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Sociaal-economische ontwikkeling van de regio in relatie tot de luchthaven MAA, 
de ruimtelijke vertaling daarvan en mogelijke rolverruiming van de CRO. 
 
Inleiding 
De economische ontwikkeling van de regio is in ruimtelijk opzicht sterk afhankelijk van twee 
gegevenheden: de beschikbare ruimte voor bedrijven en kantoren en de ontsluiting van die ruimte 
door wegen, spoorlijnen en luchthavens. In het POL 2014 is aangegeven dat Limburg voldoende 
bedrijventerreinen heeft. Groei lijkt nu vooral nog te zitten in de logistieke sector en wellicht ook in de 
biobased economy, de chemie en de automotive. De infrastructuur  is goed op orde. Knelpunten zijn 
er niet, hooguit is de dimensionering nog voor verbetering vatbaar, zo worden er op dit moment 
plannen ontwikkeld voor de verbreding van de A2 tussen Sittard en Echt. 
 
Relevante ruimtelijke ontwikkelingen 
De luchthaven wordt vooral gebruikt voor goederenvervoer. De goederen komen van of gaan naar het 
luchthaventerrein MAA/Maintenanceboulevard, het bedrijventerrein LDAVM (logistiek en 
luchthavengebonden bedrijvigheid) en de bedrijventerrein in de regio. De aard van de bedrijvigheid op 
deze terreinen wordt bepaald door het bestemmingsplan en de hogere kaders van het POL 2014 en 
de daaruit voorvloeiende regionale afspraken over het omgaan met de voorraad aan plannen voor 
bedrijventerreinen. 
Op dit moment worden of zijn nieuwe bestemmingplannen ontwikkeld voor bovengenoemde 
bedrijventerreinen. Daarin wordt vooral bevestigd wat in de vigerende bestemmingsplannen al wordt 
toegelaten en worden geen nieuwe, ruimere ontwikkelingen toegelaten. Wel worden in de nieuwe 
plannen bedrijven of bedrijfsactiviteiten (zoals Samco) in een zwaardere milieucategorie toegelaten.   
In de regels van het bestemmingsplan is echter vastgelegd dat de geluidsbelasting van de omliggende 
woningen niet mag toenemen. 
In het kader van het POL en de regionale afsprakenkaders wordt op dit moment een Structuurvisie   
Ruimtelijke economie ontwikkeld. Het ziet er echter niet naar uit dat deze visie zal leiden tot een 
verdere verruiming van de toegelaten bedrijvigheid dan hierboven al is beschreven. Dit betekent niet 
dat omvang van de bedrijvigheid op de terreinen in de omgeving van de Luchthaven MAA niet zal 
toenemen maar dit is dan een gevolg van positieve ontwikkelingen in het vestigingsklimaat van de 
regio en niet van een ruimer toelatingsbeleid. 
 
Ontwikkelingen in het vestigingsklimaat  
MAA is één van de onderscheidende vestigingsplaatsfactoren voor Limburg. De aanwezigheid van 
een regionale luchthaven wordt steeds belangrijker bij de locatiekeuze van internationaal 
georiënteerde bedrijven. Voor het bedrijfsleven in de regio is het van belang snel en gemakkelijk de 
belangrijkste zakencentra te kunnen bereiken. Dit kunnen bedrijven zijn die de luchthaven 
rechtstreeks gebruiken in het bedrijfsproces of bedrijven die veel internationale contacten 
onderhouden.  
 
De toegevoegde waarde van MAA is met name het leveren van snelheid en kwaliteit en daardoor 
tijdwinst (‘creating time’) voor het (Eu)regionale bedrijfsleven. De uitstraling en het imago van een 
luchthaven heeft een positief effect op de dynamiek van de aanwezige bedrijvigheid in een regio. De 
luchthaven draagt bij aan de grootstedelijke uitstraling van Zuid-Limburg. MAA creëert daarnaast 
directe en indirecte werkgelegenheid. Bij bedrijven die grotendeels rechtstreeks afhankelijk zijn van de 
luchthaven werken tussen de 600 en 800 fte (denk hierbij aan personeel airlines, 
onderhoudsbedrijven, trucking, toeleveranciers MAA en vliegopleidingen). Naast de directe 



werkgelegenheid heeft MAA ook indirecte werkgelegenheidseffecten. In totaal is door E’til in 2014 
berekend dat direct en indirect circa 1.500 arbeidsplaatsen gerelateerd zijn aan de luchthaven.  
 
In de directe nabijheid van de luchthaven vindt de ontwikkeling van het bedrijventerreinen LDAVM 
plaats. Dit bedrijventerrein is een aantrekkelijke vestigingsplaats ook voor bedrijven die geen gebruik 
maken van de luchthaven. Bedrijven zijn hier gevestigd vanwege het internationale karakter en de 
uitstraling van de luchthaven. 
 
 
MAA- Provincie Limburg 
 
De Provincie Limburg vindt het behoud van de MAA belangrijk omdat het bijdraagt aan de economie 
in Limburg. De Provincie heeft in 2014 de NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM), 
waar MAA onderdeel van uitmaakt, overgenomen van een Britse investeringsmaatschappij. Het 
onderhoud en de instandhouding van de luchthaven infrastructuur is daarmee structureel onderdeel 
geworden van de provinciale basisinfrastructuur. 
  
De Holding is geherstructureerd waardoor er een ontvlechting heeft plaatsgevonden van enerzijds het 
eigendom en anderzijds de exploitatie. De Provincie behoudt het eigendom van de publieke 
infrastructuur en heeft de exploitatie via concessie in handen gegeven van een marktpartij. Per I juli 
2016 is de concessie in werking getreden en vindt de exploitatie van MAA plaats door TCGI, een 
private onderneming. Het beheer van het concessiecontract en de luchthaveninfrastructuur vindt 
plaats vanuit de vennootschap 'MAA Beheer en Infrastructuur BV’ (100% dochter van de Provincie).   
De komende jaren staan in het teken van verdere ontwikkeling van MAA hetgeen er toe moet leiden 
dat MAA gemoderniseerd en vanuit een nieuw elan de functie van regionale luchthaven kan 
versterken. 
 
Ontwikkelingen op milieugebied 
Zoals uit het voorgaande blijkt is niet te verwachten dat de omvang van de bedrijvigheid in de 
omgeving van de luchthaven wezenlijk gaat toenemen. Dit geldt in principe ook voor de 
milieubelasting voor de omwonenden. Uit signalen van de bevolking blijkt dat men daar niet gerust op 
is en dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door het gelijktijdig in procedure zijn van plannen die ieder 
voor zich misschien geen toename veroorzaken maar die cumulatief wel kunnen leiden tot een 
verslechtering van de milieukwaliteit. Dit vergt een zorgvuldige communicatie met de omwonenden. 
 
 
Bestemmingsplannen luchthaven MAA en bedrijventerrein 
Momenteel spelen er ontwikkelingen rondom twee bestemmingsplannen met betrekking tot MAA: 

1. Bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, Businesspark Aviation Valley” 
Dit bestemmingsplan is op 29 september 2016 door de gemeenteraad van Beek en op 6 
oktober 2016 door de gemeenteraad van Meerssen vastgesteld. Het bestemmingsplan behelst 
het bedrijventerrein en de bebouwing ten oosten van de start- en landingsbaan. Het grootste 
deel van de betrokken gronden ligt op het gebied van de gemeente Beek en een klein deel op 
het gebied van de gemeente Meerssen. Belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is het 
gebied van de Maintenance Boulevard. In het bestemmingsplan is ruimte gecreëerd om deze 
ten oosten van de baan te vestigen.  
Op het ontwerp - plan zijn een tweetal zienswijzen ingekomen, van Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) en van het Waterschap Roer en Overmaas. De zienswijze van de LVNL 
heeft ertoe geleid dat een aantal contouren gewijzigd/aangepast diende te worden. Derhalve is 
het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.   



 
Na de vaststelling van het plan door de beide gemeenteraden wordt het nog zes weken ter visie 
gelegd, alvorens het in werking treedt (tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend).  
 

2. Algehele herziening bestemmingsplan voor het luchthaventerrein. 
De eerste voorbereidingen voor de algehele voorziening van het bestemmingsplan voor het 
luchthaventerrein zijn in 2015 door de gemeenten opgestart. Teneinde ervoor te waken dat 
processen en procedures niet door elkaar gaan lopen, hebben de gemeenten besloten de verdere 
behandeling van dit bestemmingsplan op te schuiven totdat de processen rondom het 
luchthavenbesluit en het bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, Businesspark Aviation 
Valley” zijn afgerond. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 het geval zijn (in werking 
treden bestemmingsplan onder 1. en vaststelling Luchthavenbesluit door kabinet). Bij deze 
algehele herziening wordt ook de proefdraailocatie voor Samco op de luchthaven meegenomen 
en wordt bepaald waar de toekomstige proefdraailocatie zal worden gesitueerd. 
 
 
Mogelijke rolverruiming CRO     
Gelet op het bovenstaande en op de actuele stand van zaken van de procedures, wordt bij de 
mogelijke rolverruiming van de CRO in het proces in eerste instantie gedacht aan een 
betrokkenheid bij de algehele herziening van het bestemmingsplan voor het luchthaventerrein. 
Tegen de achtergrond van de gedachtewisseling in de CRO vergadering van 20 juni jl. zou de 
CRO inhoudelijk kunnen meedenken over het voorgenomen bestemmingsplan en tevens een rol 
in de  communicatie  kunnen spelen. Belangrijk onderwerp in het nieuwe bestemmingsplan en dus 
ook in de communicatie erover is de situering van de proefdraailocatie op MAA. 
Voorgesteld wordt in de CRO vergadering van 20 oktober a.s. een eerste (oriënterende) 
gedachtewisseling hieraan te wijden. Gelet op het voorgenomen tijdpad voor het 
bestemmingsplan kan finale besluitvorming van de CRO over haar rol in deze ook in de eerste 
helft van 2017 plaatsvinden. 
Een andere mogelijke rolverruiming voor de CRO zou kunnen liggen bij de communicatie over de 
ontwikkelingen op milieugebied (zie hierboven). Daarbij gaat het dan niet alleen om het 
Luchthavenbesluit (bestaande rol), maar ook bij de communicatie rondom de bedrijvigheid in de 
omgeving van de luchthaven in meer algemene zin.  
Een aandachtspunt bij de taakverruiming is wel dat dient te worden bezien of de toename van 
werkzaamheden past binnen de huidige budgettaire kaders. 
 
Input voor deze notitie is geleverd door de gemeente Beek (mede namens Meerssen) en door de 
provincie Limburg      
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