gemeente

a
r

gclmßei¿e

vaalä

GEMEENTE

Gulpen-Wittem

etjeden-margmterl

Gedeputeerde Stalen van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRlCHT

l

Eijsden-Margraten:

Zillii

Uitvoering maatschappelijke kosten~batenanalyse luchthaven MAA.

Onderwerp:

Geacht college,
De ontwikkeling van luchthavens staat al geruime tijd volop ln de maatschappelijke belangstelling. Daarbij
wordt vanuit de omgeving het verwijt geuit dat eigenaren/exploitanten alleen aandacht wordt gegeven
aan de economische belangen. Andere belangen, zoals leefomgeving, natuur en recreatie zouden
onderbelicht blijven.
Een soortgelijke situatie kent luchthaven Maastricht Aachen Airport. Ook voor deze locatie bestaat de
indruk dat alleen oog is voor de economische belangen,
Momenteel wordt er een nieuwe aanvrage voor een Luchthavenbeeluitvoorbereid.
Voor een goede onderbouwing van deze aanvrage is het van belang om duidelijk inzicht te hebben in de
gevolgen van diverse alternatieven. Dit kan plaats vinden middels, de uitvoering van een
Belangrijk bijkomend voordeel is dat het kan helpen bij
maatschappelijke kosten-batenanalyse
het creëren van draagvlak.

ln het nieuwe collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023 geeft u aan dat u de economische
en maatschappelijke effecten van MAA in kaart wilt brengen. Wij gaan er van uit dat hiermee bedoeld
wordt dat u een volwaardige MKBA gaat uitvoeren. Verder geeft u aan dat uw college inzet op een balans
lussen economische verankering en behoud van de leelkwallteit. Onduidelijk is wat bedoeld wordt met de
vervolgens opgenomen zin dat meer eigen sturing wordt gegeven in de te maken afwegingen en de
aanpak van overlast.
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Mede namens de colleges van de overige "LljnSO-gemeenten",Gulpen-Wittem en Vaals pleiten wij bij u
om een MKBA uitte laten voeren en de resultaten daarvan volwaardig mee te talen wegen bij de
ontwlkkeling van luchthaven MAA.
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