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Betreft: Beantwoording schriftelijke vraag ex art 32 RVO inzake gezamenlijk 
protest van 12 gemeenten tegen vliegveld Luik.
Uw nummer: Brief 1061022. Ons nummer: 2.1203987.
Behandeld door: Polstra Embregts.

Geachte mevrouw Baaij,

U heeft ons college een aantal vragen ex artikel 32 RVO gesteld met betrekking tot het 
gezamenlijke protest van 12 gemeenten tegen (uitbreidingsplannen) van vliegveld Luik (Vliegveld 
Bierset). Onderstaand treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag Waarom is onze gemeente niet aangesloten bij de Limburgse gemeenten die samenwerken 
om de overlast van Bierset voor zover als mogelijk te beperken?

Antwoord:
Op initiatief van de gemeente Riemst is een beroepsprocedure opgezet rond de vergunningen 
die vliegveld Luik heeft aangevraagd de uitbreidingsplannen van het vliegveld. De gemeente 
Riemst heeft specifiek de omliggende zeven Belgische en vier Nederlandse gemeenten gevraagd om 
hierin samen op te trekken. Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is deze vraag niet 
binnengekomen. Het bezwaarschrift is inmiddels door de betrokken gemeenten ingediend.

Vraag ls het college alsnog bereid zich bij betreffende gemeenten aan te sluiten?

Antwoord:
Gemeente Maastricht neemt namens de vier betrokken Nederlandse gemeenten het voortouw.
Binnen het Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland wordt de gemeente Valkenburg aan de 
Geul vanaf heden geïnformeerd over de procedure en verder verloop. Afhankelijk van hoe de 
procedure verder loopt, welke informatie daaruit voortkomt en wat dat betekent voor het 
Heuvelland kan bealoten worden om hier alsnog bij aan te sluiten.

Vraag Is het college bereid zich ui t te spreken over een voorkeurscenario MAA gericht op 
bescherming van onze leefomgeving en het toerisme?

Antwoord:
Vanuit het beleidsprogramma Middengebied Zuid-Limburg (zie Strategische Actieplan 2035 
Middengebied Zuid-Limburg 'Van groen hart tot groene long' en het bijbehorende 
Uitvoeringsprogramma (zie pagina waar de gemeente Valkenburg aan de Geul actief onderdeel 
van uitmaakt, wordt de lobby tegen uitbreiding van MAA gevoerd. Vanuit dit gremium wordt ook 
deze keer een brief opgesteld, waar alle Middengebied gemeenten gebruik van kunnen maken. De 
gemeente Beekdaelen heeft hier dit keer het voortouw in genomen en nodigt andere gemeenten in 
het Middengebied uit een soortgelijke geluid te laten horen. Het college van Valkenburg aan de 
Geul zal in antwoord op deze uitnodiging en in navolging van het vigerende Middengebiedbeleid een 
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brief van gelijke strekking vemturen aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
van de provincie Limburg, vóórafgaand aan het te nemen besluit voor van de vier scenario's op 
3 juni as.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

e is Prevoo 
algemeen directeur/ gemeentesecretaris burgemeester 


