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AMV/00093220/1016B

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend
tegen het besluit nr. 35013/152/2/W/2 van de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen van 21 december 2015 waarbij de vraag van de vzw

Wiloo, Kruidenstraat 19, 8400 Oostende, tot wijziging/aanvullen van de
vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM Oostende-Brugge,

Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, gedeeltelijk wordt ingewilligd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals
herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016;
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Gelet op het beroep van de vzw Werkgroep rond de Impact van de Luchthaven Oostende
op de Omgeving (WILOO), Kmidenstraat 19, 8400 Oostende, en de heer Jacques Denecker,
Kmidenstraat 19, 8400 Oostende, aangetekend tegen het besluit nr. 35013/152/2/W/2 van
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 21 december 2015 waarbij de vraag
van de vzw Wiloo, Kmidenstraat 19, 8400 Oostende, tot wijziging/aanvullen van de
vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM Oostende-Bmgge,
Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, gedeeltelijk wordt ingewilligd waarbij
volgende bijzondere voorwaarden worden toegevoegd aan de vergunning:

op zon- en feestdagen zijn geen touch-and-go bewegingen toegelaten;
touch-and-go bewegingen met toestellen <6 ton zijn op andere dan zon- en

feestdagen enkel toegelaten van 9 tot 19 uur;
voor het uitvoeren van "touch and go"- vluchten moeten de vliegtuigen met een

toegelaten opstijgmassa (MTOW-maximum take off weight) kleiner dan 2.000 kg,
al dan niet uitgerust met een geluidsdemper, beschikken over een geldig
geluidscertificaat met vermelding van een certificatieniveau kleiner of gelijk aan
76 dB(A), vastgesteld volgens de certificatieprocedure van ICAO Bijlage 16,
boekdeel 1, deel II. De desbetreffende geluidscertificaten van deze vliegtuigen,
uitgegeven door de bevoegde nationale autoriteit, worden ter beschikking
gehouden van de toezichthoudende overheid;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §3, van titel l van het VLAREM waaruit blijkt dat
het bestreden besluit door aanplakking werd bekendgemaakt vanaf 7 januari 2016;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 9 februari 2016 en ontvankelijk werd
verklaard op 24 februari 2016;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de actiegroep:
de beperkingen die in de milieuvergunning worden opgenomen met betrekking
tot trainingsvluchten, zijn onvoldoende;
in Vlaanderen is er geen gelijk speelveld met betrekking tot oefenvluchten; er is
ongelijke bescherming zonder dat er een afdoende verantwoording voor het
onderscheid kan worden gevonden; zo is er een verplichting om alle kleine
toestellen uit te rusten met een geluidsdemper in Antwerpen en in Oostende niet;
in Antwerpen wordt het aantal toegelaten trainingsvluchten stelselmatig
afgebouwd tot 16.000 bewegingen vanaf 1 januari 2023; in Oostende niet; in
Antwerpen zijn er slechts maximum 548 potentieel ernstig gehinderden voor
nachtvluchten, in Oostende 2.700;

waarom moeten omwonenden het slachtoffer zijn van de bijkomende
geluidshinder en hinder inzake fijn stof;
oefenvluchten zouden niet moeten plaatsvinden op luchthavens die dermate
dicht bij de omwonenden gesitueerd zijn, maar eerder op luchthavens die
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afgelegen zijn; in de nabijheid (Reims en Noord-Frankrijk) zijn zeer geschikte
luchthavens voor oefenvluchten zonder omwonenden, scholen,...;

in het advies van de afdeling Milieuvergunningen West-Vlaanderen wordt gesteld
dat een beperking van maximaal twee toestellen tegelijkertijd in circuit niet
relevant is gezien meer dan twee toestellen in circuit niet tot een toename van
Lden zou leiden; dit klopt niet; zeker niet bij deelperiodes, maar ook niet op
jaamiveau gezien de periodes waarin tijdens het jaar kan geoefend worden
beperkt zijn, en iedere concentratie daarin leidt tot een verhoging van de Lden;
omwonenden van de Oostendse luchthaven hangen volledig af van de goodwill
van de luchthavenuitbater voor hun bescherming tegen lawaaihinder van grote
toestellen;
de trainingen met grote toestellen krijgen in het bestreden besluit overdag
praktisch geen beperkingen opgelegd; de milieuvergunning laat ongeveer 40.000
bewegingen met straalvliegtuigen > 6 ton per kalenderjaar toe, terwijl het
luchthavenmanagement al decennia lang bewijst dat ze voor commercieel
verkeer jaarlijks nooit meer dan 6.000 bewegingen kan aantrekken (3.778 in 2014);
dit betekent dat er in de praktijk ruimte is voor ongeveer 34.000 bewegingen
voor oefenvluchten met zeer grote toestellen; dit betekent gemiddeld (week- en
zaterdagen) ongeveer 110 bewegingen of 55 trainingsvluchten tussen 6u en 23u of
een touch and go of low approach om de 20 minuten;
overdag zijn bovendien geen QC-beperkingen opgelegd; dit betekent dat ook mag
geoefend worden met zeer lawaaierige (vracht)toestellen;
trainingen met grote toestellen zijn in principe 's nachts niet verboden;
het besluit van 21 december 2015 gaat over een beperking van touch and go
vluchten op zondag; maar er wordt onder een andere vorm praktisch net
hetzelfde gedaan, namelijk low approaches na elkaar; voor omwonenden maakt
dit echter niet veel uit; de overlast is even groot; er wordt gevraagd om in de
vergunning de beperkingen veel preciezer en breder te definiëren; er wordt
gevraagd om touch and go vluchten te vervangen door 'alle test- en
oefenvluchten';

het Vlaams regeerakkoord stelt dat de Vlaamse Regering de regionale luchthavens
wil blijven openstellen voor opleiding en oefenvluchten, maar zegt niet op welk
niveau, voor wie en in welke mate; het openstellen van de regionale luchthavens
voor oefenvluchten op grote schaal, voor commerciële doeleinden en ten behoeve
van piloten en vliegtuigen van over de hele wereld wordt niet bedoeld;
trainingsvluchten met soms onervaren piloten aan boord zijn in essentie
gevaarlijker dan gewone vluchten; het risico op ongevallen met ernstige gevolgen
voor de omwonenden en het leefmilieu in de omgeving is dan ook veel groter; in
het geval van Oostende wordt de impact van dit verhoogde risico nog vergroot
door het feit dat woonwijken, shoppingcenters, scholen, campings en een Seveso-
gebied zeer dichtbij en in het verlengde van de start- en landingsbanen van de
luchthaven zijn gelegen;
de uitbater stelt dat oefenvluchten misschien wel veiliger zijn dan gewone
vluchten, maar brengt geen data en geen bewijs aan;
er wordt gevraagd om een volledig verbod op test- en oefenvluchten in Oostende
met grote toestellen;
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uit een recente studie van TNO (Nederland) kwam naar voor dat grote toestellen
behoudens NOx ook enorm veel ultrafijnstof uitstoten; de luchtkwaliteit in België
is nu al op één na de vuilste van Europa; ook Oostende is een 'hotspot'; ruimte
voor oefenvluchten met grote toestellen in een drukke toeristische zone is er
bijgevolg, en zeker met betrekking tot grote toestellen, zo goed als helemaal niet;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/A/4 van 19 oktober 2004 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen, houdende het gedeeltelijk verlenen van de vergunning voor
het verder exploiteren en veranderen van een luchthaven, voor een termijn verstrijkend
op 19 oktober 2024;

Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/93220/1008 van 25 april 2005 houdende
wijziging van het besluit nr. 35013/152/1/A/4 van 19 oktober 2004 van de deputatie van
de provincie West-Vlaanderen;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/W/1 van 29 november 2007 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het inwilligen van het verzoek van de afdeling
Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen om de voorwaarden inzake geluid
aan te vullen;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/W/2 van 21 februari 2008 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het ambtshalve wijzigen van de vergunnings-
voorwaarden inzake vergaderfrequentie van de overlegcommissie;

Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/93220/1014 van 2 april 2008 waarbij in beroep
het besluit van 29 november 2007 wordt bevestigd;

Gelet op de aktename van een mededeling kleine verandering nr. 35013/152/1/M/3 van 9
juli 2009;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/W/3 van 1 april 2010 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek van de
exploitant voor het wijzigen van de voorwaarden inzake emissie;
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Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/W/4 van 1 april 2010 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het inwilligen van het verzoek van de exploitant
voor het wijzigen van de voorwaarden in verband met de afwatering;

Gelet op de aktename nr, 35013/152/2/M/1 van 20 maart 2014 houdende de overname
van nv LEM Oostende-Brugge tegenover DAB Internationale Luchthaven Oostende;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/1/W/5 van 23 oktober 2014 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het inwilligen van het verzoek van de exploitant
voor het wijzigen van de voorwaarden inzake termijnen voor uit te voeren maatregelen;

Gelet op het besluit nr. 35013/152/2/W/1 van 21 december 2015 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek van de
nv LEM Oostende-Brugge voor het wijzigen van de voorwaarden inzake geluidsnormen
(QC-normering); dat hiertegen een beroep is ingediend;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor bestaande luchthaventerreinen
volgens het gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij het koninklijk besluit van
26 januari 1977;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
'Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Oostende, vastgesteld bij het ministerieel besluit
van 15 mei 2009;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 30 maart 2016 van de afdeling
Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Overwegende dat het beroep, ingediend door een omwonende en vzw Wiloo, betrekking
heeft op het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek van de vzw Wiloo om de bijzondere
voorwaarden inzake trainingsvluchten aan te vullen;
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Overwegende dat de luchthaven één start- en landingsbaan (oost-west gericht) heeft
met een lengte van 3.200 m en een breedte van 45 m; dat ongeveer in het midden van
de baan zich het luchthavengebouw bevindt; dat ten noordwesten Raversijde (tussen de
Nieuwpoortsesteenweg en de Zeedijk), ten noordoosten Mariakerke en ten
noordoosten/oosten Oostende zijn gelegen; dat ten westen zich Middelkerke bevindt; dat
ten zuiden enkele verspreide woningen liggen;

Overwegende dat de vzw Wiloo verzoekt om de bijzondere voorwaarden van de
vergunning van 19 februari 2004/25 april 2005 aan te vullen met voorwaarden inzake
trainingsvluchten gezien er geen enkele beperking hierover werd opgenomen in de
vergunning van 19 februari 2004/25 april 2005;

Overwegende dat gevraagd wordt om volgende bijzondere voorwaarden op te nemen:
trainingsvluchten:

om de hinder voor omwonenden te beperken, mogen maximum 2 toestellen
gelijktijdig in circuit zijn;
op werkdagen (van maandag tot vrijdag) en op zaterdag zijn
trainingsvluchten toegelaten vanaf 9u tot 19u, lokale tijd;
op zon- en feestdagen zijn geen touch-and-go vluchten (circuitvliegen)
toegelaten; elke individuele touch-and-go wordt als vlucht (2 vliegbewegingen)
beschouwd;
het totaal aantal vluchten voor training wordt beperkt als volgt:

in 2016 en 2017; maximaal 10.000 vluchten per jaar;
vanaf 2018: maximaal 5.000 vluchten per jaar;

de trainingsvluchten met volledig elektrische toestellen vallen niet onder deze

beperkingen;
voor het uitvoeren van touch-and-go vluchten (circuitvliegen) moeten de
vliegtuigen met een toegelaten opstijgmassa kleiner dan 1.700 kg uitgerust zijn
met een geluidsdemper en een maximum geluidsniveau hebben van 76 dB(A),
gecertificeerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit;
oefenvluchten met toestellen groter dan 1,7 ton (MTOW - maximum take off
weight) zijn verboden uitgezonderd militaire toestellen die mogen maximaal 3
touch-and-go vluchten per dag maken;
oefenvluchten met helikopters zijn verboden;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek drie bezwaren werden ingediend van
door exploitant, het regionaal platform luchthaven Oostende en Jetairfly; dat de
bezwaren betrekking hebben op het verzoek om trainingsvluchten niet aan banden te

leggen;

Pagina 6 van 12



Overwegende dat de deputatie het verzoek deels inwilligde en bijzondere voorwaarden
toevoegde aan de vergunning van 19 oktober 2014/25 april 2005;

Overwegende dat in onderstaande tabel het totaal aantal vliegbewegingen op de
luchthaven van Oostende wordt weergegeven voor de laatste 5 jaar; dat volgens de
bijzondere voorwaarden van de vergunning van 25 april 2005 er opgelegd werd dat het
totaal aantal vliegbewegingen per kalenderjaar nooit meer mag bedragen dan 39.887
voor civiele subsonische straalvliegtuigen (> 6 ton) en nooit meer dan 34.000
vliegbewegingen voor toestellen < 6 ton; dat dit neerkomt op een totaal van 73,887
bewegingen; dat dit het scenario betreft dat tijdens de procedure in 2005 in het MER
naar voor werd geschoven voor 2014;

jaar

2015
2014

2013
2012
2011

2010

totaal aantal vliegbewegingen

26.412

27.376

25.674

28.689

37.551

37.875

< 6ton

/_

23.598

21.429

24,789

33.240

33.352

>= 6ton

/

3.778

4.245

5.900

Ï.311

1,523

Overwegende dat uit de bovenstaande tabel inzake vliegbewegingen blijkt dat er
voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden inzake aantal vliegbewegingen (39.887
en 34.000); dat de beperking van het aantal vliegbewegingen voor toestellen < 6 ton
rond de juiste grootteorde is gelegen; dat voor de vliegbewegingen met toestellen groter
of gelijk aan 6 ton er een zeer grote marge zit op het werkelijke aantal en de opgelegde
vliegbewegingen (circa 4.000 ten opzichte van 39.887); dat uit de cijfers van de laatste 5
jaar besloten kan worden dat op de luchthaven er maximaal ongeveer 40.000
vliegbewegingen per jaar gebeuren;

Overwegende dat in een volgende tabel het aantal trainingsvluchten en opsplitsing per
gewicht wordt weergegeven voor de laatste 5 jaar;

2015
2014
2013

aantal bewegingen van trainingsvluchten

<= 2 ton

13.712

15.075

12.005

> 2 ton < 6 ton
o
o
o

>= 6 ton

431
235
482

Totaal
14.143

15.310

12.487
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2012
2011
2010

13.508

18.196

19.099

4
o
26

40
304
110

13.552

18.500

19.235

Overwegende dat een vergelijking tussen de tabel inzake het totaal aantal
vliegbewegingen en de tabel inzake het aantal bewegingen van trainingsvluchten leert
dat ongeveer 50 tot 55% van het totaal aantal vliegbewegingen trainingsbewegingen
betreffen; dat ongeveer 60% van het aantal vliegbewegingen met vliegtuigen kleiner dan
6 ton trainingsbewegingen betreffen; dat voor vliegtuigen groter of gelijk aan 6 ton de
trainingsbewegingen tussen 1% (2012) en 11% (2013) van de vliegbewegingen zijn gelegen;

Overwegende dat de vzw Wiloo in zijn verzoek vroeg om het aantal
trainingsbewegingen te beperken tot maximaal 10.000 vluchten per jaar in 2016 en 2017
en maximaal 5.000 vluchten per jaar vanaf 2018; dat er verwarring bestaat over vluchten
en vliegbewegingen; dat 1 vlucht 2 vliegbewegingen zijn; dat als men dit omzet de vzw
Wiloo dus 20.000 vliegbewegingen voor training vraagt in 2016 en 2017 en 10.000
vliegbewegingen voor training vanaf 2018; dat uit de tabel inzake het aantal bewegingen
voor training blijkt dat er nooit meer dan 20.000 vliegbewegingen werden uitgevoerd de
laatste 5 jaar; dat er bijgevolg akkoord kan gegaan worden met de vraag om het aantal
bewegingen voor training te beperken tot in totaal 20.000; dat met dit aantal er nog een
marge zit met de huidige cijfers;

Overwegende dat naar aanleiding van de opgelegde voorwaarden in het bestreden
besluit van 21 december 2015 de exploitant het volgende opgenomen heeft in zijn
Aeronautical Information Publication (AIP):

er gebeuren geen trainingsvluchten op zon- en feestdagen;
trainingsvluchten met vliegtuigen met een MTOW tot 6 ton zijn toegelaten tussen
8u en 18u (UCT wintertijd, dus van 9u tot 19u);
militaire vliegtuigen en trainingsvluchten met een MTOW van meer dan 6 ton
hebben voorafgaande goedkeuring van de luchthaven nodig;
trainingsvluchten met vliegtuigen met een MTOW van minder dan 2.000 kg
hebben een geluidscertificaat met een vermelding van een geluidsniveau kleiner
of gelijk aan 76 dB(A), volgens de ICAO, annex 16, Volume 1, deel II; een kopie van
het geluidscertificaat moet afgeleverd worden aan de luchthavenautoriteiten;
trainingsvluchten houden touch-and-go vluchten, stop-and-go vluchten en

multiple approaches in;

Overwegende dat deze voorwaarden in het AIP deels strenger zijn dan deze opgenomen
in de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in het bestreden besluit; dat deze

Pagina 8 van 12



voorwaarden namelijk trainingsvluchten in zijn totaliteit viseren en niet alleen touch-
and-go bewegingen, maar ook low approaches; dat er een algemeen verbod geldt voor
trainingsvluchten op zon- en feestdagen; dat deze strengere voorwaarden werden
opgenomen in het AIP naar aanleiding van een klacht van de vzw Wiloo; dat er op
zondag namelijk door een vliegschool 'low approaches' werden uitgevoerd en deze
volgens een strikte lezing van de opgelegde voorwaarden niet verboden zijn op zondag;
dat het aangewezen is de bijzondere voorwaarden aan te vullen met de strengere
voorwaarden zoals opgenomen in het AIP;

Overwegende dat de exploitant vraagt om een uitzondering op de limiet van 76 dB(A)
voor het geluidsniveau voor vliegtuigen met een MTOW van minder dan 2.000 kg te
voorzien voor bestaande home-based toestellen; dat de twee bestaande toestellen
werden aangepast om het geluidsniveau te reduceren; dat voor één toestel het
geluidsniveau technisch slechts kan gereduceerd worden tot 77,3 dB(A); dat dit toestel
zuinig in gebruik is en 002 vriendelijk; dat deze uitzondering kan toegestaan worden; dat
dit bijkomend in de bijzondere voorwaarden wordt opgelegd;

Overwegende dat de vzw Wiloo in het verzoekschrift vraagt om op te leggen dat
militaire toestellen maximaal 3 touch-and-go vluchten per dag mogen maken; dat in het
weerwoord van de luchthaven van Oostende van 19 oktober 2015 (ingediend tijdens het
openbaar onderzoek) nog naar het oude AIP wordt verwezen; dat in het voormalige AIP
inzake militaire toestellen stond dat deze niet meer dan 3 touch-and-go landingen per
dag mogen uitvoeren en dat deze trainingsvluchten voorafgaande goedkeuring nodig
hebben; dat het aangewezen is dat dit behouden blijft en bijkomend opgelegd wordt in
de bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat in het vorige AIP ook stond dat trainingsvluchten met toestellen met
MTOW groter dan 6 ton toegelaten zijn tussen 8u en 21u (9u en 22u), maar geen touch-
and go's op zaterdag en zondag; dat deze trainingsvluchten evenwel voorafgaande
goedkeuring nodig hebben van de luchthaven; dat er geen reden gezien wordt waarom
zou afgeweken worden van het vorige AIP, gelet op het beperkt aantal klachten in de
periode 2009-2015; dat dit bovendien noodzakelijk is om piloten in opleiding toe te laten
minstens 5 uur "bij nacht" te trainen; dat het aangewezen is dat in de bijzondere
voorwaarden opgelegd wordt dat alle trainingsvluchten, ongeacht het gewicht, alleen
mogen plaatsvinden op weekdagen en zaterdag tussen 9u en 22u;

Overwegende dat de vzw Wiloo vraagt om trainingsvluchten met vliegtuigen van meer
dan 6 ton en helikopters te verbieden;
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Overwegende dat uit de tabel inzake vliegbewegingen voor trainingsvluchten blijkt dat
het aantal bewegingen met vliegtuigen van meer dan 6 ton zeer beperkt is; dat er
bijkomend een beperking tot 20.000 voor het totaal aantal trainingsbewegingen wordt
voorgesteld; dat daarnaast een beperking van alle trainingsvluchten tussen 9u en 22u op
zaterdagen en weekdagen er voor zorgt dat de hinder beperkt blijft tot een
aanvaardbaar niveau;

Overwegende dat op de luchthaven er geen helikopterbedrijven zijn gevestigd; dat er
vlak naast het terrein van de luchthaven zich de site van de Noordzee helikopters
Vlaanderen (NHV) bevindt; dat af en toe er helikopters naar de luchthaven komen om
een ILS-landing (Instrument Landing System) te oefenen; dat dit een eenmalige landing
betreft en geen circuitvliegen; dat er geen reden gezien wordt om eventuele
trainingsvluchten met helikopters te verbieden; dat deze vluchten ook alleen tussen 9u
en 22u tijdens weekdagen en zaterdagen uitgevoerd mogen worden;

Overwegende dat de vzw Wiloo vraagt om maximum 2 toestellen gelijktijdig in circuit te
hebben; dat in de milieuvergunning van de luchthaven van Deurne een gelijkaardige
voorwaarde is opgelegd; dat de luchthaven van Deurne evenwel beschikt over een
kleinere start- en landingsbaan, namelijk van 1.500 m; dat in de vergunning van de
luchthaven van Wevelgem-Bissegem beslist werd om maximum 3 toestellen in circuit te
laten vliegen gezien men daar beschikt over een landingsbaan van 1.900 m; dat hier de
landingsbaan 3.200 m bedraagt; dat volgens de exploitant hiermee vlot 4 toestellen in
circuit kunnen vliegen; dat het aangewezen is dat dit in de bijzondere voorwaarden
wordt verankerd zodat niet meer dan 4 toestellen in circuit zijn; dat de omstandigheden
per luchthaven wel degelijk van elkaar verschillen en het bijgevolg niet mogelijk is om
alle voorwaarden voor alle luchthavens in Vlaanderen gelijk te hebben;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de
externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de
milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep deels gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te wijzigen,

BESLUIT:
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Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de vzw Werkgroep rond de Impact van
de Luchthaven Oostende op de Omgeving (WILOO), Kmidenstraat 19, 8400 Oostende, en
de heer Jacques Denecker, Kruidenstraat 19, 8400 Oostende, aangetekend tegen het
besluit nr. 35013/152/2/W/2 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 21
december 2015 waarbij de vraag van de vzw Wiloo, Kruidenstraat 19, 8400 Oostende, tot
wijziging/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM
Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, gedeeltelijk wordt
ingewilligd waarbij volgende bijzondere voorwaarden worden toegevoegd aan de
vergunning:

op zon- en feestdagen zijn geen touch-and-go bewegingen toegelaten;
touch-and-go bewegingen met toestellen <6 ton zijn op andere dan zon- en
feestdagen enkel toegelaten van 9 tot 19 uur;
voor het uitvoeren van "touch and go"- vluchten moeten de vliegtuigen met een
toegelaten opstijgmassa (MTOW-maximum take off weight) kleiner dan 2.000 kg,
al dan niet uitgerust met een geluidsdemper, beschikken over een geldig
geluidscertificaat met vermelding van een certificatieniveau kleiner of gelijk aan
76 dB(A), vastgesteld volgens de certificatieprocedure van ICAO Bijlage 16,
boekdeel 1,deel II. De desbetreffende geluidscertificaten van deze vliegtuigen,
uitgegeven door de bevoegde nationale autoriteit worden ter beschikking
gehouden van de toezichthoudende overheid,

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 van het bestreden besluit wordt vervangen door het volgende:

"De vraag van de vzw Wiloo, Kmidenstraat 19, 8400 Oostende tot wijziging/aanvullen
van de vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM Oostende-Bmgge,
Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, wordt gedeeltelijk ingewilligd. De volgende
bijzondere voorwaarden worden toegevoegd aan de vergunning:

trainingsvluchten zijn touch-and-go vluchten, stop-and-go vluchten en multiple
approaches;
het totaal aantal vliegbewegingen voor trainingsvluchten is beperkt tot 20.000
bewegingen per jaar waarvan maximaal 1.000 bewegingen per jaar met toestellen
> 6 ton;
op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten;
trainingsvluchten zijn op andere dan zon- en feestdagen alleen toegelaten van 9
tot 22 uur;
militaire toestellen voeren niet meer dan 3 trainingsvluchten per dag uit;
voor het uitvoeren van trainingsvluchten moeten de vliegtuigen met een
toegelaten opstijgmassa (MTOW-maximum take off weight) kleiner dan 2.000 kg,
al dan niet uitgerust met een geluidsdemper, beschikken over een geldig
geluidscertificaat met vermelding van een certificatieniveau kleiner of gelijk aan
76 dB(A), vastgesteld volgens de certificatieprocedure van ICAO Bijlage 16,
boekdeel 1, deel II. Uitzondering wordt gemaakt tot en met 77,3 dB(A) voor
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bestaande home-based toestellen. De desbetreffende geluidscertificaten van deze
vliegtuigen, uitgegeven door de bevoegde nationale autoriteit, worden ter
beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid;
het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in circuit is voor trainingsvluchten, is
beperkt tot maximaal 4.".

Art. 3. De overige bepalingen van het bestreden besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie
tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, - n orr. 2818

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,
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