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Maastricht Aachen Airport  
We staan op een kruispunt: Gaan we door met MAA met forse 
investeringen van provinciaal publiek geld. Of MAA maakt plaats 
voor duurzame alternatieven die wél bijdragen aan een schone 
economie en een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving? 
Hieronder maken wij de plussen van 'plaats maken voor 
goede alternatieven' en de minnen van 'doorgaan met MAA’ 
inzichtelijk. 
Daarbij telt maar één vraag: 'Wat is het beste voor Limburg?'

Op petities.nl  (zoekterm: 'Stop MAA') kun je een petitie ondertekenen als ook jij van mening bent 
dat MAA plaats moet maken voor een goed alternatief dat Limburg wél dient.

Deze advertentie is een initiatief van burgers, organisaties en bedrijven die zich grote zorgen maken over de plannen betreffende MAA. 
Samen zijn we ervan overtuigd dat er voor MAA betere alternatieven beschikbaar zijn die een veel grotere bijdrage zullen leveren aan de Limburgse economie en 
werkgelegenheid dan de groei van MAA als luchthaven. Samen creëren we op MAA nieuwe ruimte voor recreatie, natuur, opwekking van duurzame energie en wonen. 
 

Op www.pleinairmaastricht.nl vind je meer informatie en alle onderbouwingen. Wil je een financiële bijdrage leveren? Dat kan ook op onze website. 

Afhankelijkheid  
van Schiphol

Een toekomst voor en 
door de Limburger

DOORGAAN met MAA
met veel meer vluchten

PLAATS MAKEN
voor goede alternatieven

Tot 2035 is een bedrag van ongeveer € 200 miljoen nodig, voor een 
zeer groot deel op te hoesten door de Limburgse belastingbetaler.
	 g	 Baanrenovatie, groot onderhoud,  
  nieuwe parkeerplaatsen en loodsen
	 g Subsidie voor algemene kosten en  
  omgevingsfonds

Voor slechts € 4,2 miljoen koopt Schiphol zich in en kan hierdoor 
haar overlast naar Limburg exporteren.  
Een megadeal voor Schiphol, maar niet voor Limburg!

MAA veroorzaakt nu reeds bij veel Limburgers aantasting van 
gezondheid en leefklimaat. Dat zal erger worden bij de beoogde 
sterke groei.
	 g 26.500 Limburgers ervaren nu al ernstige  
  geluidsoverlast van MAA (GGD)
	 g	 Luchtverontreiniging	o.a.	door	ultrafijnstof	en		
  andere kankerverwekkende uitstoot
	 g Onveiligheid o.a. door vallende  dakpannen
  en oververmoeide piloten
	 g Door het stikstofbesluit blokkeert MAA, de 6de grootste  
  stikstofuitstoter van Limburg, andere projecten zoals  
  woningbouw

Uit een analyse in opdracht van de Provincie blijkt dat MAA een 
negatieve maatschappelijke waarde heeft. Ook economisch is de 
betekenis voor Limburg niet positief.
	 g Zakelijke lijndiensten ontbreken en er worden  
  alleen toeristen weggebracht
	 g Vracht heeft nauwelijks een relatie met Limburg
	 g Schade voor het toerisme in Heuvelland
	 g Weinig werkgelegenheid in verhouding tot beslag  
  op ruimte en publieke gelden en veroorzaakte overlast

Geld beschikbaar voor de werkelijke behoeften van Limburg. 
	 g Sport, cultuur, veiligheid, toerisme, landbouw,  
  verduurzaming en bestrijding (energie)armoede
	 g Waterveiligheid
	 g	 Infrastructuur	zoals	elektrificatie	Maaslijn	en		
  internationale treinverbindingen
	 g Kenniscentra, energietransitie, Einstein  
  Telescoop, Greenport Venlo en andere  
  waardevolle projecten

Opbrengsten van alternatieve ontwikkeling zijn vele malen  
hoger dan de kosten van sluiting. 

Alternatieve invulling van het luchthaventerrein zal zorgen voor 
een gezonder en aantrekkelijker leefklimaat.
	 g Minder geluidsoverlast en schonere lucht
	 g Nieuwe mogelijkheden voor recreëren en  
  bewegen in een aantrekkelijke omgeving
	 g Gezonde arbeidsplaatsen bij nieuwe, schone en  
  duurzame bedrijvigheid
 g Aantrekkelijker vestigingsklimaat als gevolg van  
  aantrekkelijker leefklimaat

Het luchthaventerrein kan o.a. gebruikt worden voor een bijdrage 
aan de energietransitie en andere activiteiten die wél betekenis 
hebben voor Limburg.
	 g Zonne- en eventueel ook windenergie
	 g Onderzoekscentra voor de energietransitie  
	 g Researchcentrum voor Einstein Telescoop en  
  andere nieuwe veelbelovende ontwikkelingen

Er komt stikstofruimte vrij voor andere (economische) activiteiten 
die wél positieve waarde hebben zoals woningbouw en landbouw.
 

   

Wat is het beste  
voor Limburg?

Let op: Je krijgt na je ondertekening een bevestigings- 
mail. Pas als je deze bevestigt, telt je stem.
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https://petities.nl/petitions/stop-maa-limburg-is-beter-af-zonder-maastricht-aachen-airport?locale=nl
http://www.pleinairmaastricht.nl

