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Aanpassen luchtvaartvloot maakt halen nor-
men mogelijk  

Nu nieuwe milieu-informatie beschikbaar is, kan een besluit worden genomen 
over de luchthaven Maastricht Aachen. De te verwachten geluidhinder, de veilig-
heidsrisico’s en de effecten op natuur zijn goed in beeld gebracht. Uit de nieuwe 
informatie blijkt dat beperking van het aantal vluchten en een gewijzigde vloot-
samenstelling nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen.  
 
Het project 
Einde 2004 werd voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport een nieuwe aanwijzing 
van kracht. De aanwijzing regelt de indeling en het gebruik van het luchtvaartterrein. 
Ook legt de aanwijzing geluidszones vast voor groot en klein vliegverkeer. De Raad van 
State vernietigde in 2008 het besluit over de aanwijzing. Ondertussen kan de luchtha-
ven wel overeenkomstig die aanwijzing worden gebruikt. De staatssecretaris van Infra-
structuur en Milieu moet nu een nieuwe beslissing nemen. Hiervoor is een deel van de 
milieu-informatie geactualiseerd. De Commissie m.e.r. is gevraagd advies uit te bren-
gen over de kwaliteit van de informatie. 
 
De milieueffecten  
De nieuwe analyse geeft een duidelijk beeld van de te verwachten gevolgen voor de 
geluidbelasting, de externe veiligheid, de luchtkwaliteit en de natuur.  
 
Het uitfaseren van verouderde vliegtuigen en het verlagen van het aantal vliegtuigbe-
wegingen met 16% blijkt nodig om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen. 
 
De Commissie adviseert om bij het besluit de geluideffecten ook uit te drukken in de 
nieuwe dosismaat (Lden). Deze nieuwe maat geeft namelijk een beter beeld in de hinder 
door vliegtuiglawaai. 
 
De nieuwe informatie maakt voldoende aannemelijk dat geluid en beweging geen effec-
ten zullen hebben op de natuurgebieden die onder de aan- en uitvliegroutes van de 
luchthaven liggen. Ze maakt ook duidelijk dat met de voorgestelde maatregelen effecten 
van de toegenomen stikstofdepositie op natuur voorkomen kunnen worden.   
 
Commissie voor de m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij 
spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. 
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 1184.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, tel. (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 3104 64 79. 
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