
Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 12-13 december 2019

                                       Motie 2536              

Motie Nachtrust

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12-13 december 2019

Gelezen G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk 
Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, 
brief van GS van 29-10-2019 (GS 2019 – 78987)

Constaterende dat:
- Uit de 5e voortgangsrapportage blijkt dat het aantal klachten de afgelopen tijd fors zijn 

toegenomen (>143% in Q1) en dat we ervan uit mogen gaan dat met name vliegbewegingen 
tussen 6:00 uur en 7:00 uur in de ochtend voor veel extra klachten zorgen.

- De omwonenden voorafgaand aan de PS-vergadering van 15 november 2019 en de Cie van 
22 november 2019 een petitie hebben aangeboden en toegelicht met ruim 19.000 
ondertekenaars, waarin omwonenden o.a. met klem verzoeken om te borgen dat 8 uur 
nachtrust wordt betracht en derhalve de omstreden vluchten tussen 6:00 en 7:00 in de 
ochtend geschrapt moeten worden en de luchthaven gesloten zou moeten zijn van 23:00 uur 
tot 7:00 uur in de ochtend conform ook de praktijk van vergelijkbare luchthavens in Rotterdam 
en Eindhoven.

Overwegende dat:
- Door alle betrokken partijen in het dossier toekomst van vliegveld MAA erop gewezen wordt 

dat er een balans gevonden moet worden tussen de exploitatie van MAA en voor de 
omgeving (inwoners en recreatieve sector Heuvelland) te dragen overlast.

Van mening zijnde dat:
- In het nieuwe Luchthavenbesluit moet worden vastgelegd dat de luchthaven gesloten is van 

23:00 uur tot 7:00 uur in de ochtend, zodat ook in Zuid-Limburg sprake is van 8 uur nachtrust 
voor omwonenden.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- Ervoor te zorgen dat in het kader van het nieuw Luchthavenbesluit en toekomstige 

exploitatiemodellen van MAA, een nachtelijke sluiting van 23:00 uur tot 7:00 uur wordt 
bewerkstelligd, zodat vliegveld MAA dezelfde openingstijden krijgt als regionale luchthavens 
van Eindhoven en Rotterdam.

En gaan over tot de orde van de dag
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