
Provinciaal Inpassingsplan MAA proefdraaien



Aanleiding

o In 2017 geven MAA en onderhoudsbedrijf SAMCO aan de 

milieuvergunning te willen aanpassen om proefdraaien met straalmotoren 

mogelijk te maken en huidige praktijksituatie juridisch-planologisch te 

regelen

o Medio 2017 verzoeken gemeenten Beek en Meerssen GS een PIP op te 

stellen om proefdraaien met straalmotoren op MAA mogelijk te maken

o In augustus 2017 besluit het college van GS het verzoek in te willigen in 

verband met aantoonbaar provinciaal belang, complexe context en het 

gemeentegrens overstijgend effect van de activiteit



Aanleiding

o Medio 2018 zijn gemeenteraden Beek en Meerssen schriftelijk gehoord 

(verplichte stap in Wro). De twee gemeenteraden hebben aangegeven geen 

bezwaren te hebben tegen het opstellen van een provinciaal inpassingsplan. 

De raad Stein is medio 2019 gehoord en heeft voornemen voor kennisgeving 

aangenomen

o In oktober 2018 tussenresultaten toegelicht aan gemeenten Beek en Meerssen 

en aan vertegenwoordiging omwonenden

o Opgehaalde opmerkingen, ideeën en suggesties uit deze dialoogronde zijn 

afgewogen en waar mogelijk meegenomen in het voorontwerp-PIP

o Procedure traject heeft om diverse redenen vertraging opgelopen (o.a. 

vervallen PAS-regeling en intrekken aanvraag luchthavenbesluit)



Doel inpassingsplan

o Het doel van het PIP is het bieden van een duidelijk en handhaafbaar 

kader voor omwonenden, bedrijven en overheid waarbij gestreefd wordt 

naar het zoveel als mogelijk beperken van hinder

o Het PIP vormt de juridisch-planologische basis voor het kunnen verlenen 

van de milieuvergunning (gemeente Beek is hiervoor bevoegd gezag)



Procedure

o Op 11 januari 2022 heeft college GS ingestemd met het ter inzage leggen 

van het voorontwerp inpassingsplan

o Inpassingsplan ligt met ingang van 1 februari tot en met 15 maart 2022 ter 

inzage

o Binnen deze periode bestaat voor iedereen de mogelijkheid op dit plan te 

reageren. In de publicatie op de provinciale website staat aangegeven op 

welke wijze dit mogelijk is



Procedure vervolg

o De ingediende reacties worden afgewogen en bij de besluitvorming van GS 

over de vaststelling van het ontwerp inpassingsplan betrokken

o Uitgangspunten en kaders PIP worden afgezet tegen het besluit van PS 

over de toekomst van MAA

o Het ontwerp PIP zal pas in procedure worden gebracht nadat Provinciale 

Staten op 3 juni 2022 een besluit hebben genomen over de toekomst van 

MAA

o Gestreefd wordt om het ontwerp PIP vóór 1 juli 2022 ter visie te leggen om 

de procedure onder de huidige wetgeving te kunnen afronden


