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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over Maastricht Aachen 

Airport 

 

Milieueffectrapport niet nodig 

 

De Commissie m.e.r. heeft beoordeeld of gewijzigd gebruik van Maastricht 

Aachen Airport tot belangrijke negatieve milieueffecten leidt. Zij is het eens met 

de conclusie van de initiatiefnemer dat er geen belangrijke negatieve milieueffec-

ten te verwachten zijn en dat er daarom geen milieueffectrapport nodig is. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Maastricht Aachen Airport wil een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De aanvraag omvat een gewijzigd gebruik 

van de start- en landingsbaan en een vermindering van het vergunde aantal vliegtuig-

bewegingen. Voordat hierover een besluit wordt genomen is onderzocht of een milieu-

effectrapport nodig is. Dat is nodig als het gewijzigde gebruik tot belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kan leiden. 

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie om advies ge-

vraagd over de resultaten van dit onderzoek. 

 

Het advies 

De milieueffecten die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening rond de luchthaven 

zijn onderzocht, zoals de geluidbelasting, de externe veiligheidsrisico’s en de gevolgen 

voor de natuur. Ook de mogelijke fricties tussen het gebruik van de luchthaven en ge-

plande ontwikkelingen nabij de luchthaven, zoals de bouw van windturbines of andere 

hoge bouwwerken, zijn in kaart gebracht. De Commissie vindt dat de genoemde effec-

ten correct in beeld zijn gebracht, en oordeelt dat er voldoende informatie aanwezig is 

om te concluderen dat er geen belangrijke negatieve milieueffecten te verwachten zijn 

en dat er daarom geen milieueffectrapport nodig is. 
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