
  
 
 
 

Overbodige werkgelegenheid vliegveld MAA 
In 1997 is er een structurele daling van het aantal inwoners van Zuid-Limburg ingezet. Deze 
daling gaat in de toekomst door. Het heeft tien jaar geduurd voordat het overheidsbeleid 
rekening ging houden met de structurele bevolkingsdaling. Voor de woningbouw zijn veel 
onnodige uitbreidingsplannen ontwikkeld, die veel gemeenschapsgeld hebben gekost. En 
uiteindelijk zijn die niet doorgegaan vanwege de daling van de bevolking.  
In 2008 is er een einde gekomen aan de groei van de beroepsbevolking. Door de 
economische crisis is de werkloosheid wel opgelopen, maar de economische crisis is voorbij 
en de werkloosheid is sinds begin 2014 weer duidelijk aan het dalen. De werkloosheid daalt 
in Zuid-Limburg sneller dan landelijk. Over enkele jaren gaat de beroepsbevolking, de 
bevolkingsgroep die werk zoekt, in omvang afnemen. De bevolkingsgroep in de leeftijd van 
20-69-jaar, de groep waarin de werkzoekenden zitten, daalt dit jaar in Zuid-Limburg met 
0,5% en daalt over tien jaar met 1,5% per jaar volgens de prognose van Etil. De naoorlogse 
geboortegolf gaat met pensioen, waardoor er veel arbeidsplaatsen vrij komen. Er gaat een 
structureel tekort aan arbeidskrachten ontstaan in Zuid-Limburg en de werkloosheid gaat 
versneld dalen. Op 22 november jl. was de kop op de voorpagina van De Limburger: 
"Zorgsector schreeuwt om personeel".  Eerder dit jaar kon men in de media onder andere 
het volgende lezen: “Horeca verwacht personeelstekort”;  ”Sinds enkele jaren wordt het 
tekort aan technisch personeel steeds groter”. Steeds meer sectoren gaan in de komende 
jaren schreeuwen om arbeidskrachten.  
Wanneer gaat het overheidsbeleid reageren op het komende structureel tekort aan 
arbeidskrachten. Ook pas over tien jaar zoals bij de structurele bevolkingsdaling? Waarom 
zouden we zo'n overlast veroorzakende werkgelegenheid van groeiend vliegverkeer nog 
willen? Deze overlast veroorzakende werkgelegenheid gaat ten koste van de schone 
werkgelegenheid in het toerisme in ons mooie Heuvelland en is onnodig om de 
werkloosheid te laten dalen.  
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