
Provinciaal Inpassingsplan

Maastricht Aachen Airport 
(proefdraaien)



proefdraaiplaats

C-platform

Aanleiding

• Onderhoudsbedrijven krijgen steeds meer 
vliegtuigen met straalmotoren in onderhoud 
waarvoor ook proefdraaien nodig is

• Daarom actualisatie omgevingsvergunning MAA 
die proefdraaien met straalmotoren op 
proefdraaiplaats en C-platform reguleert



Aanleiding

• Huidig bestemmingsplan (2006) staat 
proefdraaien op de proefdraaiplaats toe, met 
turboprops en straalmotoren

• Proefdraaien met straalmotoren vergt een 
geluidzone die wordt vastgelegd in een 
bestemmingsplan of inpassingplan 
(Wet geluidhinder)

• Er is nu geen geluidzone voor grondgebonden 
geluid rond MAA vastgelegd



Aanleiding

• Het is daarom nodig om:

1. Het proefdraaien op de proefdraaiplaats én het 
C-platform planologisch te regelen

2. De geluidzone voor grondgebonden geluid 
vanwege MAA vast te leggen in een 
bestemmingsplan of inpassingsplan

• Daarnaast is actualisatie gewenst vanwege de 
leeftijd van het huidige bestemmingsplan (2006) en 
de combinatie met verschillende herzieningen en 
postzegelbestemmingsplannen



Provinciaal Inpassingsplan

• Luchthaven MAA is van provinciaal belang

• Geluidzone ligt over Beek, Meerssen én Stein

• Door opstellen van een PIP kan de geluidzone 
in één plan worden geregeld



Hoe werkt het PIP

• Vergelijkbaar met regulier bestemmingsplan, maar vastgesteld door Provinciale Staten 
in plaats van de gemeenteraad

• Na inwerkingtreding toetsen gemeenten aan het PIP alsof het een regulier 
bestemmingsplan is

• De provincie wordt dus géén vergunningverlener: de gemeenten Beek, Meerssen en 
Stein blijven hiervoor het bevoegd gezag

• De provincie verleent wél de hogere waarden binnen de geluidzone 
(in plaats van het college van burgemeester en wethouders van Beek)



Wat regelt het PIP

• Ruimtelijk relevante aspecten binnen het plangebied
(Wet ruimtelijke ordening)

• Bestemmingen

• Bouwregels

• Gebruiksregels

• Aanlegregels

• Vastleggen van de geluidzone 
(koppeling Wet ruimtelijke ordening 
met Wet geluidhinder)



Wat regelt het PIP niet

• Zaken die worden geregeld in andere wetten en regels:

• Luchtgebonden activiteiten: aantal vliegbewegingen, geluid vanwege 
vliegbewegingen, veiligheid vanwege vliegbewegingen 
(Wet luchtvaart, Omzettingsregeling, Luchthavenbesluit)

• Milieuregels 
(Wet milieubeheer, omgevingsvergunning milieu)

• Het PIP gaat dus niet over luchtgebonden activiteiten (startende en landende 
vliegtuigen) maar alleen over grondgebonden activiteiten op het luchthaventerrein 
(en de daarvoor geldende bouw- en gebruiksregels)



Plangebied

• Geluidzone moet volledig binnen PIP liggen, dus 
plangrens omvat luchthaventerrein én geluidzone

• Delen van het buitengebied van Beek, Meerssen 
en Stein

• Delen van Ulestraten, Schietecoven, Kasen, 
Moorveld, Geverik

• AviationValley, Technoport Europe, Bamford
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Drie onderdelen PIP

• Regeling voor luchthaventerrein
(volledige bestemmingsregeling, 
inclusief proefdraaien)

• Regeling voor geluidzone
(gedeeltelijke herziening geldende plannen 
door toevoeging geluidzone)

• Regeling voor kernen Meerssen 
(volledige bestemmingsregeling, 
overgenomen uit beheersverordening 
inclusief toevoeging geluidzone)



Regeling voor luchthaven

• Aangesloten bij geldend bestemmingsplan (2006) en herzieningen/postzegelplannen: bestemming 
Luchtvaartdoeleinden > bestemming Luchthaven met actuele regeling voor proefdraaien

• Kleine delen van AviationValley opgenomen omdat die onderdeel zijn van de inrichting MAA: 
aangesloten bij geldend bestemmingsplan (2016)

BP Maastricht Aachen Airport (2006) PIP Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)



Regeling voor luchthaven

• Proefdraaien is toegestaan op proefdraaiplaats en 
C-platform

• Uitgangspunt voor het overige zijn de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden van de geldende 
bestemmingsplannen

• Bouw- en gebruiksregels zijn overgenomen, maar 
wel aangepast aan huidige standaard

proefdraaiplaats

C-platform



Regeling voor luchthaven (proefdraaien)

• Mogelijk op proefdraaiplaats en C-platform

• Uitgangspunten voor omgevingsvergunning en akoestisch onderzoek ook geborgd als 
gebruiksregels in het PIP



Regeling voor geluidzone

• PIP heeft hier het karakter van een 
parapluplan

• Aan circa 20 plannen in Beek, Meerssen en 
Stein wordt de geluidzone met bijbehorende 
regeling toegevoegd

• Gronden die onderdeel zijn van het 
geluidgezoneerde terrein zijn aangeduid als 
industrieterrein



Regeling voor geluidzone

• Geluidzone is gebaseerd op akoestisch 
onderzoek naar al het grondgebonden geluid 
van MAA, inclusief proefdraaien

• Op de geluidzone mag de waarde van 50 
dB(A) etmaalgemiddelde geluidbelasting voor 
grondgebonden geluid niet worden 
overschreden

• Binnen de geluidzone worden hogere 
waarden verleend voor woningen met een 
etmaalgemiddelde geluidbelasting > 50 dB(A)



Regeling voor kernen in Meerssen

• Volledige planregeling: PIP vervangt hier de beheersverordening

• Alle regels (bouwen, gebruiken, aanleggen etcetera) zijn overgenomen uit de 
beheersverordening Kernen (2014)

• Daaraan is toegevoegd de geluidzone met bijbehorende regeling

Beheersverordening Kernen (2014) PIP Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)



Bestemmingen in het PIP

Gemeente Beek

• Luchthaven (terrein MAA)

• Bedrijventerrein (AviationValley)

• Gemengd – 2 (Hotel)

• Maatschappelijk – Militaire zaken (Marechausseekazerne)

• Wonen – 2 (Vliegveldweg 62)

• Groen – 2, Verkeer – 2

• Dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 2, 3 en 4



Bestemmingen in het PIP

Gemeente Meerssen

• Bestemmingen volgens beheersverordening Kernen 
(15 bestemmingen, waaronder Wonen, Agrarisch, Bedrijf, 
Gemengd, Groen, Verkeer)

• Dubbelbestemmingen volgens beheersverordening Kernen
(Waarde – Archeologie, Leiding, diverse 
dubbelbestemmingen voor bescherming van waarden en 
waterstaat: beekdal, cultuurhistorie, landschapselementen, 
waterlopen)



Gebiedsaanduidingen in het PIP

• Geluidzone – industrie

• Overige zone - industrieterrein

• Zones vanwege luchtvaart 
(hoogtebeperkingen, zones voor radarapparatuur, 
geluidzones luchtvaartlawaai)

• Milieuzones, vrijwaringszones A2, overige zone – rode contour



Provinciaal Inpassingsplan

Maastricht Aachen Airport 
(proefdraaien)


