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Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport  
Informatiebijeenkomsten voor omwonenden uit Meersen en Beek  
13 en 16 juni 2016.  
 
Deel 1: Belangrijkste elementen uit de presentaties 
Deel 2: Antwoorden op de gestelde vragen 
 
Deel 1 
Belangrijkste elementen uit de presentaties 
 
Huidige situatie 
Onder de huidige Omzettingsregeling wordt op MAA namelijk gewerkt met zogenaamde ‘verschoven 
baandrempels’, zowel bij de landing naar het zuiden als de start naar het noorden. Hierbij wordt de 
aanwezige 2.750m baanlengte gedeeltelijk al gebruikt als deel van de vergunde 2.500 meter baan. 
Dit heeft te maken met het waarborgen van de contouren voor externe veiligheid en de daaruit 
voortvloeiende beperkingengebieden ten noorden van de luchthaven. In het nieuwe 
Luchthavenbesluit wordt het voor startende code E/F vrachtvliegtuigen, zoals de B747 en B777, wél 
mogelijk om de volledige 2.750m startbaan te benutten. Aan de externe veiligheidsnormen wordt bij 
dit veranderde baangebruik voor startende code E/F vliegtuigen voldaan door in totaal maar ca. de 
helft van het aantal vliegbewegingen te gaan maken dan nu is toegestaan.   
 

Wordt het onveiliger als die extra 250 meter wordt gebruikt (de suggestie is immers dat er dan 
geen ‘uitloopstrook' meer zou zijn)? 

Nee, de veiligheid op en direct om het vliegveld wordt gegarandeerd door de RESA (Runway End 
Safety Area). Dit zijn lange onverharde stroken land aan beide uiteinden van de baan, dus ná de 
2.750 meter verharding. Deze stroken zijn speciaal ontworpen en ingericht om vliegtuigen die bij 
start of landing doorglijden op te vangen en af te remmen.  
 

Veroorzaakt het gebruik van die 2.750 meter startbaan door vrachttoestellen extra 
geluidsbelasting? 

Het verschil in piekgeluidbelasting bij de start van een Boeing 777F (een populair code E 
vrachtvliegtuig) tussen 2.500 meter en 2.750 meter gebruik (de zgn. “piekbelasting”) is berekend op 
circa 2 decibel. Dit is voor het gemiddelde menselijk oor een niet c.q. nagenoeg niet waarneembaar 
verschil. Bij volledige benutting van het Luchthavenbesluit zal de jaargemiddelde geluidbelasting van 
de langere startbaan in combinatie met minder vliegtuigen lager zijn dan bij volledige benutting van 
de Omzettingsregeling.   
 
Waarom wil de luchthaven gebruik maken van die extra lengte? 

Een startbaan van 2.750 meter geeft vrachtluchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om een 
grotere non-stop afstand te vliegen en/of meer vracht mee te nemen. Dit maakt de luchthaven 
commercieel veel interessanter voor bestaande en potentiele klanten. Voor een duurzame  toekomst 
van de luchthaven is dit heel belangrijk. Daarbij hebben Provinciale Staten en de regio gemeenten 
geëist dat de exploitatie in private handen komt. MAA heeft echter een aantal beperkingen, 
waaronder nachtsluiting en een beperking in het baangebruik, die de commerciële exploitatie 
bemoeilijken. In de Europese aanbesteding is uiteindelijk ook maar door één partij een bieding 
uitgebracht; die partij heeft als randvoorwaarde gesteld dat volledige startbaangebruik voor code E/F 
vliegtuigen essentieel is voor een haalbare commerciële exploitatie, ook omdat vliegveld en overheid 
al in een vroeg stadium hebben aangegeven niet aan de openingstijden te willen tornen.    
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Hoe vaak zal deze extra lengte gebruikt worden? 

De prognose is dat deze extra baanlengte uiteindelijk 1 à 2 keer per dag wordt benut op het moment 
dat de ambitie (250.000 ton luchtvracht per jaar) is bereikt. Naar dat volume wil de luchthaven de 
komende jaren groeien.  
 

Wat moeten we ons überhaupt voorstellen bij het toekomstige gebruik (intensiteit)? 

Het is de ambitie van de luchthaven om uiteindelijk in 2024 jaarlijks 700.000 one-way passagiers en 
200.000 ton gevlogen luchtvracht (+ 50.000 ton getruckte vracht) af te handelen. Vergeleken met de 
huidige situatie zullen er dan dagelijks gemiddeld 12 à 13 vliegbewegingen méér plaatsvinden 
(gebaseerd op Airbus A320 c.q. Boeing B737 voor passagiers en Boeing 777F voor vracht), dat zijn dus 
circa. 6 a 7 vluchten extra per dag; 2 daarvan zijn dan vrachtvluchten. 
 

Hoe kan het dat er meer gevlogen wordt en dat de contouren kleiner worden? 

Ondanks het gebruik van 250 meter extra startbaan moeten de contouren van geluid en externe 
veiligheid in het Luchthavenbesluit binnen de huidige vergunde contouren blijven. Om dat te kunnen 
realiseren zal het aantal vliegbewegingen dalen van (nu vergund) 51.000 naar circa 25.000 per jaar. 
Daardoor wordt de oppervlakte van de geluidscontouren (bij volledige benutting van 
Luchthavenbesluit) automatisch een stuk kleiner dan nu vergund is.  
 
Samenvattend: om een gezonde commerciële exploitatie mogelijk te maken (o.a. door startende 
code E/F vliegtuigen de mogelijkheid te geven de aanwezige baanlengte van 2.750m te benutten), 
wordt ca. de helft van de nu mogelijk te maken vliegbewegingen ingeleverd, worden vigerende 
contouren voor geluid en externe veiligheid daarmee niet overschreden en wordt er daarnaast niet 
getornd aan de openingstijden. Alle milieuonderzoeken geven groen licht en de economische 
implicaties zijn daarnaast zeer groot: indien de ambities worden waargemaakt neemt de 
werkgelegenheid die direct en indirect met MAA te verbinden is tot 100% toe.   

  
 

Deel 2 
Antwoorden op de gestelde vragen 
 
1. Precisering wordt gevraagd van verschil in vlootsamenstelling tussen vergund scenario en LHB 

(luchthavenbesluit) scenario. Antwoord:  De huidige vlootsamenstelling verandert van veel 

kleine luchtvaart (voorheen Besluit Kleine Luchtvaart) naar meer grote luchtvaart (voorheen 

Kosten Eenheden), hetgeen uiteindelijk leidt tot een scenario van ca. berekende 25.000 

vliegbewegingen in 2024. 

 

2. 56 dB(A) L(den) geeft beperkingen gebied aan. Wat wil dit concreet zeggen? Isoleren? 

Bouwverbod? Antwoord: Nee, dat is allemaal niet aan de orde. Binnen de Lden=56 dB(A)-contour 

is het mogelijk bestaande woningen te verbouwen en nieuwe woningen te bouwen; dit echter 

onder voorwaarden. Gelet op de bepalingen in de nu vigerende bestemmingsplannen, waarin 

nog oude beperkingengebieden zijn vastgesteld, ontstaan er geen nieuwe beperkingengebieden. 

Integendeel, de beperkingengebieden worden kleiner. Op diverse locaties worden beperkingen 

die nu gelden opgeheven.  

 

3. Waarom worden de huidige feitelijke vliegbewegingen niet afgezet tegen LHB scenario? 

Antwoord: deze vergelijking is inmiddels aan de presentatie toegevoegd 
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4. Geef een indicatie van feitelijke beleving van de extra vliegbewegingen per dag in het LHB 

scenario. Antwoord: dit is niet aan te geven om dat voor iedereen de beleving anders zal zijn 

(subjectief). 

 

5. Heeft MAA een speciale status qua het toelaten van vliegtuigtypen? Antwoord: nee, de EU 

bepaalt welke vliegtuigen in Europa mogen vliegen. In het algemeen zullen de meest 

geluidhinderlijke vliegtuigen in de toekomst gaan verdwijnen. 

 

6. Klacht over circuitvluchten wordt bevestigd van zijde MAA: het mag en geschiedt binnen de 

normen van Omzettingsbesluit. Antwoord: dat de kleine luchtvaart relatief de meeste 

hinderbeleving oplevert is bekend. In het nieuwe Luchthavenbesluit is in de berekeningen 

minder ruimte voor dit soort vluchten gereserveerd. * 

 

7. Uitleg over luchtkwaliteit rondom de Luchthaven MAA. Antwoord: op basis van de huidige 

vergunde situatie vindt er al geen overschrijding van de grenswaarden plaats ; dit is ook niet het 

geval bij het LHB scenario waarbij immers sprake is van een afname van het aantal vergunde 

vliegbewegingen. 

 

8. Titel van Onderzoeksrapport Luchtkwaliteit MAA uit 2011? Antwoord: te vinden onder 

“Aanwijzingsbesluit Maastricht Aachen Airport Onderzoekluchtkwaliteit - Referentie 20102447-

04” dd. 2 maart 2011 

 

9. Waarom legt MAA geen beperking op aan individuele toestellen die al jarenlang flink veel 

herrie maken en zeer vaak boven de gemeenten vliegen? Zie antwoord op vraag 5.  

 

10. Wat doet MAA om het aantal extensies in de hand te houden? Economisch belang versus 

belangen omwonenden. Antwoord: het aantal extensies vertoont al enkele jaren een dalende 

lijn. Het verlenen door de luchthaven van extensies wordt overigens door de Inspectie 

Leefbaarheid en Transport nauwgezet gevolgd en in de CRO gerapporteerd.  

 

11. Waarom hanteert de luchthaven gemiddelde jaarcijfers, omwonenden hebben ervaren vooral 

de piekbelasting. Antwoord: De mate van ondervonden hinder wordt bepaald door de hoogte 

van de geluidbelasting van ieder overvliegend vliegtuig (ook wel piekbelasting genoemd) én hoe 

vaak deze geluidsverhoging optreedt. Om beide aspecten van de hinder te beheersen zijn de 

wettelijke geluidsnormen gesteld in de vorm van  jaargemiddelde geluidbelastingen. 

Geluidnormen voor jaargemiddelde geluidbelasting geven een betere bescherming tegen de 

ervaring van hinder dan geluidnormen op alleen de piekbelastingen. Om een antwoord te 

kunnen geven op verwachte vragen over de piekgeluidbelasting, is ook  de piekbelasting 

berekend van vliegbewegingen van categorie E/F vliegtuigen. Dit geeft aan het maximale geluid 

dat men in zeer korte tijd waarneemt bij een overkomende vlucht. Het verschil in piekgeluid bij 

een Boeing 777 die gebruikt maakt van de 2.500m baan respectievelijk de 2.750m baan is 

locatieafhankelijk. Op sommige plaatse neemt de piekbelasting af, op andere plaatse neemt 

deze toe. De hoogst berekend toename is 2 decibel.  
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12. Wat zijn de economische voordelen van de omwonenden? Antwoord: het LHB scenario 

genereert tot 100% meer werkgelegenheid. Daarnaast is een regionale luchthaven met veel 

leisure- en zakelijke  bestemmingen aantrekkelijk voor een grote groep  gebruikers in die regio. 

 

13. Kerosinelucht kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen die vlakbij de luchthaven 

wonen. Antwoord: verbranding van kerosine leidt, net zoals bij de verbranding van benzine en 

diesel , tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, waaronder NO2 en (ultra)fijn stof. Hoe 

hoger de concentraties van deze luchtverontreinigende stoffen, hoe ongezonder dit is voor de 

mens. Dit geldt zowel voor wegverkeer als voor luchtverkeer. Uit onderzoek van 2011 (zie punt 

8) is gebleken dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving van MAA bij 

volledig gebruik van de huidige vergunning (i.c. Omzettingsregeling) dermate laag zijn, dat 

overschrijding van grenswaarden is uit te sluiten. Gelet op het mindere maximum aantal 

vluchten dat het Luchthavenbesluit zal toestaan, leidt het Luchthavenbesluit tot minder emissie 

en dus ook tot een lagere bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen dan de 

Omzettingsregeling. De conclusies uit het luchtkwaliteitsonderzoek uit 2011 (i.c. geen 

overschrijding van grenswaarden) gelden derhalve in ieder geval ook voor de situatie bij volledig 

gebruik van het nieuwe Luchthavenbesluit. 

 

14. Kan het aantal lesvluchten in de late avond beperkt worden?  Antwoord: het lesvliegen kan 

plaatsvinden gedurende de openstelling van de luchthaven. Het maken van circuits in het kader 

van lesvluchten mag alleen van 09:00 tot 19:00 uur van maandag t/m vrijdag, niet zijnde 

feestdagen. Tussen 19:00 en 23:00 mag dit alleen na goedkeuring van de exploitant (dat geldt 

alleen voor vliegtuigen met een maximaal startgewicht van 6000kg). Belangrijkste criterium om 

dit toe te staan is de aanwezigheid van voldoende geluidsruimte in het gebruiksjaar. * 

 

15. Kan de vliegschool door de luchthaven gedwongen worden om met meer geluidsarme 

motoren te vliegen? Antwoord:  De vliegtuigen zijn allemaal ingedeeld in geluidcategorieën, die 

een bepaalde geluidsbelasting gebruiken van de beschikbare geluidsruimte. Het staat de 

vliegschool vrij om vliegtuigen te gebruiken die zijn opgenomen  in deze categorieën.* 

 

16. Hoe kunnen inwoners van Valkenburg (Houthem) hun opmerkingen inbrengen?  Antwoord: 

het Ontwerp Luchthavenbesluit wordt door het ministerie van I&M 6 weken ter inzage gelegd, 

waarbij het iedere burger vrij staat om zienswijzen in te brengen. Op o.a. de CRO website zal dit 

moment worden aangekondigd.  

 

17. Uiteenzetting van de geplande investeringen in laad- en losplatform aan oostzijde van 

luchthaven (Cargo). Wat zijn de consequenties hiervan voor de bewoners van Ulestraten die 

hier op korte afstand woonachtig zijn? Antwoord:  per medio 2018 zullen de vrachtactiviteiten 

verhuisd zijn van het oude vrachtgebouw Noord naar de oostzijde van het vliegveld. Hiervoor 

wordt de huidige nieuwe cargoterminal van ca. 9.000m2 vergroot naar 18.000m2 en komen er 4 

platform posities voor omvang code F vliegtuigen (zoals Boeing 747-800). De hinder voor de 

omwonenden wordt beperkt doordat de platformposities direct voor de cargoloods zijn 

gepositioneerd. Het is echter wel zo dat er dan meer taxi-bewegingen zullen plaatsvinden aan  

de oostzijde van het vliegveld; de luchthaven zal de geluidsniveaus daarvan monitoren. Voor het 
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vergunnen van deze wijzigingen is niet de Minister, maar wel de Provincie Limburg bevoegd. Om 

die reden wordt deze wijziging niet meegenomen in het Luchthavenbesluit. 

 

18. Emissies van de vliegtuigen die vliegen en taxiën en de verkeer aantrekkende  werking van de 

Cargo activiteiten. Zijn deze meegenomen in de onderzoeken en berekeningen? 

Antwoord: Ja, ook de verkeer aantrekkende werking van de passagiersvluchten is meegenomen 

in het luchtkwaliteitsonderzoek van 2011. In 2011 is vastgesteld  dat bij volledige benutting van 

de Omzettingsregeling de grenswaarden nu en in de toekomst niet worden overschreden. Bij 

volledige benutting va het Luchthavenbesluit zullen deze grenswaarden ook niet worden 

overschreden. 

 

 

*N.B.: de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (www.cromaastricht.nl) zal een 

discussie over de kleine luchtvaart binnenkort separaat agenderen   

 


