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Onderwerp: Veiligheid MAA 
 
 
Geacht College van GS en Provinciale Staten, 

 
Tot de wettelijk verplichte taken van de Provincie behoren o.a. de zorg voor het klimaat, een 
schone omgeving, lucht, land en water maar bovenal ook een veilige omgeving. De Provincie 
schiet als eigenaar, exploitant en handhaver van MAA hierin reeds jaren schromelijk tekort. 
Door de luchthaven worden jaarlijks honderden kilo's zeer zorgwekkende stoffen uitgestoten, 
nog los van de verwachte toename in uitstoot van de stikstof, CO2 en (ultra)fijnstof. Deze 
uitstoot vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de omwonenden en 
werknemers, ook van MAA, op en rond het vliegveld, de natuur en de biodiversiteit in ons 
mooie Limburg. 
Recent is hier de volgende, serieus onveilige situatie bijgekomen. 
In een alarmerend bericht op NOS Nieuws van 2 september 2022 wordt gewag gemaakt van 
oververmoeide piloten bij Qatar Airways die vechten tegen de slaap, de controle in de 
cockpit verliezen en bang zijn om daar melding van te maken. Gangbare Europese regels met 
betrekking tot rustpauzes worden niet gehanteerd door deze luchtvaartmaatschappij. Piloten 
van Qatar Airways hebben er regelmatig mee te maken, zeggen ze tegen de NOS. "Niemand 
vraagt zich af of, maar alleen wanneer er een groot incident zal plaatsvinden", zegt een van 
de piloten. https://nos.nl/artikel/2443014-oververmoeide-piloten-qatar-airways-slaan-
alarm-om-veiligheid 
 
Onder deze onveilige omstandigheden mag de Provincie het niet tolereren dat toestellen van 
Qatar Airways hier nog welkom zijn.  
MAA is een stadsvliegveld met op extreem korte afstand van de baan diverse woonkernen, 
onvergelijkbaar met welk ander vliegveld ook op het vasteland van Europa. 
Op zeer korte afstand van de aanvliegroute bevindt zich een gigantisch chemisch complex. Je 
moet er niet aan denken wat voor een ramp zich kan voltrekken als gevolg van 
oververmoeidheid bij piloten van Qatar Airways.  
Bij zulk een wantoestand is de Provincie wettelijk én moreel verplicht om aan deze onveilige 
situatie onmiddellijk een einde te maken door nu adequaat op te treden in het belang van 
alle Limburgers. Veiligheid dient immers altijd voorop te staan. Wij vernemen graag welke 
actie de Provincie op korte termijn gaat ondernemen in verband met deze onveiligheid met 
betrekking tot de activiteiten bij MAA. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens de Alliantie pleinAIR Maastricht  
 
Wim Derks 
Secretaris/Penningmeester van 
Alliantie en van Stichting GUVB 
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