Motie: Toekomst Maastricht Aachen Airport.
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 21 juni 2021;
In aanmerking nemende dat:
●

Het rapport van Geel reeds op 21 januari j.l. gepresenteerd is aan Provinciale Staten.

●

Zijn advies betreffende de toekomst van Maastricht Aachen Airport inmiddels zowel
bijval als kritiek gekregen heeft.

●

Gemeente Meerssen-Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten de Provincie inmiddels een
schriftelijke reactie op het rapport, aanbevelingen en conclusies heeft laten toekomen.

●

Door de toeristische sector (Hiswa Recron- Koninklijke Horeca Zuid Limburg-VVV Zuid
Limburg en Visit Zuid Limburg) schriftelijk kritisch gereageerd is op het rapport.

●

De Tweede Kamer de luchtvaartnota 2020-2050 controversieel heeft verklaard. Het
formeren van een nieuw kabinet op zijn zachtst gezegd moeizaam en traag verloopt
zodat onduidelijk is of deze ongewijzigd zal worden vastgesteld.

●

Provincie momenteel nog zoekende is naar gedeputeerden die met 6 partijen een nieuw
college kunnen vormen. Men hoopt dit college op 2 juli a.s. te kunnen presenteren.

Overwegende dat:
●

Provinciale Staten aangegeven heeft meer feiten en onderbouwing te willen hebben
over de toekomst van MAA.

●

De vrijetijdseconomie en het toerisme de kurk is waar onze economie op drijft.

●

Het voor onze gemeente dus heel belangrijk is welke besluiten genomen worden over
de toekomst van MAA.

●

Het in het belang van onze gemeente is om (in navolging van eerder genoemde
gemeenten) schriftelijk te pleiten voor het opstellen van een brede MKBA alvorens
verdere investeringsbeslissingen ten aanzien van het vliegveld worden genomen.

Besluit:
●

Het college opdracht te geven Provinciale Staten binnen 4 weken een brief te sturen
waarin staat dat gemeente Valkenburg aan de Geul - net als een aantal omliggende
gemeenten - een breed MKBA steunt vanwege zorgen over leefbaarheid en lokaal
toerisme.

En gaat over tot de orde van de dag.
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