftewel de 

huidige vergunning. Als tweede variant zal het scenario worden uitgewerkt die de levensvatbaarheid van 

MAA bevordert, binnen de grenzen van de huidige vergunning voor wat betreft openingsuren en het 

aantal ernstig gehinderden. Als derde variant een scenario dat, rekening houdend met een levensvatbare 

luchthaven, de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.  

 

Een dergelijke MKBA heeft niet de insteek ter onderbouwing van een startbeslissing, zoals gebruikelijk is 

bij MIRT-projecten. De luchthaven als provinciale basisinfrastructuur is immers al gerealiseerd. 

Een MKBA is in het geval van MAA gericht op het in kaart brengen van de omgevingseffecten van 

gewenste scenario’s ten opzichte van het referentiescenario (de huidige vergunning). 

 

Van belang daarbij is om de uitkomst van het onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat mee te nemen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de door de Tweede Kamer 

aangenomen motie over de MKBA-methodiek voor luchtvaartprojecten (motie Bruins/Paternotte 31 936-

680). Deze motie verzoekt om te onderzoeken hoe de MKBA-methodiek voor luchtvaartprojecten kan 

worden verbeterd. Inhoudelijk gaat het onder meer om (verbetering van) de kwantificering van milieu- en 

omgevingseffecten, en de reistijdwaardering in het voor- en natransport. De MKBA’s die tot nu toe bij een 

aantal luchthavens in Nederland zijn opgesteld, hebben vanwege tekortkomingen in de methodiek tot 

veel onduidelijkheid en discussie geleid. Dat bevordert de besluitvorming niet en is de reden om de 

verbetermogelijkheden die het Ministerie onderzoekt nadrukkelijk mee te nemen. Wij zullen u over de 

voortgang informeren (conform toezegging 8517). De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 

15 oktober 2019 ten aanzien van de motie Bruins / Paternotte (31936, nr. 680) aangegeven bij de 

Luchtvaartnota 2020-2050, na raadpleging van de planbureaus Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 

Planbureau voor de Leefomgeving en Cultureel Planbureau, inzicht te geven op welke wijze deze motie 

het beste ten uitvoer kan worden gebracht.  

                                                      

3 mer (milieu effect rapportage) is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de 

voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. 
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Kredietbesluit I: NEDAB-kosten (PS-besluit 13 december 2019) 

Met de vorige concessienemer is gekeken naar de kosten van de luchthaven. De groei die MAA heeft 

ingezet, leidt tot hogere kosten van Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB), te 

weten security en brandweer. In 2019 zijn de verwachte consequenties besproken met concessienemer 

MAA BV en concessiegever MAA B&I.  Uit een onafhankelijk onderzoek (rapport Mohrmann, 

d.d. 17 december 2018, ligt onder oplegging van geheimhouding ter inzage) is gebleken dat er sprake is 

van een kostenstijging van vaste NEDAB-kosten van € 1,2 miljoen per jaar. De huidige, in de 

concessieovereenkomst,vaste vergoeding aan NEDAB-kosten leidt tot een te smalle basis voor de 

huidige exploitatie mede in relatie tot de exploitatierisico’s die MAA BV loopt. 

 

De stijging van de NEDAB-kosten met € 1,2 miljoen is grotendeels het gevolg van een toename van 

securitykosten van € 905.000,00 bovenop de bestaande securitykosten. De oorzaak van de 

kostenstijging is deels het gevolg van aangescherpte Europese veiligheidseisen die onder meer bepalen 

dat MAA vanaf 31 december 2017 gecertificeerd moet zijn. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt na de 

ingebruikname van een nieuwe vrachtloods en omdat er ’s nachts passagierstoestellen op MAA blijven 

staan. 

Hiervoor wordt substantieel meer gecertificeerd extern veiligheidspersoneel ingeschakeld. 

De kostenstijging bij de brandweer is het gevolg van noodzakelijke professionalisering van de 

brandweertaken. 

 

Nu de exploitatie van MAA BV in provinciale handen is, zal voor de verhoogde structurele vaste 

NEDAB-kosten een vergoeding uit provinciale middelen geboden moeten worden.  

Daarnaast moet een financiële buffer worden gevormd in het geval van (worst-case scenario) het 

wegvallen van vrachtcarriers door eventuele slechte economische omstandigheden. De ingangsdatum 

van deze aanvullende vergoeding zal plaatsvinden per 1 januari 2019.  

 

Voorgestelde dekking 

Het tekort op NEDAB middelen bedraagt in de huidige collegeperiode  : €  5.243.809 

Uit de Reserve NEDAB kunnen middelen ter dekking naar voren   €  2.291.667 

worden gehaald:  

Resterende tekort, te dekken uit de Intensiveringsmiddelen:  €  2.952.143 

 

Aan Provinciale Staten wordt d.d. 13 december gevraagd een krediet van 2,952.143 euro 

beschikbaar te stellen voor de NEDAB kosten. 

 

Verwerking van deze begrotingswijziging zal, indien Provinciale Staten instemmen met bijgaand 

kredietvoorstel, plaatsvinden bij de Eindejaarsbijstelling (PS 13-12-2019).  
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Hiermee komen de totale jaarlijkse structurele lasten voor de Provincie voor MAAB&I uit op € 4,8 miljoen. 

 

 

NEDAB-kosten bij andere luchthavens  

De exacte bestemming van financiële bijdragen van overheden aan andere luchthavens zijn moeilijk te 

achterhalen. Luchthavens zijn bovendien lastig vergelijkbaar. Luchthaven Groningen Eelde (GAE) 

betaalde in 2018 € 3 miljoen aan NEDAB-kosten. Volgens de luchthaven zal die post voor 2019 stijgen tot 

€ 3,5 miljoen. GAE handelt geen vracht af en heeft geen ‘overnachtende’ vliegtuigen, die extra 

securitykosten met zich meebrengen. 

 

Eindhoven Airport (EIN) verschilt van MAA in die zin dat het een militaire luchthaven is met burger 

medegebruik. Ook wordt op EIN geen vracht afgehandeld. Het aantal passagiers is echter substantieel 

hoger dan op MAA. De Rijksoverheid (het Ministerie van Defensie) draagt zorgt voor onder meer de 

brandweer en de security. Op basis van het jaarverslag 2018 van EIN kan worden opgemaakt dat de 

zogenaamde ‘medegebruikskosten’ die EIN aan het Ministerie van Defensie betaalt € 3.576.000 

bedragen. Dit zijn de kosten voor het gebruik, onderhoud en vervanging van de infrastructuur op de 

luchthaven (startbaan, taxibanen, verlichting, hekwerken, navigatiesystemen etc.) plus de inzet van 

brandweer, periferiebeveiliging en geneeskundige dienst.  

 

De luchthaven MAA betaalt jaarlijks een bedrag van € 680.000 aan MAAB&I/Provincie voor het gebruik 

van de luchthaveninfrastructuur. Als deze twee bedragen afgezet worden tegen het aantal passagiers 

draagt MAA ongeveer driemaal zoveel bij aan de kosten ten opzicht van Eindhoven Airport. Echter, zoals 

reeds aangegeven zijn toegekende bedragen en betaalde vergoedingen lastig vergelijkbaar. De 

gegevens van de overige luchthavens van de Schipholgroep worden niet bekend gemaakt door de 

Schipholgroep.   

 

                                                      

4 Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden door uw Staten, Statenvoorstel G-19-036 

Onderdeel Bedrag in € 

Totaal NEDAB uit bestemmingsreserve  2.750.000 

Extra NEDAB (€ 100.000 per maand) 
4
 1.200.000 

Totaal NEDAB 3.950.000 

Onderhoud Provinciale Infrastructuur en gebouwen 800.000 

Afschrijvingslasten rehabilitatie baan 640.000 

Totale structurele lasten basis infrastructuur  5.390.000 

Af: Huuropbrengst cargoterminal Oost 456.000 

Af: Renteopbrengst lening  134.000 

Netto Structurele bijdrage aan MAAB&I 4.800.000 
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Kredietbesluit II: Investeringskosten vernieuwing start- en landingsbaan  

(PS besluit juni 2020) 

De constructie en fundering van de start- en landingsbaan, inclusief de taxibanen, dient volledig 

vernieuwd te worden. Verder uitstel is om reden van veiligheid niet mogelijk. De voorbereidingen inclusief 

de aanbesteding voor deze klus worden in 2020 doorlopen. Er is op dit moment een globale raming van 

de kosten gemaakt zijnde € 25 miljoen. Deze raming wordt thans gespecificeerd naar een nauwkeuriger 

(75% waarschijnlijkheids)raming. In afbeelding I is aangegeven dat door Provinciale Staten een 

kredietbesluit over de baanvervanging genomen moet worden in uw vergadering in juni 2020, om - 

rekening houdend met de aanbestedingstermijn - tijdig te kunnen starten begin 2021. Dit voorstel zal voor 

de PS-behandeling van juni 2020 nader uitgewerkt worden.  

 

In de begroting 2019 is reeds opgenomen dat onderhoud en instandhouding van de 

luchthaveninfrastructuur structureel onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur is. In de dekking van 

dit kredietbesluit is reeds voorzien (zie PS-besluit vaststelling Programmabegroting 2019). Er is in de 

meerjarenramingen vanaf 2021 reeds rekening gehouden met de jaarlijkse afschrijving van het 

investeringsbedrag. Hierdoor betekent het beschikbaar stellen van het krediet door Provinciale Staten 

geen aanvullend beslag op provinciale middelen.  

 

Aan Provinciale Staten wordt in juni 2020 mogelijk gevraagd een kredietbesluit te nemen.  

 

Kredietbesluit III: Investeringskosten parkeervoorziening (PS-besluit maart 2020) 

De luchthaven Maastricht Aachen Airport kampt met een structureel parkeertekort.  

De afgelopen jaren zijn er daarom op enkele locaties rondom de luchthaven tijdelijke parkeerplekken 

ingericht. Er is behoefte aan een structurele parkeeroplossing. Met het oog op de toename van 

passagiers, binnen de grenzen van mogelijke groei, is vanaf vakantieseizoen 2021 aanvullende 

parkeercapaciteit noodzakelijk. De daarbij behorende businesscase wordt op dit moment uitgewerkt. 

Uitgangspunt is dat de investering uit parkeerinkomsten moet worden terugverdiend. Er zal daarbij door 

MAA primair gekeken worden naar mogelijkheden om de investering met middelen uit de markt te 

bekostigen. Mocht blijken dat de condities vanuit de markt ongunstig zijn of dat eigen financiering 

voordeel kan opleveren kan een besluit over de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij MAA aan de 

orde komen in juni 2020 genomen worden.  

 

Aan Provinciale Staten zal mogelijk in juni 2020, zodra de businesscase is uitgewerkt, gevraagd 

worden een revolverend krediet beschikbaar te stellen voor een nieuwe parkeervoorziening. 

 

Hierboven zijn de drie thans voorziene kredietbesluiten vermeld. Bij de verdere ontwikkeling van MAA 

kan mogelijk de ontwikkeling van fase 2 van de Cargoloods aan de orde komen. Voor dit soort 

ontwikkelingen geldt dat deze voortkomen vanuit de bedrijfseconomische noodzaak bij MAA en de 

investeringskosten vanuit de economische activiteit moeten kunnen worden terugverdiend (revolverend 

krediet). Bijkomende infrastructurele voorzieningen (opstelplatform) kunnen bekostigd worden uit de 

opbrengst van niet cruciaal vastgoed, waaronder de resultaten die behaald kunnen worden bij de 

bedrijventerrein ontwikkeling van LDAVM (Land Development Aviation Valley Maastricht). 
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Hoofdstuk 3: Het toekomstperspectief van MAA 

 

In het voorstel aan Provinciale Staten is opgenomen dat het perspectief op de lange termijn voor MAA 

goed is. MAA opereert in een competitieve markt en is door de afhankelijkheid van enkele 

maatschappijenkwetsbaar. Voor het lange termijn perspectief is evenwel van belang dat er sprake is van 

een blijvende (stijgende) behoefte aan afhandelingscapaciteit van luchthavens, waar MAA in kan 

voorzien. De directie van MAA verwacht ook de komende jaren zwarte cijfers te kunnen schrijven als de 

NEDAB-kosten verder worden afgedekt door de extra bijdrage vanuit de Provincie van € 1,2 miljoen. 

De marktvooruitzichten zijn voor zowel passagiers- als voor cargo voor de luchthaven positief te noemen.  

 

− In de “Commercial Market Outlook 2019-2038” van Boeing, wordt een jaarlijkse groei van 3,6% 

verwacht voor intra-Europees passagiers (lucht)verkeer. Voor de (lucht)vrachtmarkt verwacht Boeing 

een jaarlijkse groei van 2,3% voor intra-Europees verkeer, 2,5% voor verkeer tussen Noord-Amerika 

en Europa en 4,5% jaarlijkse groei voor verkeer tussen het Verre Oosten (m.n. China) en Europa. 

De groei op de vrachtmarkt zal voornamelijk ontstaan op het gebied van full freighters, het segment 

waar ook MAA zich op richt.  

 

− De concept Luchtvaartnota 2020-2050 gaat vermoedelijk in op de investeringen van regionale 

overheden in luchthavens. De Europese kaders voor staatssteun bieden decentrale overheden de 

mogelijkheid om te investeren in luchthavens. Voor kleinere en perifere luchthavens zijn er meer 

mogelijkheden voor decentrale overheden om financieel bij te dragen, omdat deze luchthavens 

moeilijk levensvatbaar zijn zonder steun en de risico’s op oneerlijke concurrentie beperkt zijn. Ook in 

Groningen Airport Eelde en MAA wordt door regionale overheden geïnvesteerd om zodoende bij te 

dragen aan een levensvatbare luchthaven als onderdeel van de economische ontwikkeling van de 

regio. De verwachting is dat met de investeringen vanuit de regionale overheden (op termijn) een 

rendabele exploitatie mogelijk is.  

 

− De luchthavens van nationale betekenis hebben samen met Schiphol aangegeven intensiever met 

elkaar te willen samenwerken en één luchthavensysteem te willen vormen. Het hebben van één 

luchthavensysteem in Nederland kan ervoor zorgen dat de steeds schaarser wordende 

luchthavencapaciteit beter benut kan worden door gebruik te maken van een push & pull systeem om 

bepaalde verkeerssoorten naar regionale luchthavens te verplaatsen. In het geval van MAA zou dit 

o.a. kunnen betekenen dat de luchthaven een grotere rol kan gaan spelen in het afhandelen van full 

freighters en dat er een stimulans zal zijn om regionaal vakantie- en lijndienstverkeer op de eigen 

luchthaven te gaan afwikkelen.  

 

− Tenslotte de concrete interesse vanuit de markt. Op het gebied van vrachtvluchten kijken steeds 

meer vrachtagenten en vrachtluchtvaartmaatschappijen naar de kwalitatief goede afhandeling van 

goederen op MAA in combinatie met de beschikbaarheid van luchthavencapaciteit en het hebben van 

5th and 7th freedom verkeersrechten5. Recentelijk heeft Ethiopian Airlines daarom besloten om 

bepaalde vluchten via MAA te laten lopen en heeft Qatar Airways een significante serie 

vrachtcharters lopen via de luchthaven. Een vervolg op deze serie ligt in het verschiet. 

                                                      

5 Dit betreft rechten om verschillende internationaal gedefinieerde categorieën vrachtstromen te mogen afhandelen 
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Op het gebied van passagiersvluchten zijn er verschillende maatschappijen uit binnen- en buitenland 

die concrete interesse hebben in het uitvoeren van vakantie- en lijndiensten vanaf MAA. Met name 

de krappe capaciteit op andere Nederlandse luchthavens speelt hier een grote rol. Een krapte die 

voorlopig niet zal verminderen maar zelfs eerder zal toenemen. 

 

Hiermee beschouwen wij toezeggingen 8516 en 8518 als afgedaan. Over de voortgang met betrekking 

tot toezegging 8517 zullen wij u nader informeren. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

dr. J.P. van den Akker LLM 


