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Laten we naar elkaar luisteren
Er wordt de iaatste tijdveel gezegd en
geschreven over Maastricht Aachen
Airport (MAA). Het gebruik van de

r,'eriengde baan, een luchthaven-
beslui! een toenemend aantal vakan-
tievluchten; allemaal onderwerp van
een fel en soms verhit putrliek debat.
Maastricht Aachen Airport bestaat
volgend jaar 75 jaar. In al die jaren
heeft het vliegveld met vallen en

opstaan bewezen dat het van econo-

mische waarde is voor Zuid-Limburg.
De luchthaven liet ook zien zích aan
haan omgeving aan te kunnen Passen
en te luisteren naaï' de belangen van
haar omgeving. Het aantai vlucht-
, ,egingen is verminderd, ver-
\-,ende en herrie makende vlieg-
tuigen worden geweerd en de com-
municatie met de omgeving is
gerntensiveerd.
Momenteei is de waag actueel hoe

onze luchthaven zích economisch,
duurzaam kan ontwikkelen' Ver-
schillende acties zijn uitgezet om
daar invulling aan ie geven. In de

Commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Ma,astrichi wortien af-
spraken met de omgeving gemaakt'
Àfspraken die gericht zijn oP het
voorkomen van vermijdbare hinder
en die rnoeten leiden toi kennisdeling
en een goede communicatie"

Draagvlak
MAAi.s een luchthaven van natlonale
belekenis. In een tijdwaarin er steeds
minder draagvlak is voor de iucht-
vaar-t maar tegelijkertijd een groeien-

r,r'aag is het zaak de lusten en ias-
ten eerlijk te verdelen' Want alle

luchthavens veroorzaken overlast, of de

krioemen nu hier aankomen, op Schiphol
of over de grens. Latenwe ook duidelilk
ziin en geen verkeerde ver"wachtingen
siheppen. In Provinciale Staten van
Limburg is in 2013 enZAt4 de discussie
gevoerdover de waag of de luchthaven

[econtinueerd moest worden. Vele síu-
óies zijn uitgevoerd en verschillende va-
rianten ziin de rewe gepasseerd lVlet

een overgiote meerderheid hebben Pro-
vinciale Staten besloten dat de lucht-
haven in stand moest blijven. Dat staat
ook niet ter discussie, evenmin a-ls de

huidige openingstijden. De discussie
saat óok niet over de waag of klimaat-
fchade is cloorberekend in de ticketprij-
zen en of er een milieuheffing moet ko-
men op geiuidstreiasting. Dat zijnzaken
die op Europees niveau worden gere-
geld.

Dialoogfase
Dit jaai.arordt een nieuw luchthaven-
krestruit voor MAA voorbereid. Door met
alie belanghebbenden in gesprek te
gaan, wordt de benodigde infor-
matie verkregen die cruciaal is
voor het aan te wagen besluit' #
Het is dan wel van béhng dat in '*,

deze dialoogfase vooi'- en tegen-
standers van de luchthavenbereid
zijn om naar elkaar te luisteren. Po-

larisering en verharding van stand-
punten gaatten kosie van eenproces
àat tot gedeeide kennis, u,-ederzijds
respect en nieuwe inzichten kan

Geregield
wordt er
te§engestelde
informatie
over de
luchthaven
verspreid. (.".)
Dit leidt tot
verwarringen
onnodige
0nrust.

van onderzoeken die door gererlom-
rneerde bureaus zijn uitgevoerd,
worden daarbij door andere des-

kundigen weer in wrijfel getrokken.
Dii ieidt tot verwarring en onnodige
onrrrst.

Zeer marginaal
Het is nodig orn op basis van juiste
informatie met elkaar in discussie
te gaan. Ondanks datbij eerdere on-
deizoeken gebieken is dat de bij dra-
ge van de iuchthaven aan de uitstoot
van irjnstof zeer marginaal is, vind
ik het wenselijk dit nogmaaip te on-
clerzoeken. Naast effecten öp milieu
en gezondheid zullen ook de econo-

miscfre aspecten van hét nieuwe
luchthavenbesiuit worden i:ere-
kend, inclusiefde positieve en nega-

tieve effecten voor het toerisme in /
Lirnburg. .t

Een nièuwe aarwaag voor het
luchthavenbestruitbiedt een uitgele-
zen kans om feiten boven tafel te
kriisen die er voor alle betrokkenen
ro"ïo"r. Feiten die een eerllil< en

transparant proces mogelijk ma-
ken, met oogvoor aliebelangen. En
laten we op weg naar dit nieuwe be-
sluit en ook daarna met resPect met
elkaar omgaan en naar elkaar luis-
teren. Laten'uve ervoor iedereen het
bestevanmaken.

Jos Roeven is algemeen dtrecteur van

Maastricht Aachen AirPort
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Ieiden.
Geregeld wordt er tegengestel-
rle informatie over de luchtha-
ven verspreid. De resultaten
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Flet Eetoog: 'Laten we naar e[kaar
luisteren'(612)

De heer Roeven, directeur var:
L4aastricht; Aachen Àirport

(MAA), schrijft clat in het kader
van de nieuwe aanwaagvan het
luchthavenbesiuit niet alleen de
positieve economische effecten
van N{AA zuilen wor:denberekend
maar ook de negatieve effecten;
bijvoorbeei.i'.,oor i:et toerisn:e in
i,iml:urg. Dat is rer,'oh-rtionail In
opdracht van u.ie gaat dat gebeu-
ren? Wie stelt de cnderzoeks-
-",raag?'Wie voeit het onderzoek
uit? Wie begeleidt het? Om te
voorkomen dat ardere deskundi-
gen rJe resultaten in twijfei trek-
ken, zullen niet alleen voorstan-
ders van de groei van MAA maar
ook tegenstandei"s l:ij de begelei-
ding betrokken rno*ten worden.
Dat zou nog revolutionairder zijn.
Durft men zover ie gaan of is men
bang dat men dan de uitkomsten
niet meer irr de hand heeft?

Wim Derks, Uiestraten


