
^\ Vlaamse
Regering

AMV/00093220/1015B

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend
tegen het besluit nr. 35013/152/2/W/1 van de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen van 21 december 2015 waarbij de vraag van de nv LEM

Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 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), Kruidenstraat 19, 8400 Oostende, en de heer Jacques Denecker,
Kruidenstraat 19, 8400 Oostende, aangetekend tegen het besluit nr. 35013/152/2/W/1 van
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 21 december 2015 waarbij;

1° de vraag van de nv LEM Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende,

tot wijziging/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM
Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, gedeeltelijk wordt
ingewilligd zodat de vergunningsvoorwaarden als volgt worden gewijzigd/aangevuld:

"De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:
• tot 31 december 2009: QC max. = 82;

• van 1 januari 2010 tot 31 december 2014: QC max.= 37;
• vanaf 1 januari 2015: QC max. = 12.

De QC (Quota Count) wordt bepaald als volgt: QC = 10!G-85I/1°

met G = maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau
uitgedrukt in EPN (dB); waarin G =
1° voor elke landing: het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij

zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingspunt, min 9 EPNdB
2° voor elke opstijging: de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van

een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij
het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale landingsmassa, conform de
voorschriften van ICAO bijlage 16.",

wordt vervangen door:

"De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:
tot 31/12/2020: QCmax. = 12, waarbij de 180 bewegingen/jaar een QCmax, = 26
mogen hebben;
vanaf 1 januari 2021: QCmax. = 12 waarbij 180 bewegingen een QCmax. = 26 mogen
hebben (maar daarbij dan wel maar steeds maximaal - en dus niet overdraagbaar -
45 per kwartaal);

De QC (Quota Count) wordt bepaald als volgt; QC = 10(G-85I/1°
met G = maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau
uitgedrukt in EPN (dB); waarin G =
1° voor elke landing: het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij

zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingspunt, min 9 EPNdB
2° voor elke opstijging: de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van

een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij
het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale landingsmassa, conform de
voorschriften van ICAO bijlage 16.";

2° de volgende voorwaarde ambtshalve wordt gewijzigd:
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"A.5

De totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen
tussen 23.00 u en 06.00 u mag nooit meer bedragen dan 25.100 (=70% van het
referentiejaar 1998).",

wordt vervangen door:

"De totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vliegtuigen tussen 23.00 u en
06.00 u mag nooit meer bedragen dan 12960.";

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:
het bestreden besluit is in strijd met het standstill-beginsel (artikel 23, 4°, van de
Grondwet) dat in het decreet inzake algemene bepalingen inzake milieubeleid
wordt gehanteerd;
het beperken van de geluidshoeveelheid 's nachts is uitermate belangrijk gelet op
de ligging van de luchthaven vlakbij dichtbevolkt gebied;
er werd reeds aangetoond dat de nachtrust van omwonenden wordt verstoord
door luidruchtige overvliegende vliegtuigen en dit heeft nadelige gevolgen voor
de gezondheid;
op het moment van de initiële vergunning werd er een spreiding opgenomen van
de maximale normen inzake geluidshoeveelheid per vliegbeweging, teneinde de
sector over de loop van 10 jaar toe te laten zich stelstelmatig aan te passen;
vanaf 1 januari 2015 zou de maximale geluidshoeveelheid per vliegbeweging dan
ook slechts 12 mogen bedragen;
hoewel destijds werd erkend dat een maximale geluidshoeveelheid per
vliegbeweging van 12 noodzakelijk was teneinde de hinder voor de omwonenden
en voor het leefmilieu op een redelijkere wijze te beperken, werd er nu rekening
gehouden met de zogenaamde 'economische belangen';
het bestreden besluit laat toe dat na 1 januari 2015 een maximale
geiuidshoeveelheid van 26 wordt toegelaten bij 180 vliegbewegingen per jaar; dit
zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de bescherming van het leefmilieu
en de omwonenden;
er kan niet voldoende worden benadrukt dat het nachtelijke uren betreffen,
waarbij de bescherming tegen geluidsoverlast extra belangrijk is;
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het bestreden besluit oordeelt ten onrechte dat de bijzondere voorwaarden zo
zijn opgesteld dat zij een standstill garanderen ten opzichte van de initieel
verleende vergunning, namelijk door de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid
gedurende de nacht te beperken; er wordt echter geen rekening gehouden met
het feit dat een belangrijk element van de geluidsoverlast het gevolg is van de
hoeveelheid geluid van één vliegbeweging; door de luidruchtige vrachtvliegtuigen
(QCmax 26) ook na 2015 's nachts te laten overvliegen, worden mensen uit hun
slaap gewekt die bij het overvliegen van de moderne vrachtvliegtuigen (QCmax
12) zouden hebben kunnen doorslapen; deze vermindering wordt hoegenaamd
niet beperkt door de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid te beperken;
daarenboven valt niet te verantwoorden dat in het kader van enige economische
belangen een dergelijke toelating zorgt voor een vermindering van de
bescherming van het leefmilieu; in het kader van de standstill-verplichting en van
het voorzorgsbeginsel moet gestreefd worden naar economisch bevorderende
maatregelen die geen afbreuk doen aan de normen ter bescherming van het
leefmilieu;
er wordt niet aangetoond dat het voor het economische belang van de
luchthaven noodzakelijk is dat deze vliegbewegingen worden toegelaten; er blijkt
dat moderne vrachtvliegtuigen perfect in staat zijn om zich te houden aan de
initieel bepaalde maxima inzake hoeveelheid geluid per vliegbeweging;
daarenboven moet de markt zich aanpassen aan de maatregelen ter bescherming
van het milieu en niet andersom; de transportbedrijven die hebben geïnvesteerd
in moderne en milieuvriendelijke vliegtuigen, worden door deze beslissing
benadeeld en de maatschappijen die hieromtrent geen investeringen hebben
gedaan en blijven vliegen met vervuilende vliegtuigen, worden beloond;
de sector heeft 10 jaar tijd gehad om zich aan te passen aan de noodzakelijk
geachte milieunormen; het is dan ook onbegrijpelijk dat, op basis van de
argumentatie dat een aantal maatschappijen die werken met verouderde en
minder milieubewuste vliegtuigen zouden moeten worden aangetrokken,
belangrijke normen ter bescherming van het leefmilieu worden verminderd;
de luchthaven van Deume en Charleroi zijn 's nachts gesloten; het is voor deze
luchthaven blijkbaar wel mogelijk om te concurreren zonder nachtelijke en
hinderende vliegbewegingen;
de omwonenden worden ten onrechte minder beschermd tegen de nachtelijke
geluidsoverlast van de naastgelegen luchthaven dan deze 2 kleine gelijkaardige
luchthavens;
de geluidsnormen terugdraaien is een afbreuk van de verklaringen in het Vlaams
Parlement van de minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits
(uitbatingscontract SA EGIS);
uit metingen in de slaapkamer blijkt dat 180 keer per jaar een maximum QC-
waarde van 26 toelaten overeenkomt met een vergunning om 180 keer per jaar 's
nacht een stofzuiger op volle kracht aan te zetten midden in de slaapkamers van
omwonenden in de buurt van de luchthaven; het resultaat is 's nachts sterke
slaapverstoring en extra wekmomenten bij duizend mensen, met
gezondheidseffecten tot gevolg;
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uit het EU-document 'Good Pratice guide on noise exposure and potential health
effects' blijkt dat er een extra ontwakingspercentage is van 36% en bijgevolg
ontoelaatbaar;

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
vergunningsvoorwaarden 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/2 van 21 december 2015 van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen houdende het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek van de
vzw Wiloo voor het wijzigen van de voorwaarden inzake trainingsvluchten; 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 ongunstige 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 exploitant (LEM Oostende-
Brugge) om de bijzondere voorwaarden inzake geluid van de luchthaven aan te passen;
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Overwegende dat met de vergunningen van 19 oktober 2004 en 25 april 2005 de
volgende bijzondere voorwaarden inzake geluid zijn opgelegd:

voor de commerciële vluchten tussen 23u00 en 6u00 gelden de volgende
beperkingen:

voor civiele subsonische straalvliegtuigen: max. 270 bewegingen/kwartaal
en 1.080 bewegingen/jaar;
voor toestellen <6 ton: maximum 38 bewegingen/kwartaal en 152
bewegingen/jaar;
indien in een bepaald kwartaal of in bepaalde kwartalen het aantal
bewegingen lager is dan het toegelaten aantal, mag dit gecompenseerd
worden met een verhoging van het aantal bewegingen in een
daaropvolgend kwartaal binnen hetzelfde kalenderjaar, waarbij het
maximaal aantal vluchten op jaarbasis uiteraard niet wordt overschreden.
Deze verhoging van het aantal bewegingen mag maximaal 10 % bedragen.
de maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23
en 06 uur:

tot 31 december 2009: QC max. = 82;
van 1 januari 2010 tot 31 december 2014: QC max. = 37;
vanaf 1 januari 2015; QC max. = 12,

de QC (Quota Count) wordt bepaald als volgt: QC = lo'G-8si/io

met G = maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten
geluidsniveau uitgedrukt in EPN (dB); waarin G =
1° voor elke landing: het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een
vliegtuig bij zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingspunt,
min 9 EPNdB;
2° voor elke opstijging: de helft van de som van de gecertificeerde
geluidsniveaus van een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op
het meetpunt waarboven bij het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij
zijn maximale landingsmassa, conform de voorschriften van ICAO bijlage
16;
de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende
vliegtuigen tussen 23u en 6u mag nooit meer bedragen dan 25.100 (= 70%
van het referentiejaar 1998);
per kwartaal moet een rapport worden opgemaakt, waarin een overzicht
wordt gegeven van de hoeveelheid vliegbewegingen tussen 23u en 6u per
vliegtuigtype met hun bijhorende QC-waarden en waarin tevens de totale
geluidshoeveelheid per kwartaal;

nachtvluchten in het kader van het algemeen belang (zijnde
helicopterbeloodsingen, reddingsoperaties, medische vluchten, vluchten voor de
federale politie, vluchten voor de controle van olieverontreiniging op zee,
humanitaire vluchten die gratis opereren alsook strikt militaire vluchten) vallen
buiten het contingent van de commerciële nachtvluchten; oefenvluchten moeten
wel in rekening gebracht worden;
de geluidscontouren en aantal potentieel ernstig gehinderden:
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jaarlijks moeten volgende geluidscontouren worden bepaald voor het
voorbije jaar volgens artikel 5.57.1.2 van titel II van het VLAREM: LDN,
LAeq,dag en LAeq.nacht, evenals het aantal potentieel ernstig gehinderden;
het aantal potentieel ernstig gehinderden mag nooit meer bedragen dan
2.700 (= 70% van het aantal van 1998), waarbij rekening gehouden wordt
met de bevolkingsgegevens van 2001;

jaarlijks moeten volgende geluidscontouren worden bepaald, volgens de
Europese richtlijn 2002/49/EG van 26 maart 2002 inzake de evaluatie en
de beheersing van omgevingslawaai: Lden en Lnight;

Overwegende dat de exploitant met onderhavige aanvraag verzoekt om de voorwaarde
inzake de maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23u en 6u
(de Quota Count, QC) aan te passen gezien de huidig opgelegde maximale QC-waarde
van 12 in belangrijke mate de duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de verdere
logistieke ontwikkeling van Vlaanderen hypothekeert; dat er zich geen probleem stelt
voor het passagiersverkeer, maar wel voor het vrachtverkeer; dat een groot aantal
toestellen namelijk een maximale QC-waarde hebben gelegen tussen 12 en 37; dat deze
toestellen dus niet tussen 23 u en 6 u kunnen opstijgen gezien dit zou leiden tot een
overschrijding van de opgelegde QC-waarde van 12; dat hierdoor vrachtmaatschappijen
de luchthaven links laten liggen en zoeken naar luchthavens waar ze 24 u per dag
kunnen opereren; dat volgens de exploitant er meer goederentrafieken nodig zijn om de
luchthaven rendabel te maken en (directe en indirecte) tewerkstelling te kunnen
garanderen; dat de geluidsvoorwaarden zoals opgelegd tot 2014 (QC=37) geen
noemenswaardige overlast opleverden; dat er ook een sterke daling is van het aantal
potentieel sterk gehinderden sinds 2010;

Overwegende dat de exploitant verzoekt om de voorwaarde inzake de maximum
toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging als volgt aan te passen (onderlijnd
deel):
"De maximale toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:

tot 31 december 2009: QC max. = 82;
van 1 januari 2010 tot 31 december 2014: QC max. = 37;
vanaf 1 januari 2015: QC max. = 12 waarbij de helft van het nachtquotum
beschreven onder a,1 OCmax = 37 mag hebben, zijnde de helft van de toegestane
1.080 bewegingen/jaar (= 540 bewegingen/jaar). vanaf 1 januari 2020 wordt dit
herleid tot één derde (= 360 bewegingen/jaar).":

Overwegende dat tijdens de hoorzitting op de provinciale milieuvergunningscommissie
in eerste aanleg door de exploitant aangegeven werd dat er alleen problemen inzake QC
zouden zijn voor de vertrekkende vluchten; dat bijgevolg het aantal bewegingen
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waarvoor een QC van 37 wordt gevraagd mag worden verminderd naar 270 bewegingen
(540/2);

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 tijdens het openbaar onderzoek 1.172 bezwaren (waarvan 1.171 dezelfde
brieven - 12 bevatten een persoonlijke toevoeging) en 1 steunbetuiging voor de
exploitant werden ingediend; dat de bezwaren hoofdzakelijk betrekking hebben op het
volgende: LEM was op de hoogte van de voorwaarden bij de overname, de afbouw van
lawaai waar 10 jaar op werd gewacht, wordt nu terug afgebouwd, de mogelijkheid om
opnieuw oude toestellen te laten opstijgen, achteruitgang van de woonkwaliteit, de
geluidshinder zal toenemen tijdens de nachtperiode;

Overwegende dat de deputatie oordeelde om gedeeltelijk in te gaan op het verzoek van
de exploitant tot een verhoging van de maximale QC-waarde; dat de deputatie het
volgende toestaat:
"De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:

tot 31/12/2020: QCmax. = 12, waarbij de 180 bewegingen/jaar een QCmax. = 26
mogen hebben;
vanaf 1 januari 2021: QCmax, = 12 waarbij 180 bewegingen een QCmax. = 26 mogen
hebben (maar daarbij dan wel maar steeds maximaal - en dus niet overdraagbaar -
45 per kwartaal).";

Overwegende dat de deputatie daarnaast ook oordeelde om ambtshalve nog een
aanpassing te doen om de totale hinder gedurende de nacht niet te laten stijgen ten
opzichte van wat werd toegestaan in de vergunning van 2004/2005; dat de totale
jaarlijkse nachtelijke geluidshoeveelheid wordt beperkt tot 12.960, namelijk 1.080
bewegingen per jaar tussen 23 u en 6 u met subsonische vliegtuigen met een QC=12
(1080 ^ 12) in plaats van 25.100 voor vertrekkende vliegtuigen zoals opgelegd in de
vergunning van 2005;
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Overwegende dat de exploitant niet in beroep is gegaan tegen deze beslissing van de
deputatie en zich bijgevolg akkoord verklaart met de gestelde voorwaarden;

Overwegende dat conform de bijzondere voorwaarden de exploitant per kwartaal een
rapport maakt van het aantal nachtbewegingen (vertrekkende en landende), de QC per
type vliegtuig en de totale QC tijdens de nacht; dat in onderstaande tabel een
samenvatting wordt gegeven van deze gegevens (bewegingen tussen 23 u en 6 u) van de
laatste 5 jaar:

totaal aantal
nachtelijke
vliegbewegingen
aantal nachtelijke
vliegbewegingen met
QC>12
aantal nachtelijke
vliegbewegingen met
12 < QC < 26
aantal nachtelijke
vliegbewegingen met
26 < QC < 37

aantal nachtelijke
vliegbewegingen met
QC>37
maximale QC

totale QC

2010
704

127

106

19

2

67,6

5001,3

2011
676

95

95

o

o

36,3

4465,2

2012
676

89

89

o

o

25.7

3179

2013
499

74

74

o

o

25,3

3147.4

2014
378

30

30

o

o

24.5

1800.3

2015
521

2

2

o

o

13,3

1005,2

Overwegende dat uit de tabel blijkt dat de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid (totale
QC) van 12.960 die ambtshalve opgelegd werd door de deputatie, absoluut niet gehaald
wordt; dat het evenwel aangewezen is om deze voorwaarde te laten staan gezien deze
beter aansluit bij de bijzondere voorwaarden inzake het totaal aantal nachtelijke
vliegbewegingen per jaar (1.080); dat trouwens hiertegen geen beroep werd ingediend;

Overwegende dat in de jaren 2010 tot 2014 volgens de bijzondere voorwaarden in de
vergunning van 25 april 2005 er een maximale QC-waarde mocht zijn van 37; dat uit de
bovenstaande tabel blijkt dat alleen in 2010 bij 2 bewegingen een overschrijding van de
maximale QC-waarde plaats vond;
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Overwegende dat wanneer meer in detail gekeken wordt naar de cijfers van de QC's in
de rapporten die door de exploitant per kwartaal worden aangeleverd, blijkt dat het
type B744 (Boeing 747-400) bij het opstijgen voor de grootste QC-waarden zorgt en type
B742 (Boeing 747-200) bij het landen; dat in 2015 er geen Boeing 747-400 opgestegen is
tijdens de nacht; dat de 2 overschrijdingen van de QC = 12 in 2015 veroorzaakt werden
door een humanitaire vlucht en een vlucht die pas effectief vertrokken is om 23u15; dat
voor deze laatste beweging een aanmaning van de afdeling Milieu-inspectie werd
gekregen;

Overwegende dat uit telefonisch contact met de exploitant blijkt dat het vliegtuigtype
Boeing 747-400 nog vaak gebruikt worden bij het vrachtvervoer; dat de vraag tot
wijziging van de QC-waarde er gekomen is omdat een nieuwe cargoklant wordt
aangetrokken en dat deze vliegt met het vliegtuigtype Boeing 747-400; dat deze klant
evenwel normaal gezien overdag zou vliegen, maar in uitzonderlijke gevallen (zoals
vertragingen) toch tussen 23u en 6u zou moeten kunnen opstijgen; dat 180 bewegingen
per jaar een beperkt aantal is en kan verantwoord worden, mede gelet op een potentiële
groei van de cargomarkt;

Overwegende dat in de periode 2010-2014 slechts drie klachten werden ingediend, die
betrekking hadden op geluidshinder; dat ook het aantal potentieel gehinderden tijdens
de periode 2010-2014 met 90% gedaald is;

Overwegende dat de exploitant tijdens de procedure in eerste aanleg een studie liet
opmaken door de KUL (PV 5936 - 9 december 2015) met een berekening van
geluidscontouren (Lden, Lnight) en potentieel sterk gehinderde personen voor
verschillende scenario's inzake QC's; dat de uitgevoerde simulaties aantonen dat er niet
meer potentieel sterk gehinderden zullen zijn dan de afgelopen jaren; dat het standstill-
beginsel derhalve wordt gerespecteerd;

Overwegende dat een vergelijking van de maximale QC-waarde in andere luchthavens
niet zinvol is gelet op de specifieke ligging van iedere luchthaven;

Overwegende dat uit bovenstaande overwegingen besloten kan worden dat een hogere
QC-waarde van 26 voor 180 bewegingen tijdens de nachtperiode kan worden toegestaan
vermits de geluidshinder voor de omwonenden tijdens de nachtperiode hierdoor niet zal
verhogen; dat bijgevolg de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden
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beperkt en het bijgevolg aangewezen is dat het verzoek van de exploitant wordt
ingewilligd;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de
externe veiligheid, veroorzaakt door de gevraagde versoepeling van de voorwaarden
door de exploitant, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit te bevestigen,

BESLUIT:

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/1 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 21
december 2015 waarbij:

1° de vraag van de nv LEM Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende,
tot wijziging/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van de inrichting nv LEM
Oostende-Brugge, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, gedeeltelijk wordt
ingewilligd zodat de vergunningsvoorwaarden als volgt worden gewijzigd/aangevuld;

"De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:
• tot 31 december 2009: QC max. = 82;
• van 1 januari 2010 tot 31 december 2014: QC max. = 37;
® vanaf 1 januari 2015: QC max. = 12.

De QC (Quota Count) wordt bepaald als volgt: QC = 10(G-85)/1°
met G = maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau
uitgedrukt in EPN (dB); waarin G =
1° voor elke landing: het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij

zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingspunt, min 9 EPNdB
2° voor elke opstijging: de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van

een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij
het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale landingsmassa, conform de
voorschriften van ICAO bijlage 16,",
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wordt vervangen door:

"De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23 en 06 uur:
tot 31/12/2020: QCmax. = 12, waarbij de 180 bewegingen/jaar een QCmax. = 26
mogen hebben;
vanaf 1 januari 2021: QCmax. = 12 waarbij 180 bewegingen een QCmax. = 26 mogen
hebben (maar daarbij dan wel maar steeds maximaal - en dus niet overdraagbaar -
45 per kwartaal);

De QC (Quota Count) wordt bepaald als volgt: QC = 10IG-85)/1°
met G = maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau
uitgedrukt in EPN (dB); waarin G =
1° voor elke landing: het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij

zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingspunt, min 9 EPNdB
2° voor elke opstijging: de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van

een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij
het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale landingsmassa, conform de
voorschriften van ICAO bijlage 16.";

2° de volgende voorwaarde ambtshalve wordt gewijzigd:
"A.5

De totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen
tussen 23.00 u en 06.00 u mag nooit meer bedragen dan 25.100 (= 70% van het
referentiejaar 1998).",

wordt vervangen door

"De totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vliegtuigen tussen 23.00 u en
06.00 u mag nooit meer bedragen dan 12960.",

wordt ongegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt bevestigd.
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Art. 3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie
tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, ,„, ^ om- ^o-jg!"' ^ Uf'U, Al! 18

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw, /

/!/ƒ

Joke ^CH^CIVLIEGE
./

///
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