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Nota zienswijzen 

Ontwerpbestemmingsplannen  
‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’ 

Gemeente Beek 
Gemeente Meerssen  

 
 

 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Aan de oostzijde van Maastricht Aachen Airport wordt Businesspark AviationValley ontwikkeld: een be-
drijventerrein met een oppervlakte van ruim 60 hectare netto uitgeefbaar terrein, dat deels op het 
grondgebied van de gemeente Beek en deels op het grondgebied van de gemeente Meerssen ligt. Het 
huidige juridisch-planologische kader voor het bedrijventerrein wordt in de gemeente Beek gevormd 
door het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ (vastgesteld in 2006), inclusief diverse partiële 
herzieningen. In de gemeente Meerssen geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld in 
2013), waarin de regeling uit het voorheen geldende bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ is 
overgenomen.  
 
Voor Businesspark AviationValley zijn twee ontwerpbestemmingsplannen in procedure gebracht: één in 
de gemeente Beek en één in de gemeente Meerssen. In feite is sprake van één bestemmingsplan, dat 
vanwege procedurele en technische redenen is gesplitst in twee plannen, met als begrenzing de ge-
meentegrens. De nieuwe bestemmingsplannen zijn in overeenstemming met het actuele Masterplan 
voor het Businesspark en zijn flexibeler van opzet dan de huidige bestemmingsplannen. De nieuwe be-
stemmingsplannen maken een andere clusterindeling mogelijk en de regels zijn aangepast en waar mo-
gelijk verruimd, met als doel om de vestiging van bedrijven niet onnodig te bemoeilijken. Hoewel de op-
pervlakte aan bedrijfsbestemming niet toeneemt ten opzichte van de huidige bestemmingsplannen, is 
het op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk om een passende beoordeling te ver-
richten, aangezien het plan effecten kan hebben op Natura 2000-gebieden. Op basis van artikel 7.2a van 
de Wet milieubeheer dient in dat geval ook een milieueffectrapportage te worden verricht. Ten behoeve 
van de nieuwe bestemmingsplannen is daarom een milieueffectrapport opgesteld.  

1.2 Tervisielegging 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’ van de ge-
meente Beek (identificatienummer NL.IMRO.0888.BPAVIATIONVALLEY16-ON01) en het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’ van de gemeente Meerssen (identi-
ficatienummer NL.IMRO.0938.BP01005-ON01) hebben op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, met het bijbehorende milieueffectrapport, van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 ter visie 
gelegen. Tijdens deze periode kon eenieder een zienswijze indienen.  
 
Er zijn gedurende de periode van tervisielegging twee zienswijzen ingediend. Beide zienswijzen zijn ge-
richt aan de gemeente Beek; bij de gemeente Meerssen zijn geen zienswijzen binnengekomen. Gezien 
de onlosmakelijke samenhang tussen beide bestemmingsplannen worden de zienswijzen die zijn inge-
diend in de gemeente Beek geacht tevens te zijn gericht tegen het gelijknamige bestemmingsplan in de 
gemeente Meerssen. De zienswijzen zijn daarom opgenomen in één nota en worden betrokken bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’ in zowel 
de gemeente Beek als de gemeente Meerssen.   
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In deze notitie zijn de zienswijzen samengevat weergegeven en beantwoord. Per zienswijze is aangege-
ven of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan. Hoewel de 
zienswijzen samengevat zijn weergegeven, zijn bij de beoordeling en beantwoording de volledige ziens-
wijzen betrokken.  

 

2 Zienswijzen 

2.1 Luchtverkeersleiding Nederland, Postbus 75200, 1117 ZT Luchthaven Schiphol 

a. In het ontwerpbestemmingsplan is het belang van LVNL opgenomen. De zienswijze van LVNL betreft 
een aanvulling van het belang van LVNL ter completering van het bestemmingsplan. Het plangebied 
ligt in diverse toetsingsvlakken van de cns-apparatuur van LVNL. De afmetingen van de toetsingsvlak-
ken zijn gebaseerd op berekeningsvoorschriften in de internationale burgerluchtvaartcriteria (ICAO 
EUR DOC 015). Inmiddels is ICAO EUR DOC 015 geactualiseerd en heeft LVNL de toetsingsvlakken in 
overeenstemming gebracht met de meest actuele versie. Daarnaast is de cns-infrastructuur op 
Maastricht Aachen Airport gewijzigd en is een aantal toetsingsvlakken hierop aangepast. Er zijn wijzi-
gingen doorgevoerd in de volgende toetsingsvlakken: 

 

 Zendstation Beek: nieuw toetsingsvlak door gewijzigde locatie 

 VDF Beek: nieuw toetsingsvlak naar aanleiding door actualisatie ICAO EUR DOC 015 

 Locator Beek: toetsingsvlak is vervallen 

 Noodontvangers Beek: nieuw toetsingsvlak door gewijzigde locatie 

 Ontvangststation Beek: nieuw toetsingsvlak door gewijzigde locatie 

 DME BKZ en DME BKN: nieuw toetsingsvlak door actualisatie ICAO EUR DOC 015 
 
Verzocht wordt om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de nieuwe toetsings-
vlakken.  
 
Beantwoording 

Het bestemmingsplan wordt in overeenstemming gebracht met de actuele toetsingsvlakken van de 
cns-apparatuur. Dit betekent het volgende:  
 

 De aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – locator Beek’ komt te vervallen.  

 Voor het toetsingsvlak van het ontvangstation Beek, dat eerder buiten het plangebied lag, wordt 
de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ontvangstation Beek’ toegevoegd’.  

 Voor het toetsingsvlakken van de DME, dat niet was opgenomen in het ontwerpbestemmings-
plan, wordt de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – DME’ toegevoegd.  

 De ligging van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – noodontvangers Beek’ wordt aangepast 
aan de ligging van het nieuwe toetsingsvlak.  

 De ligging van de aanduidingen ‘luchtvaartverkeerzone – zendstation Beek’ en ‘luchtvaartver-
keerzone – VDF’ wijzigt niet: deze aanduidingen blijven gelden voor het hele plangebied.  

 
De afbeeldingen met de toetsingsvlakken (bijlage 5 bij de planregels) worden vervangen door de ac-
tuele afbeeldingen. De toelichting wordt in overeenstemming gebracht met de aangebrachte wijzi-
gingen.  
 

b. De toetsingsvlakken van de Noodzenders Beek Toren en van het Instrument Landing System (ILS) zijn 
ongewijzigd. Wel wordt geadviseerd om bij de tekening van het ILS in de toelichting de baan (21) te 
vermelden, aangezien LVNL twee toetsingsvlakken hanteert.  

 
Beantwoording 

In de toelichting wordt bij de tekening van het ILS de baan (21) benoemd, zodat duidelijk is om welk 
ILS-toetsingsvlak het gaat.  

  



blad 3 van 3 
 
 

2.2 Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard 

a. Het waterschap geeft aan dat de conclusies die in het onderzoek ‘T&PBE3215R001D01_Voortoets 
verplaatsen waterbuffer en infiltratie’ zijn getrokken, onvoldoende zijn onderbouwd en onjuistheden 
bevatten. In het rapport is aangegeven dat hemelwater afzakt tot op de Klei van Boom en van daar-
uit in noordwestelijke richting afstroomt. De praktijk is echter anders: grondwater stroomt via goed 
doorlatende lagen af naar de kern van Ulestraten en richting de bron van de Vliekwaterlossing. Uit 
een boring blijkt dat de bodemopbouw ter plaatse van deze boring zodanig is, dat de kans bestaat 
dat water via de beter doorlatende grindlagen afstroomt op (leemhoudende) zandlagen richting Ule-
straten. Er dient nader te worden onderbouwd dat de infiltratie niet leidt tot wateroverlast in Ule-
straten. Verzocht wordt om  de rapportage aan te vullen, zodat het risico op wateroverlast in Ule-
straten wordt meegenomen in de afweging.  

 
Beantwoording 

De rapportage ‘T&PBE3215R001D01_Voortoets verplaatsen waterbuffer en infiltratie’ is opgesteld in 
verband met de voorgenomen vergroting en verplaatsing van een waterbuffer en infiltratievoorzie-
ning op het terrein van de luchthaven. Deze voorziening dient om water afkomstig van het luchtha-
venterrein te bergen en te infiltreren en staat los van het waterhuishoudkundig systeem dat wordt 
aangelegd op Businesspark AviationValley. De genoemde rapportage maakt om die reden ook geen 
deel uit van de onderbouwing van de bestemmingsplannen voor AviationValley.  
 
Uit telefonisch overleg met het waterschap is gebleken dat het waterschap door het indienen van de 
zienswijze heeft willen signaleren dat de grondwaterproblematiek die samenhangt met de buffer op 
het luchthaventerrein ook een rol kan spelen binnen het plangebied voor AviationValley. Bij de ver-
dere (technische) uitwerking van het hemelwatersysteem op AviationValley zal  – in nauw overleg 
met het waterschap – rekening worden gehouden met dit aspect. De uitgangspunten zoals gehan-
teerd in het waterhuishoudkundig plan voor AviationValley blijven ongewijzigd: uitgangspunt is en 
blijft dat het (schone) hemelwater ter plaatse infiltreert, zodat de kwelstromen richting de bronbe-
ken Watervalderbeek en Keutelbeek niet afnemen. Hiertoe is in het waterhuishoudkundig plan een 
systeem voorgesteld dat bestaat uit een riolerings-, wadi- en buffersysteem. Bij de aanleg van het 
wadi- en buffersysteem zullen, in overleg met het waterschap, maatregelen worden getroffen om 
grondwateroverlast elders te voorkomen. Indien noodzakelijk zal voorafgaand aan de aanleg van het 
systeem nader onderzoek plaatsvinden om te bepalen welke maatregelen hiervoor geschikt zijn. De 
aanleg van het wadi- en buffersysteem betreft een uitvoeringsaspect, dat niet in het bestemmings-
plan kan worden geregeld. Aanpassing van het bestemmingsplan is daarom niet noodzakelijk.  

 
b. Het waterschap wijst erop dat de lozing van afvalwater op het gemaal van het WBL vergunningplich-

tig is. Hiervoor dient een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap.  
 

Beantwoording 

Indien er concreet sprake is van het lozen van afvalwater op het gemaal van het WBL, zal daarvoor te 
zijner tijd een vergunning worden aangevraagd. Dit betreft een uitvoeringsaspect, dat niet in het be-
stemmingsplan kan worden geregeld. Aanpassing van het bestemmingsplan is daarom niet noodza-
kelijk.  
 


