Alternatieve waarheden van MAA/Provincie

De 3300 en 2835 banen van de luchtvracht van MAA zijn mede op basis van cijfers die door MAA
zijn aangeleverd. De 1740 is op basis van eigen onderzoek van Erasmus UPT.
Zie volgende pagina.

In 2016, voordat wij als Alliantie Tegen Uitbreiding MAA actief werden, heeft de MAA/Provincie in
het kader van de aanvraag luchthavenbesluit in 2016 naar de omgeving een beoogde groei
genoemd van het aantal vliegbewegingen met groot verkeer die meer dan de helft minder was dan
de groei in de cijfers naar het Ministerie ten behoeve van de aanvraag luchthavenbesluit. Toen wij
dit begin 2017 ontdekten zijn wij daar een jaar mee bezig geweest, echter zonder resultaat omdat
wij een front tegenover ons hadden: Provincie, MAA, de "onafhankelijke" voorzitter van de CRO
(Commissie Regionaal Overleg) en het Ministerie.
Nu heeft MAA/Provincie opnieuw foute cijfers naar buiten gebracht, deze keer via de
Luchtvrachtmonitor 2018, die opgesteld is door Erasmus UPT, een onderzoeksinstituut van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee kregen wij een zeer sterke troef in handen. Bij Erasmus
UPT hebben wij een klacht ingediend vanwege schending van wetenschappelijke integriteit. Toen
was de zaak zo opgelost. Het totaal is verlaagd van 2835 naar 1740. Dat komt met name door de
verlaging bij het onderdeel wegvervoer dat door MAA was aangeleverd: een verlaging van 1673
naar 627.
Kunnen we de informatie van MAA/Provincie nog wel vertrouwen?
Waarom voelt MAA/Provincie zich genoodzaakt om foute informatie naar buiten te brengen?
Zie voor nadere informatie persbericht met daarin doorverwijzingen naar andere documenten:
https://stopgroeimaa.nl/wp-content/uploads/PERSBERICHT-fout-cijfer-luchtvracht-MAA-29-1020.pdf
In dat persbericht staat o.a.:
“Dat MAA de cijfers heeft aangeleverd blijkt uit de tekst van de Luchtvrachtmonitor 2018 van 25
maart 2020 op pagina 34: “Bedrijven die niet geheel aan de activiteit luchtvracht zijn toe te rekenen
worden gedeeltelijk toegerekend op basis van ‘expert judgement’ in nauwe samenspraak met ACN en de
luchthaven Maastricht.” Dit wordt bevestigd in de mail van 2-10-20 van de onderzoeker: “We vertrouwen
daarmee dus op de kennis van deze experts (ACN heeft dat gedelegeerd aan MAA) voor wat betreft de input
die we ontvangen.” Zie hiervoor de tweede bijlage of de eerste link hieronder.”
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