VLAAMSE REGERING

AMV/00074387/1014/B
BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER DE BEROEPEN
AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/0400000078/LDS VAN 17
JUNI 2004 VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN,
HOUDENDE
HET
VERLENEN
VAN
DE
MILIEUVERGUNNING,
AAN
DE
INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTWERPEN, KONING ALBERT II-LAAN 20,
1000 BRUSSEL, OM EEN LUCHTHAVEN, GELEGEN TE 2100 ANTWERPEN
(DEURNE), LUCHTHAVENLEI ZiN, TE 2150 BORSBEEK EN TE 2640
MORTSEL, VERDER TE EXPLOITEREN EN TE VERANDEREN DOOR WIJZIGING
EN UITBREIDING.

De Vlaamse minister van Openbare Werken,
en Natuur,

Energie,

Leefmilieu

Gelet op het decreet van 28
juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, zoals herhaaldelij k gewij zigd bij decreten
van het Vlaams Parlement;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse
Regering houdende
vaststelling van het
Vlaams
Reglement
betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd
bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van
18 mei 1999;

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, het laatst gewij zigd bij het beslui t van de Vlaamse
Regering van 22 september 2008;
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Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 182.767 van 8
mei 2008, houdende vernietiging van het ministerieel besluit
van 30 december 2004,
waarbij in beroep het besluit nr
MLAV1/0400000078/LDS van 17 juni 2004 van de deputatie van de
provincieraad van Antwerpen werd gewijzigdj dat gezien het
Vlaamse Gewest binnen de dertig dagen geen verzoek tot
voortzetting van de procedure had ingediend, het voormelde
ministerieel
besluit
werd
vernietigd
conform
het
auditoraatsverslag van 29 oktober 2007j
Gelet op de ontvankelijk bevonden beroepen van:
het
ministerie
van
de
Vlaamse
Gemeenschap,
afdeling
Personenvervoer en Luchthavens, Koning Albert II-laan 20,
1000 Brussel;
het gemeentebestuur van Borsbeek, de Robianostraat 64, 2150
Borsbeek;
het gemeentebestuur van Mortsel, Liersesteenweg
2640
Mortsel,
aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAV1/0400000078/LDS
van 17 juni 2004 van de deputatie van de provincieraad van
Antwerpen, houdende het verlenen van de milieuvergunning, voor
een
termijn
verstrijkend
op
17
juni
2024,
aan
de
Internationale Luchthaven Antwerpen, Koning Albert II-laan 20,
1000 Brussel, om een luchthaven, gelegen te 2100 Antwerpen
(Deurne), Luchthavenlei zin, te 2150 Borsbeek en te 2640
Mortsel, (kadastergegevens in bij lage) verder te exploiteren
en te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende:
een terrein voor vliegvelden met een start- en landingsbaan
van 1.510 meter en een graspiste van 1.070 m;
een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 400
kW, aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van
500 kWj
vier transformatoren met een vermogen van 160 kVA en 3 X 400
kVAj
een stalling voor maximaal 48 voertuigenj
een onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen,
uitgerust met één schouwputj
een wasplaats voor het reinigen van maximum 7 voertuigen per
dagj

drie persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen
van 3 kW, 4,05 kW en 2,2 kWj
diverse koel- en airconditioningsinstallaties met een totaal
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vermogen van circa 242 kW;
een opslagplaats voor 400 1 stikstof en 120 1 geperste lucht
in verplaatsbare recipiënten met een totaal waterinhoudsvermogen van 520 1;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 12.484 kg diverse
schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 270 1 diverse licht
ontvlambare vloeistoffen;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 120 1 P2-vloeistoffen;
een opslagplaats voor 68.400 1 mazout in vijf bovengrondse
houders met een inhoudsvermogen van 3 X 10.000 1, 15.200 1
en
200
1
en
in
drie
ondergrondse
houders
met
een
inhoudsvermogen van 2 X 10.000 1 en 1 X 3.000 1;
een opslagplaats voor 3.000 1 afvalolie in een ondergrondse
houder;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 2.940 1 smeer- en
afvalolie;
een opslagplaats voor 1.070 1 diverse gevaarlijke stoffen in
kleine handelsverpakkingen;
een houtwerkplaats uitgerust met houtbewerkingsmachines,
aangedreven door elektromotoren met een vermogen van 15,2
kW;
een metaalwerkplaats uitgerust met diverse metaalbewerkingsmachines, aangedreven door elektromotoren met een totaal
vermogen van 16,52 kW;
tien stookinstallaties op lichte stookolie met een totaal
warmtevermogen van 1.816,2 kW;
een opslagplaats voor 40 ton strooizout;
het lozen van bedrij fsafvalwater in de openbare riolering
met een maximum debiet van 14,21 m3 / u u r , 328,7 m3 / d a g en
120.620 m3 / j a a r ;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, §4 van titel I van
het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing
aan de adviesverlenende overheidsorganen werd verzonden op 15
juli 2004;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, §4 van titel I van
het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing
aan de exploitant werd verzonden op 15 juli 2004;
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Gelet op het feit dat voormelde beroepen werden ontvangen op 6
augustus 2004, 13 augustus 2004 en 16 augustus en ontvankelijk
werden bevonden op 6 augustus, 18 augustus 2004 en 16 augustus
2004;

Gelet op het schrijven van 27 mei 2008 van de Raad van State,
houdende betekening van het arrest nr. 182.767 van 8 mei 2008
aan de heer Jan Bergé, advocaat, met zetel te 3000 Leuven,
Naamsestraat 165 en handelend in opdracht van de Vlaamse
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
dat dit schrijven werd ontvangen op 28 mei 2008; dat daardoor
de
behandelingstermijn voor heronderzoek van het
beroep
opnieuw aanvangt op 28 mei 2008;

Gelet op het feit dat voormelde beroeps indieners de volgende
aanspraken en bezwaren doen gelden:
1° de afdeling Personenvervoer en Luchthavens (exploitant)
met betrekking tot de touringvluchten:
de
exploitant
kan
niet
instemmen
met
de
opgelegde
beperkingen voor touringvluchten;
een beperking van de touringvluchten was niet aan de orde in
de overlegcommissie van de Luchthaven Ant.we rpera , omdat de
hinder veroorzaakt door deze vluchten niet als storend werd
ervaren; touringvluchten vertonen geen repetitief karakter
en veroorzaken eerder minder geluidsbelasting dan een
lijnvlucht of zakenvlucht;
het bestreden besluit is onduidelijk over hetgeen met
touringvluchten wordt bedoeld;
de
bijzondere
voorwaarde
steunt
op
definities
van
categorieën
van
vluchten
die
weliswaar
sedert
lang
gehanteerd worden r maar die niet op reglementaire grond
gebaseerd zijn en dus niet tegenstelbaar aan derden;
de term 'touringvluchten' is niet opgenomen in de lCAO-,
ECAC-, Belgische of andere regelgeving of in de AlP; dit
vormt een probleem wanneer men zich richt tot een bij
uitstek internationaal publiek;
alleen de definities opgenomen in het vluchtplan zijn
officieel gekend en erkend; het vluchtplan is het enige
erkende document dat zowel de luchtvaarttechnische als de
financiële basis geeft voor de aanvaarding/weigering en
tarifering van de vlucht;
touringvluchten omvatten ook activiteiten met een zakelijk
of commercieel karakter;
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de beperking zoals ze nu is opgenomen zal
belangrijk inkomensverlies;

leiden tot een

met betrekking tot de afkoppeling van niet-verontreinigd
hemelwater:
de afkoppeling van niet-verontreinigd hemelwater omvat de
afkoppeling van de startbaan, de taxibanen en Apron I;
de aanleg van het infiltratiebekken, inclusief de infrastructuur
voor
de
afvoer
van
het
niet-verontreinigd
hemelwater, kost ongeveer 615.000 Euro; dit kan binnen de 3
j aar uitgevoerd worden en realiseert 89 % van de af te
koppelen oppervlakte;
de afkoppeling van Apron I kan niet op korte termijn
gerealiseerd worden, wegens onvoldoende financiële middelen;
voor de afkoppeling is het gedeeltelijk openbreken van Apron
I noodzakelijk, wat een heraanleg van de ganse Apron met
zich meebrengt;
aan de vernieuwing van Apron I zijn zeer hoge kosten
verbonden, vergeleken met het eerder beperkte belang op vlak
van afvoer van hemelwater (11% van de af te koppelen
oppervlakte) ;
de afkoppeling van de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van Apron I zal plaatsvinden ter gelegenheid
van de vernieuwing van deze Apron, die vermoedelij k vóór
2010
zal
uitgevoerd
worden
wegens
slijtage
van
de
infrastructuur;
met betrekking tot het aantal potentieel ernstig gehinderden:
de betekenis van 'cumulatief' moet verduidelijkt worden;
het is niet duidelijk welke cij fers als referentie gelden,
de cijfers met of zonder 5.000 trainingsvluchten;
de exploitant kan slechts aan deze voorwaarde voldoen, voor
zover een beleid wordt gevoerd, waarbij wordt voorkomen dat
het aantal gehinderden verder toeneemt door nieuwe bewoning
in kritische zones;
met betrekking tot het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in
circuit mag zijn voor lokale trainingen:
Belgocontrol kiest het circuit dat de piloot moet volgen; de
exploi tant heeft geen bevoegdheid over het verkeer in de
lucht en kan deze voorwaarde niet aan Belgocontrol opleggen;
met betrekking tot de aanstelling van een milieucoördinator:
er werd reeds een milieucoördinator van het tweede niveau
aangesteld;
met betrekking tot de formule voor geluidscontouren:
de opgestelde formule bevat een aantal typfouten;
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2° de gemeente Borsbeek:
het blijkt dat de veiligheidszone zal uitgebreid worden naar
het grondgebied Borsbeek en dat hiervoor een RUP en een
bijhorend onteigeningsplan zal opgemaakt worden;
de veiligheidszone ligt deels in agrarisch gebied en deels
in recreatiegebied;
de percelen die aangeduid worden als veiligheidszone op het
grondgebied van Borsbeek behoren niet tot het luchthaventerrein en maken geen voorwerp uit van de aanvraag;
de geplande veiligheidszone aan de kant van Borsbeek is
zonevreemd;
het perceel 160/K is gelegen in een speciale beschermingszone in uitvoering van de Habitatrichtlijn; een vergunningsplichtige activiteit die een betekenisvolle aantasting van
de natuurlijke kenmerken van deze speciale beschermingszone
kan veroorzaken, moet onderworpen worden aan een passende
beoordeling en is in principe verboden;
de exploitatie zorgt nu reeds voor ernstige geluidshinder
bij de omwonenden;
uit bij lage 4 van de aanvraag blijkt dat de exploitant een
stijging verwacht voor wat betreft de lijnvluchten, charters
en zakenvluchten; deze stijging druist rechtstreeks in tegen
het stand-stillbeginsel;
de luchthaven ligt in een zeer dicht bevolkt gebied en hoort
daar eigenlijk niet thuis;
er werd geen MER opgemaakt;
in het bestreden besluit wordt niet ingegaan op het feit dat
de aangeduide percelen van de veiligheidszone deel uitmaken
van en grenzen aan een beschermd monument en dorpsgezicht;
de aanvraag is een feitelijke uitbreiding van het luchthavengebied op het grondgebied van de gemeente Borsbeek; het
gemeentebestuur is trouwens eigenaar van enkele percelen en
werd toch op geen enkele manier betrokken in deze zaak; de
aanvrager doet hier aan bevoegdheidsoverschrijding;
3° de gemeente Mortsel:
touringvluchten horen niet thuis op een internationale
zakenluchthaven; touringvluchten staan door hun aard en
omvang in voor een belangrijk deel van de geluidshinder en
brengen weinig of geen meerwaarde voor de luchthaven;
volgens de aanvraag verwacht de exploitant tegen 2010 en
2023 een sterke stijging van het aantal lijnvluchten,
charters en zakenvluchten; deze veronderstellingen staan
haaks op het feit dat er de afgelopen j aren een gevoelige
daling van het aantal lijnvluchten heeft plaatsgevonden; in
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de milieuvergunning moet een maximum aantal lijnvluchten,
charters
en
zakenvluchten worden vastgesteld,
rekening
houdend met de geldende milieukwaliteitsnormen en het
dichtbevolkte karakter van de omgeving;
conform de internationale luchtvaartreglementering (leAO)
dient de exploitant op korte termijn aan beide zijden van de
startbaan een 'runaway end safety area (RE8A)' te voorzien;
de exploitant voorziet een zone met een lengte van 300 m;
langs de zijde van de Krijgsbaan moet deze strook volledig
onteigend worden en moet de Krijgsbaan ingetunneld worden;
de inrichting van een RE8A aan de zijde van de Krijgsbaan is
stedenbouwkundig onmogelijk en ongewenst en doet sterk
afbreuk aan de waarde van Fort 3 als beschermd monument en
habitatrichtlijngebied;
de luchthavenactivi tei ten, inclusief RE8A, moeten volledig
op de daartoe binnen het gewestplan aangeduide zones
plaatsvinden;

Gelet op het horen op 19 augustus 2008 door de Gewestelijke
Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen
een toelichtende nota overhandigt en de argumenten van zijn
beroep bevestigt en de argumenten van de beroepers poogt te
weerleggen:
• in het advies van de afdeling Milieuvergunningen wordt
vermeld dat de inrichting gelegen is in Mortsel en
Borsbeek,
terwijl
de
inrichting voornamelijk op het
grondgebied van Antwerpen ligt;
• er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde met
betrekking tot de landende vliegtuigen met vertraging en de
medische vluchten te wijzigen; sinds september 2004 blijkt
uit ervaring dat vertragingen van lijnvluchten uitermate
zeldzaam zijn en beperkt worden tot een paar minuten na
23u00;
• er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde met
betrekking tot het aantal potentieel gehinderden, namelijk
het aantal inwoners binnen de LDN-contour en het aantal
inwoners
binnen
de
LAeq,dag-contour,
te
W1J zigen;
de
Luchthaven Antwerpen heeft geen impact op het gebruik van
haar infrastructuur door militaire toestellen; ook wordt de
luchthaven sinds 2007 als uitvalsbasis gebruikt door het
luchtsteundetachement van de Federale politie; louter door
de overheersende windrichting en het daaraan gekoppelde
start-Iandingsgebruik,
kan bij
een onveranderd aantal
vluchten het aantal gehinderden exponentieel toenemen; het
gebruik van het lNM-model leidt tot distorsies van de
resultaten, ingevolge een onvoldoende onderscheid tussen de
"kleinere" types toestellen, die gebruikt worden op de
Luchthaven Antwerpen; er zal onderzocht worden hoe het
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model
kan
geoptimaliseerd
worden,
zodat
een
betere
weerspiegeling van de realiteit kan bekomen worden (op
basis van de
specifieke
situatie van de
Luchthaven
Antwerpen) ;
• er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde met
betrekking tot de tijdsbeperking voor de trainingsvluchten
als volgt aan te passen, gezien er wordt vastgesteld dat
deze vluchten gevoelig liggen bij een aantal omwonenden
(omwille van het repetitief karakter), niettegenstaande de
trainingsvluchten slechts
2
% van de
geluidscontour
uitmaken:
"Lokale trainingsvluchten,
zogenaamde "touchgo's" zijn verboden op zondag en vóór 9uOO en na 18u00 op
andere
dagen.
Zaterdag
toegelaten
mits
gebruik
van
toestellen met geluidscertificaat van < 75 dB(A)";
• de RESA (runway end safety area) maakt geen deel uit van
deze aanvraag;
• er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde met
betrekking tot het afkoppelen van het niet-verontreinigd
hemelwater te wij zigen; door de afdeling Milieu-inspectie
werd bij aanmaning van 25 februari 2008 uitstel verleend
tot 31 januari 2009 om zich in regel te stellen met de
bepaling inzake afkoppeling van het hemelwater van de
startbaan/taxibanen; het studiebureau Technum stelt in een
nieuwe
infiltratiestudie
van
juni
2008
dat
de
infiltratiecapaciteit van de bodem onvoldoende is om het
oorspronkelijke concept te behouden en stelt een nieuw
alternatief
voor
dat
uitgewerkt
moet
worden;
dit
al ternatief zal een hogere kostprij s genereren, waarvoor
dit jaar de investeringsbudgetten niet beschikbaar zijn; in
deze studie werd het hergebruik niet bekeken; wat de
afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater voor
Apron I betreft, zal de datum van 2010 niet kunnen gehaald
worden; deze afkoppeling zal gefaseerd over een tijdsspanne
van 10 j aar gebeuren, namelijk bij het vernieuwen van de
infrastructuur;

Gelet op het besluit nummer MLAKT/0000000001/LDS/1h van 24
februari 2000 van de deputatie van de provincieraad van
Antwerpen, houdende aktename, geldend als vergunning, voor een
termijn
verstrijkend
op
24
februari
2005,
aan
de
Internationale Luchthaven Antwerpen, Koning Albert II-Iaan 20,
1000 Brussel, om een luchthaven, gelegen te 2100 Deurne,
Luchthavenlei zin, verder te exploiteren;

Gelet op het besluit nummer MLAV1/99-397/LDS/1h van 27 april
2000 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen,
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houdende akt.eriame , geldend als vergunning [ voor een termijn
verstrijkend op 24
februari 2005[
aan de Internationale
Luchthaven Antwerpen t Koning Albert II-Iaan20[ 1000 Bz'us ae L,
om een luchthaven [ gelegen te 2100 Deurne [ Luchthavenlei zint
verder te exploiterenj

Gelet op het ministerieel besluit nummer AMV/00074387/1001 van
10
oktober
2000[
houdende
wi j z Lq i.nq ,
voor
een
termijn
verstrijkend op 24
februari 2005[
aan de Internationale
Luchthaven Antwerpen [ Koning Albert II-Iaan 20[ 1000 Brussel[
om een luchthaven [ gelegen te 2100 Deurne [ Luchthavenlei zint
verder te exploiterenj

Gelet
op het besluit nummer MLAV1/01-328/LDS/LH van 13
december 2001 van de deputatie van de provincieraad van
Antwerpen [ houdende wijziging en uitbreiding[ voor een termijn
verstrijkend op 24
februari 2005[
aan de Internationale
Luchthaven Antwerpen [ Koning Albert II-Iaan 20[ 1000 Brussel[
om een luchthaven [ gelegen te 2100 Deurne [ Luchthavenlei zint
verder te exploiterenj

Gelet op het besluit nummer MLAV1/02-177/LDS van 22 augustus
2002 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen [
houdende
wijziging
en
uitbreiding[
voor
een
termijn
verstrijkend op 24
februari 2005[
aan de Internationale
Luchthaven Antwerpen [ Koning Albert II-Iaan 20[ 1000 Brussel[
om een luchthaven [ gelegen te 2100 Deurne [ Luchthavenlei zint
verder te exploiterenj

Gelet op het besluit nummer MLAV1/03-24/LDS van 8 mei 2003 van
de deputatie van de provincieraad van Antwerpen [ houdende
wijziging[ voor een termijn verstrijkend op 24 februari 2005[
aan de Internationale Luchthaven Antwerpen [ Koning Albert 11laan 20 [ 1000 B'rue s e L, om een luchthaven [ gelegen te 2100
Deurne [ Luchthavenlei zint verder te exploiterenj

Gelet op het advies van 10
juli 2008 van de
Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappijj

afdeling
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Gelet op het gunstige advies van 22 juli 2008 van de afdeling
Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het
departement Ruimtelijke Ordening/
Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed;

Gelet op het gunstige subadvies van 22 juli 2008 van het
Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams ministerie van
Leefmilieu/ Natuur en Energie;

Gelet op het advies van 7 augustus 2008 van de dienst Mer van
de
afdeling
MilieuNatuuren
Energiebeleid
van
het
departement Leefmilieu/ Natuur en Energie;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 11 augustus
2008 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement
Leefmilieu/ Natuur en Energie;

Gelet op het advies van 13 augustus 2008 van de dienst Hinder
en Risicobeheer van de afdeling Lucht/ Hinder/ Milieu en
Gezondheid van het departement Leefmilieu/ Natuur en Energie;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 19
2008 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

augustus

Gelet op het feit dat het terrein waarop dit vliegveld en de
bijhorende gebouwen zich situeren/ integraal is ingekleurd met
afwisselend lichtblauwe en lichtgroene strepen/ volgens het
gewestplan Antwerpen/ vastgesteld bij koninklijk besluit van 3
oktober 1979;
dat volgens artikel 7 van de aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften bij het gewestplan Antwerpen/
de kwestieuze percelen bestemd zijn voor 'luchthaventerrein/ /
maar met de dwingende nabestemming van parkgebied indien het
gebruik als vliegveld zou verdwijnen;
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Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is op een afstand
van:
grenzend
landelijk
agrarisch
circa 500
circa 200

aan een woongebied ander dan een woongebied met
karakter, een gebied voor dagrecreatie en een
gebied;
m van een woonuitbreidingsgebied;
m van een parkgebied;

Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is op circa 100 m
van het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van
Antwerpen als vleermuizenhabitat' ;

Overwegende dat de hermachtiging, uitbreiding en wl]ziging van
de milieuvergunning een beperkte ruimtelijke impact heeft ten
opzichte
van
de
reeds
bestaande
toestand,
omdat
de
geplande/uitbreidende activiteiten overwegend in de bestaande,
vergunde gebouwen en binnen de omschrijving van de luchthaven
gebeuren;

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, in
overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het
gewestplan
en
verenigbaar
is
met
de
goede
ruimtelijke
ordening;

Overwegende dat de aanvraag de hernieuwing en de verandering
door wij ziging en uitbreiding betreft van de vergunning voor
de
exploitatie
van
een
vliegveld
met
een
starten
landingsbaan van 1.510 m en een graspiste met een totale
lengte van 1.070 mi

Overwegende
dat
de
beroepen
werden
exploitant,
het
gemeentebestuur
van
gemeentebestuur van Mortsel;

ingediend
Borsbeek

door
de
en
het
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Overwegende dat bij ministerieel besluit van 30 december 2004
de beroepen gedeeltelijk gegrond werden verklaard en de
bestreden beslissing werd gewijzigd door het aanpassen van de
bijzondere voorwaarden; dat dit ministerieel besluit werd
vernietigd bij hoger vermeld arrest nr. 182.767 van 8 mei 2008
van de Raad van State;

Overwegende dat voor onderhavige aanvraag geen milieueffectrapport werd opgemaakt, noch een ontheffingsaanvraag werd
ingediend;

Overwegende dat in het advies van de dienst Mer van de
afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van 7 augustus 2008
het volgende wordt gesteld:
"Gelet op de bevoegdheden van mijn dienst kan dit advies enkel
slaan op de milieueffectrapportageplicht.
Wat dit betreft komt uit de auditoraatsverslagen duidelijk
naar voren dat op 30 december 2004 enkel het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende bepalingen voor
het
Vlaamse
Gewest
van
de
categorieën
van
werken
en
handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een
milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de
aanvraag om bouwvergunning, gewijzigd door de besluiten van de
Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 4 februari 1997 en 10
maart 1998 van toepassing kan zijn.
Meer bepaald wordt in voormeld
gesproken in het volgende artikel:

besluit

over

vliegvelden

artikel 2,4°:

"aanleg en/of ingrijpende wijzigingen van
vliegvelden met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 m";
0b)
artikel 2,20
"het verplaatsen en/of het verlengen van
start- of landingsbanen van vliegvelden
met een start- en landingsbaan van in
totaal ten minste 2.100 m";
Vermits uit de ingediende milieuvergunningsaanvraag blijkt dat
de start- en landingsbaan van de luchthaven Antwerpen slechts
een lengte van 1.510 m heeft, kan op grond van voormeld
artikel
2
de
milieueffectrapportageplicht
niet
worden
afgedwongen.
In het auditoraatsverslag van 29 oktober 2007 wordt evenwel
het eerste (en alleen dat) van vier middelen, vermeld in het
verzoekschrift tot nietigverklaring van het MB van 30 december
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2004, gegrond verklaard nl. dat de Vlaamse overheid zou
verzuimd hebben de milieuvergunningsaanvraag te "screenen" aan
de hand van artikel 4, lid 2 van richtlijn 85/337/EEG zoals
gewij zigd door richtlijn 97/11/EG waardoor de lidstaten (en
ingevolge de Belgische bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu
het Vlaamse Gewest) de milieuvergunningsaanvraag had moeten
toetsen aan de projecten vermeld in bijlage 11 van voormelde
gewijzigde richtlijn 85/337/EEG. Volgens de Raad van State
voldoet deze bepaling aan de criteria van rechtstreekse
werking nl. duidelijkheid en onvoorwaardelijkheid en niet
afhankelijk
van
de
discretionaire
bevoegdheid
van
de
lidstaten.
In deze bijlage 11 wordt over vliegvelden gesproken in
punt 10d)
"aanleg van vliegvelden (niet onder bij lage I
vallende projecten)";
punt 13:
"wijziging of uitbreiding van projecten van
bij lage I en 11 waarvoor reeds een vergunning
is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en
die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het
milieu kunnen hebben;"
Het is evenwel duidelijk dat de milieuvergunningsaanvraag niet
handelt over de aanleg van een vliegveld.
Blijft nog de mogelijkheid van de wijziging of uitbreiding van
de aanleg van een vliegveld. Op het eerste gezicht zou de RESA
hiervoor in aanmerking kunnen komen. Uit de milieuvergunningsaanvraag blijkt evenwel dat hierover met geen woord wordt
gerept, ook niet bij de indelingsrubrieken waar er sprake is
van wijziging of uitbreiding. De milieuvergunningsaanvraag
gaat dus enkel over de bestaande luchthaveninfrastructuur,
zodat ook in toepassing van artikel 4 lid 2 en artikel 2 lid 1
van voormelde richtlijn deze aanvraag niet onderworpen is aan
een milieueffectbeoordeling.
Voor de voorgenomen aanleg van de RESA en een bedrijventerrein
is een plan-MER opgesteld en goedgekeurd.
Tenslotte dient erop te worden gewezen dat naast de bepalingen
van het decreet van 18 december 2002 de definitie van project
in artikel I, eerste gedachtenstreepj e, van voormeld beslui t
van 23 maart 1989, dat op 30 december 2004 dus ook nog niet
was opgeheven, van toepassing was en luidt als volgt:
"project: werken of handelingen die voorkomen op de in artikel
2
bepaalde
lijst
van
categorieën
van
werken
en/of
handelingen;"
Bedoeld wordt uiteraard de in artikel 2 van hetzelfde besluit
gepubliceerde
lij st
van
categorieën
en
van
werken
en
handelingen waarvoor een milieueffectrapport is vereist.";
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Overwegende dat derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen
milieueffectrapport moest worden opgemaakt;

Overwegende dat door de leAO (International eivil Aviation
Organisation) om veiligheidsredenen een aantal verplichtingen
worden opgelegd; dat de landingsbaan gelegen is tussen de
Krijgsbaan en de bewoning van het Antwerps stedelijk gebied;
dat een I runway end safety area (RESA) I wordt voorgeschreven
aan beide kanten van de startbaan; dat de luchthaven reeds had
moeten voldoen aan deze voorschriften; dat de luchthaven
momenteel beschikt over een derogatie, wat inhoudt dat de
luchthaven werkt onder een uitzonderingsregime, op voorwaarde
dat de nodige maatregelen genomen worden om de RESA te
realiseren; dat intussen de nodige maatregelen moeten genomen
worden om een voldoende veiligheidsniveau te handhaven; dat
hiertoe een veiligheidsplan voor de luchthaven werd opgemaakt;

Overwegende dat op 10 mei 2007 het plan-milieueffectrapport
'realisatie van de RESA voor de luchthaven van Antwerpen, de
gewijzigde exploitatie in het kader van de milieuvergunning en
de aanleg van een bedrijventerrein' werd goedgekeurd;

Overwegende dat om de RESA aan de zij de van de Krij gsbaan
(RIl) te kunnen realiseren, in eerste instantie werd gedacht
aan het intunnelen van de Krijgsbaan ter hoogte van de
luchthaven; dat de Vlaamse Regering op 24 juli 2002 besliste
om aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de opdracht
te geven de mogelijkheden te onderzoeken voor een publiek
private samenwerking (PPS) om de bouw van een tunnel te
financieren en de luchthaven te exploiteren; dat als tegenprestatie voor de private investering, de Vlaamse Regering
ongeveer 30 ha luchthaventerreinen inbracht die door de privépartner mogen ontwikkeld worden als bedrijventerrein;

Overwegende dat met betrekking tot de uitbreiding met een
veiligheidszone, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan
'uitbreiding van de luchthaven'
werd opgestart;
dat dit
planini tiatief in de fase van voorontwerp verkeert; dat een
tweede ruimtelijk uitvoeringsplan,
genaamd
'RIl omleiding
Luchthaven Antwerpen' voorlopig werd vastgesteld op 21 mei
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200Si dat dit ruimtelijk uitvoeringsplan betrekking heeft op
de ondertunneling van de Krijgsbaan in functie van de aanleg
van de veiligheidsstrooki

Overwegende dat uit het advies van het agentschap voor Natuur
en Bos van 22
juli 200S blijkt dat de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de RESA en de Rllomleiding werd aangegrepen om een globale en evenwichtige
ontwikkelingsvisie voor het gebied op te makent ondermeer met
betrekking tot het Fort 3 als habitatrichtlijngebiedi dat de
effecten werden onderzocht in de milieueffectrapportage en
passende beoordeling i dat tevens werd gestart met de opmaak
van een langetermijnbeheersplan voor het Fort 3 en dat
hierdoor wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van de gemeente
Borsbeek voor het aspect natuur i

Overwegende dat de aanleg van de betreffende veiligheidszone
geen deel uitmaakt van onderhavige vergunningsaanvraagi dat de
aanvraag enkel betrekking heeft op de huidige geografische
ligging van de luchthaven i dat over de eventuele toekomstige
verlenging van de startbaan er op dit moment dus geen
beoordeling moet gebeuren i

Overwegende dat gedurende de periode van 23u00 tot 6u30 het
vliegveld gesloten is voor alle luchtverkeert met uitzondering
voor urgente medische vluchten en landende vliegtuigen met
vertraging t waarvan de landing op de Internationale Luchthaven
Antwerpen gepland is ten laatste om 22u30 i dat dit in de
bestreden beslissing opgelegd werd als bij zondere voorwaarde
samen
met
de
voorwaarde
dat
een
maandelijks
verslag
driemaandelijks moet
overgemaakt
worden aan de
afdeling
Milieu-inspectiei

Overwegende dat in de bestreden beslissing een overlegcommissiet een klachtenregistratiesysteem en een klachtenopvolgsysteem worden opgelegd als bijzondere voorwaarde i

Overwegende dat in het bestreden besluit als bijzondere
voorwaarde een afbouw werd opgelegd van het aantal trainingsvluchten en het aantal touringvluchteni dat eveneens werd
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opgelegd dat de trainings- en touringvluchten op zaterdag en
zondag enkel toegelaten zijn tussen 9.00u en 12.00u en tussen
14.00u
en
18. OOu;
dat
tijdens
de
hoorzitting
op
de
Gewestelijke Milieuvergunningscommissie door de exploitant
werd voorgesteld om de lokale trainingsvluchten (zogenaamde
"touch-go's") te verbieden op zondag en vóór 9.00u en na
18.00u op andere dagen; dat verder wordt voorgesteld om deze
vluchten alleen zaterdag toe te laten mits er gebruik wordt
gemaakt van toestellen met een geluidscertificaat van < 75
dB (A) ;
Overwegende dat de exploitant in een e-mail van 24 oktober
2008
aan
de
voorzitter
van
de
Gewestelijke
Milieuvergunningscommissie de volgende bemerkingen maakt:
"Op het ogenblik van indienen van het verzoekschrift werd
een
materiële
fout
gemaakt
inzake
de
gebruikte
tijdseenheid waar het de touch and go trainingsvluchten
betrof. Aangezien bij het opstellen van het verzoekschrift
het zomeruur van toepassing was, werd voor het einduur van
dergelijke
vluchten
18. OOu
weergegeven.
Deze
tijdsaanduiding
is
echter
weergegeven
in
UTC-tijd
(Universal Time Coordination) wat gebruikelij k is in de
luchtvaart en waar twee uur moet bij gerekend worden om de
lokale Belgische tijd op dat ogenblik weer te geven. Het
verzoek van de exploitant betrof zodoende de mogelijkheid
om deze vluchten toe te laten tot 20.00u lokale tijd. Deze
vraag wordt hierbij bevestigd.
Op het ogenblik van indienen van het verzoekschrift kreeg
de exploitant alleen mondelinge informatie betreffende het
geluidsniveau van de trainingstoestellen (Piper PA-28-161)'
nadat deze uitgerust zouden zijn met een geluidsdemper. De
informatie welke toen aan de luchthaven werd bezorgd
stelde dat het geluidsniveau zou dalen tot "om en bij de
75
dBA" .
Op
dit
ogenblik
zijn
de
officiële
geluidscertificaten van
de
betrokken
toestellen wel
beschikbaar en worden u heden nog gefaxt. Uit deze
certificaten
afgeleverd door het Directoraat-generaal
luchtvaart van de FOD Mobiliteit - blijkt dat voorafgaand
aan de plaatsing van de geluidsdempers het geluidsniveau
78,7 dBA bedroeg en na de installatie nog maar 75,9 dBA.
Wij verzoeken u dan ook het in de milieuvergunning
opgelegde maximum geluidsniveau voor deze vluchten op
zaterdag te bepa Len op 76 dBA."

Overwegende dat het gepast is rekening te houden met de
bemerking inzake het einduur voor de trainingsvluchten in
zoverre dat 18.00u UTC overeenkomt met lokale tijd 19.00u
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(zomertijd) of 20.00u (wintertijd); dat de algemene regel
conform het VLAREM is dat luidruchtige activiteiten zoveel
mogelijk moeten vermeden worden na 19. OOu; dat het derhalve
aangewezen is de trainingsvluchten toe te laten tot 19. OOu
lokale tijd (zomer en winter) ;

Overwegende dat voor trainingsvluchten
(touch-and-go)
het
gepast is het maximale geluidsniveau te beperken tot 76 dB (A) r
i.e.
het geluidsniveau dat gehaald kan worden met een
geluidsdemper bij
vliegtuigen met
een hoogst
toegelaten
vertrekmassa van 2000 kg;

Overwegende dat de exploitant niet akkoord is met de opgelegde
beperkingen
inzake
de
touringvluchten;
dat
het
begrip
'touringvluchten' niet internationaal gedefinieerd is; dat de
verschillende
vluchten
internationaal
ingedeeld
zijn
in
verschillende categorieën; dat de touringvluchten behoren tot
de categorie 'algemene luchtvaart' (8); dat de luchthaven van
Antwerpen een internationale luchthaven is r wat betekent dat
ook buitenlandse vliegtuigen de luchthaven aandoen; dat het
bijgevolg noodzakelijk is dat gewerkt wordt met internationaal
geldende
afspraken en
classificaties
omtrent
de
soorten
vluchten; dat de exploitant in het toekomstscenario wel een
afbouw
van
de
trainingsvluchten r
maar
niet
van
de
touringvluchten
voorziet;
dat
de
touringvluchten
geen
aanleiding geven tot bovenmatige hinder; dat het aangewezen is
de
beperking
op
de
touringvluchten
uit
de
bij zondere
voorwaarden te schrappen;

Overwegende dat de luchthaven een rol speelt in de opleiding
voor piloten; dat hiertoe onder meer trainingsvluchten worden
georganiseerd waarbij
geoefend wordt op het gebruik van
instrumenten die nodig zijn bij het landen; dat op deze
luchthaven een instrument-Ianding- system (ILS) aanwezig is;
dat landingsbanen uitgerust met een ILS slechts beperkt
beschikbaar zijn;

Overwegende
dat
in
het
bestreden
besluit
het
aantal
trainingsvluchten werd vastgesteld op 23 000 per jaar in 2010
en dat een vermindering van dit aantal werd voorzien tegen
2023 tot een maximum van 19 500 trainingsvluchten per jaar;
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Overwegende dat de hinder die door de omwonenden wordt
aangeklaagd, vooral gerelateerd is aan deze trainingsvluchten
(touch and go) ;

Overwegende dat de luchthaven gelegen is in een dichtbevolkt
gebied
en
dat
het
derhalve
aangewezen
is
het
aantal
trainingsvluchten te herleiden tot een noodzakelijk minimum om
de rol die de luchthaven heeft inzake opleiding, te blijven
garanderen;
dat
dergelijke
afbouw
van
de
vluchten
redelij kerwij ze gefaseerd moet gebeuren, mede in functie van
het zoeken naar alternatieven; dat het derhalve gepast is
volgend afbouwscenario vast te leggen:
"Het totaal aantal vluchten voor training wordt beperkt
als volgt:
In 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar
In 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar
In 2013: maximaal 19.000 vluchten
Van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000 vluchten
per jaar
Van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten
per jaar
Vanaf 2023: maximaal 8.000 vluchten per jaar."

Overwegende dat er in de bestreden beslissing bijzondere
voorwaarden ZlJn opgelegd met betrekking tot de berekening van
een aantal bepaalde geluidscontouren en het aantal potentieel
ernstig gehinderden; dat als gevolg van een VLAREM-aanpassing
in 2005 de hier opgelegde bij zondere voorwaarden ondertussen
zijn opgenomen als
sectorale voorwaarden in het VLAREM
(artikel 5.57.1.2); dat ondertussen een vliegveld met een
start- en landingsbaan van 1.510 m ingedeeld is in de eerste
klasse, in plaats van de tweede klasse, zodat de sectorale
voorwaarden van 5.57.1.2 van titel II van het VLAREM van
toepassing zijn en de overeenkomstige bij zondere voorwaarden
inde bestreden beslissing kunnen geschrapt worden;

Overwegende dat er in het bestreden besluit een bij zondere
voorwaarde is opgelegd die stelt dat cumulatief én het aantal
potentieel ernstig gehinderden én het aantal inwoners binnen
de LDN-contour van 55 dB (A) én het aantal inwoners binnen de
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LAeq,dag-Contour van 55 dB (A) niet mag stijgen ten opzichte van
het referentiejaar 2000i dat de exploitant vraagt om deze
voorwaarde duidelijker te formuleren zodat er geen discussie
over kan bestaani dat in 2000 het aantal potentieel ernstig
gehinderden 548 bedroeg, het aantal inwoners binnen de LDN contour 3.455 bedroeg en het aantal inwoners binnen de LAeq,dagcontour 5.468 bedroeg i dat de aanvrager bij brief van 23
november 2004 zijn bezwaren tegen deze bij zondere voorwaarde
meer uitdrukkelijk beklemtoont, stellende dat de exploitant de
naleving van deze voorwaarde niet zelf in de hand heeft i dat
het aantal potentieel gehinderden en het aantal inwoners
binnen een contourzone immers kan toenemen louter als gevolg
van het feit dat nieuwe mensen zich hierin komen vestigeni dat
het bij gevolg past, met behoud van de met deze bij zondere
voorwaarde beoogde doelstelling, te preciseren dat voor de
beoordeling van deze voorwaarde de inwoners die aldaar na het
referentiejaar 2000 zijn gekomen niet in aanmerking worden
genomen i dat gelet op de ligging van de luchthaven (grenzend
aan woongebied) geen enkele van deze waarden mag overschreden
worden i

Overwegende dat LDN en het aantal potentieel gehinderden op
basis
van
LDN
als
parameter
naar
aanleiding
van
de
implementatie van de Europese Richtlijn 2002/49/EG in Vlarem
vervangen werd door de parameter Lden en het aantal potentieel
gehinderden op basis van Ldeni dat overminderd de toepassing
van de nu geldende sectorale voorwaarden het omwille van
redenen van continuïteit evenwel aangewezen lijkt om in een
eerste fase toch de oorspronkelijk in de vergunning opgenomen
formulering van de bijzondere voorwaarde te behouden i dat dit
moet toelaten om de vergelij king met het referentiej aar 2000
op een correcte manier te maken i

Overwegende dat het INM model dat gebruikt wordt om zowel LDN
als Lden en de daarop gebaseerde parameters te berekenen
oorspronkelijk ontwikkeld was om de geluidsimpact van grote
Amerikaanse luchthavens te berekenen i dat er indicaties zijn
dat dit model minder geschikt is om de geluidsimpact van een
kleinere luchthaven als deze in Antwerpen op een correcte
manier weer te geveni dat dit bevestigd wordt in een schrijven
van 24 oktober 2008 van het Laboratorium voor Akoestiek en
Thermische Fysica van de KU Leuven aan de exploitant waarvan
de minister onverwijld in kennis werd gesteldi

20 -

AMV/074387/1014/B

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om aan de
exploitant op te
leggen om te
laten onderzoeken welke
methodiek beter geschikt kan zijn dan het INM model om de
geluidsimpact van de luchthaven weer te geven;
dat het
aangewezen is dat dit onderzoek door een door de afdeling
Milieuvergunningen aanvaarde deskundige gebeurt;

Overwegende dat er in het bestreden beslui t als bij zondere
voorwaarde werd opgelegd dat het aantal vliegtuigen dat
gelijktijdig in het circuit mag z a j n voor lokale trainingen
beperkt is tot maximaal 2 vliegtuigen met afwisseling van de
vliegcircuits; dat de exploitant stelt dat het de verkeersleiding (Belgocontrol) is die het circuit kiest dat de piloot
moet volgen; dat de exploitant geen bevoegdheid heeft over het
verkeer in de lucht en bijgevolg deze voorwaarde niet kan
naleven;
dat
er
aanleiding
toe
bestaat
de
bij zondere
voorwaarde aan te passen zoals voorgesteld door de exploitant
in zijn beroepschrift;

Overwegende dat er in het bestreden beslui t als bij zondere
voorwaarde is opgelegd dat er een milieucoördinator van het
tweede niveau moet aangesteld worden; dat gezien de bijlage I
van titel I van het VLAREM ondertussen gewij zigd is, en een
vliegveld met een start- en landingsbaan van 1.510 mingedeeld
is in de eerste klasse in plaats van de tweede klasse; dat
hierdoor volgens bij lage I van ti tel I van het VLAREM een
milieucoördinator
van
het
tweede
niveau
moet
worden
aangesteld, zodat deze bijzondere voorwaarde kan geschrapt
worden;

Overwegende dat er in het bestreden beslui t als bij zondere
voorwaarde werd opgelegd dat binnen de 3 jaar het nietverontreinigde hemelwater moet afgekoppeld worden van de
openbare riolering; dat de exploitant in zijn beroep stelt dat
de aanleg van een infiltratiebekken langs weerszijden van de
start- en landingsbaan, inclusief de aanleg van de nodige
infrastructuur voor de afvoer van het niet-verontreinigde
hemelwater, van de startbaan naar dit bekken binnen een
termijn van 3 jaar kan uitgevoerd worden; dat hierdoor reeds
89 % van de af te koppelen oppervlakte uitgevoerd wordt; dat
evenwel de afkoppeling van de Apron I
(dit is het grote
parkeerplatform voor vliegtuigen, nabij de passagiersterminal)
echter
om
financiële
redenen
niet
op
korte
tijd
kan
gerealiseerd worden; dat deze afkoppeling immers de wij ziging
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impliceert van de afwateringsrichting, wat het gedeeltelijk
openbreken van de Apron I noodzakelijk maakt en tevens de
heraanleg van de ganse Apron met zich meebrengt; dat de
exploitant in 2004 voorstelde om de afkoppeling van de afvoer
van het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van de Apron I
te laten plaatsvinden ter gelegenheid van de vernieuwing van
deze Apron, die vermoedelijk vóór 2010 zal moeten uitgevoerd
worden wegens slijtage van de infrastructuur; dat in het
vernietigde ministerieel besluit aldus werd opgelegd,
dat
uiterlijk tegen 31
december 2007,
het niet-verontreinigd
hemelwater afkomstig van de start- en landingsbaan en van de
taxiways afgekoppeld moet worden van de openbare riolering en
dat het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van Apron I
afgekoppeld zal worden ter gelegenheid van de vernieuwing van
deze infrastructuur;

Overwegende dat er in een nieuwe infiltratiestudie van juni
2008 wordt gesteld dat de infiltratiecapaciteit van de bodem
onvoldoende is om het oorspronkelijk concept te behouden en
een nieuw alternatief voorstelt dat uitgewerkt moet worden;
dat wordt voorgesteld om brede infiltratiesleuven te graven,
evenwijdig met de startbaan; dat de afkoppeling van het nietverontreinigd
hemelwater,
afkomstig
van
de
starten
landingsbaan en van de taxiways van de openbare riolering,
bijgevolg nog steeds niet gerealiseerd is; dat de exploitant
hiervoor voldoende tijd heeft gekregen; dat wat de afkoppeling
van het niet-verontreinigd hemelwater voor Apron I betreft, de
datum van 2010 volgens de exploitant niet zal kunnen gehaald
worden; dat deze afkoppeling gefaseerd zal gebeuren over een
tijdsspanne
van
10
jaar
(bij
het
vernieuwen
van
de
infrastructuur) ;

Overwegende dat conform artikel 4.2.1.3 van titel 11 van het
VLAREM, een volledige scheiding tussen het afvalwater en het
hemelwater,
afkomstig
van
dakvlakken
en
grondvlakken,
verplicht is op het ogenblik dat een gescheiden riolering
wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald
wordt in de milieuvergunning of in het uitvoeringsplan; dat
deze bepaling geldt voor lozingen in die gemeenten waarvoor
het gemeentelijk zoneringsplan definitief vastgesteld is; dat
het zoneringsplan van de gemeente Antwerpen nog in opmaak is;

Overwegende
dat
bovendien
onverminderd
andere
wettelijke
bepalingen, milieuvoorwaarden uit het VLAREM of milieuvergun-
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ningsvoorwaarden voor de afvoer van hemelwater, de voorkeur
moet gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in
afnemende graad van prioriteit vermeld:
1. de opvang voor hergebruik;
2. een infiltratie op eigen terrein;
3. een buffering met het vertraagd lozen in oppervlaktewater
of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. de lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat;
dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van
de
voornoemde
afvoerwij zen
toelaten,
het
hemelwater
overeenkomstig de wettelijke bepalingen mag geloosd worden in
de openbare riolering;

Overwegende dat gelet op het voorgaande, het aangewezen is de
bijzondere voorwaarde te wijzigen als volgt:
"Het nietverontreinigd
hemelwater
afkomstig
van
de
starten
landingsbaan en van de taxiways moet afgekoppeld zijn van de
openbare riolering,
waarbij
dit hemelwater maximaal moet
opgevangen worden voor hergebruik. Binnen de 6 maanden na het
verlenen van de milieuvergunning moet er een aanvullende nota
ingediend worden bij de afdeling Milieuvergunningen en de
Vlaamse Milieumaatschappij, die aantoont hoe en in welke mate,
naast het infiltreren van het hemelwater,
de opvang van
hemelwater voor hergebruik zal gerealiseerd worden. Voor wat
het
niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van Apron
I
betreft, moet er binnen de 6 maanden na het verlenen van de
milieuvergunning een studie uitgevoerd worden, waarin wordt
aangetoond op welke wijze en binnen welke tijdsspanne de
afvoer van het niet-verontreinigd hemelwater kan voldoen aan
artikel 4.2.1.3 van titel 11 van het VLAREM. Deze studie moet
ingediend worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij en de
afdeling Milieuvergunningen.";

Overwegende dat de inrichting gelegen is in het BenedenScheldebekken; dat de inrichting niet gelegen is in een
overstromingsgevoelig gebied;

Overwegende
dat
gelet
op
de
aard van de
aangevraagde
activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden er
geen schadelijke effecten verwacht worden op het watersysteem
en er bijgevolg voldaan wordt aan artikel 8 van het decreet
betreffende
het
integraal
waterbeleid,
meer
bepaald
de
watertoets;
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Overwegende dat er bijgevolg aanleiding
vraagde
vergunning
te
verlenen mits
bijzondere voorwaarden;

toe bestaat de geaanpassing
van de

Overwegende dat
er bijgevolg aanleiding
beroepen gedeeltelijk gegrond te verklaren
beslissing te wijzigen;

toe bestaat de
en de bestreden

BES L U I T

Artikel 1. De ontvankelijk bevonden beroepen van:

het
ministerie
van
de
Vlaamse
Gemeenschapr
afdeling
Personenvervoer en Luoht.ha'verrs , Koning Albert II-laan 20 r
1000 Brussel;
het gemeentebestuur van Borsbeek r de Robianostraat 64 r 2150
Borsbeek;
het gemeentebestuur van Mortsel r Liersesteenweg
2640
Mortsel r
aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAV1/0400000078/LDS
van 17 juni 2004 van de deputatie van de provincieraad van
Antwerpen r houdende het verlenen van de milieuvergunning r voor
een
termijn
verstrijkend
op
17
juni
2024 r
aan
de
Internationale Luchthaven Antwerpen r Koning Albert II-laan 20 r
1000 Bz'us ae L, om een Lucht.haven , gelegen te 2100 Antwerpen
(Deurne) r Luchthavenlei z/nr te 2150 Borsbeek en te 2640
Mortsel r (kadastergegevens in bij lage) verder te exploiteren
en te veranderen door wijziging en uitbreiding r omvattende:
een terrein voor vliegvelden met een start- en landingsbaan
van 1.510 meter en een graspiste van 1.070 m;
een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 400
kW r aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van
500 kW;
vier transformatoren met een vermogen van 160 kVA en 3 X 400
kVA;
een stalling voor maximaal 48 voertuigen;
een onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen r
uitgerust met één schouwput;
een waspIaats voor het reinigen van maximum 7 voertuigen per
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dag;
drie persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen
van 3 kW, 4,05 kW en 2,2 kW;
diverse koel- en airconditioningsinstallaties met een totaal
vermogen van circa 242 kW;
een opslagplaats voor 400 1 stikstof en 120 1 geperste lucht
in verplaatsbare recipiënten met een totaal waterinhoudsvermogen van 520 1;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 12.484 kg diverse
schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 270 1 diverse licht
ontvlambare vloeistoffen;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 120 1 P2-vloeistoffen;
een opslagplaats voor 68.400 1 mazout in vijf bovengrondse
houders met een inhoudsvermogen van 3 X 10.000 1, 15.200 1
en
200
1
en
in
drie
ondergrondse
houders
met
een
inhoudsvermogen van 2 X 10.000 1 en 1 X 3.000 1;
een opslagplaats voor 3.000 1 afvalolie in een ondergrondse
houder;
een opslagplaats in vaten en bussen voor 2.940 1 smeer- en
afvalolie;
een opslagplaats voor 1.070 1 diverse gevaarlijke stoffen in
kleine handelsverpakkingen;
een houtwerkplaats uitgerust met houtbewerkingsmachines,
aangedreven door elektromotoren met een vermogen van 15,2
kW;
een metaalwerkplaats uitgerust met diverse metaalbewerkingsmachines, aangedreven door elektromotoren met een totaal
vermogen van 16,52 kW;
tien stookinstallaties op lichte stookolie met een totaal
warmtevermogen van 1.816,2 kW;
een opslagplaats voor 40 ton strooizout;
het lozen van bedrij fsafvalwater in de openbare riolering
met een maximum debiet van 14,21 m3 / u u r , 328,7 m3 / d a g en
120.620 m3 /j aar,
worden gedeeltelijk gegrond verklaard.

Art. 2.· De bestreden beslissing nr. MLAV1/0400000078/LDS van
17 juni 2004 van de deputatie van de provincieraad van
Antwerpen,
houdende
het
verlenen
van
bovenvermelde
milieuvergunning, aan de Internationale Luchthaven Antwerpen,
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, om een luchthaven,
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gelegen te 2100 Antwerpen (Deurne), Luchthavenlei zin, te 2150
Borsbeek en te 2640 Mortsel, verder te exploiteren en te
veranderen door wijziging en uitbreiding,
wordt gewijzigd als volgt:
1.

in artikel 3, §2, sectorale voorwaarden,
geschrapt en vervangen door "V107";

wordt:

2.

in artikel 3,
§3, bijzondere voorwaarden, worden
tweede, derde, vierde en vijfde streepje geschrapt;

3.

in artikel 3, §3, bijzondere voorwaarden, wordt het achtste
streepje geschrapt en vervangen door:

het

"Zowel het aantal potentieel ernstig gehinderden,
het
aantal inwoners binnen de LDN-geluidscontour van 55 dB (A) ,
als het aantal inwoners binnen de LAeq,dag-geluidscontour van
55
dB (A)
mag
niet
stijgen
ten
opzichte
van
het
referentiejaar 2000. Dit betekent dat volgende waarden (van
2000) niet mogen overschreden worden:
-aantal potentieel gehinderden: 548
-aantal inwoners binnen de LDN-geluidscontour van 55 dB (A) :
3.455
- aantal inwoners binnen de LAeq,dag-geluidscontour van 55
dB (A) : 5.468.
Voor de beoordeling van voormelde aantallen worden de
inwoners die in bedoelde zones na het referentiejaar 2000
zijn gekomen niet mee in aanmerking genomen.";
4.

in artikel 3, §3, bijzondere voorwaarden, wordt het negende
streepje geschrapt;

5.

in artikel 3, §3, bijzondere voorwaarden,
streepje geschrapt en vervangen door:

wordt het elfde

"Het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in circuit mag
zlJn voor lokale trainingen is beperkt tot maximaal 2
vliegtuigen.
Daarbij
zal
de
exploitant
de
luchtverkeersleiding verzoeken om maximaal een afwisseling
van de gekozen vliegcircuits toe te passen."i
6.

in artikel 3,
§3,
bijzondere voorwaarden,
twaalfde streepje geschrapt en vervangen door:

wordt

het

"Het aantal vluchten voor training wordt beperkt als volgt:
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1. Op zon- en feestdagen zijn geen touch-and-go vluchten
(circuitvliegen) toegelaten.
2. Het totaal aantal vluchten voor training wordt beperkt
als volgt:
a. In 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar
b. In 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar
c. In 2013: maximaal 19.000 vluchten
d. Van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000
vluchten per jaar
e. Van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten
per jaar
f. Vanaf 2023: maximaal 8.000 vluchten per jaar.
3. Op werkdagen (van maandag tot vrijdag) en op zaterdag
zijn trainingsvluchten toegelaten vanaf 9 uur tot 19
uur, lokale tijd.
Elke individuele touch-and-go wordt als vlucht beschouwd."
7.

in artikel 3,
§3,
bijzondere voorwaarden,
dertiende streepje geschrapt en vervangen door:

wordt

het

"Voor het uitvoeren van touch-and-go vluchten
(circuitvliegen) moeten de vliegtuigen met een toegelaten
opstijgmassa (MTOW - maximum take off weight) kleiner dan
2000 kg vanaf 2009 uitgerust zijn met een geluidsdemper en
een maximum geluidsniveau hebben van 76 dB(A),
gecertificeerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart
van de FOD Mobiliteit."

8.

in artikel 3, §3, bijzondere voorwaarden wordt het laatste
streepje geschrapt en vervangen door:
"Het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van de starten landingsbaan en van de taxiways moet afgekoppeld zijn
van de openbare riolering, waarbij dit hemelwater maximaal
moet opgevangen worden voor hergebruik. Binnen de 6 maanden
na het verlenen van de milieuvergunning moet er een
aanvullende
nota
ingediend
worden
bij
de
afdeling
Milieuvergunningen en de Vlaamse Milieumaatschappij , die
aantoont hoe en in welke mate, naast het infiltreren van
het hemelwater, de opvang van hemelwater voor hergebruik
zal gerealiseerd worden. Voor wat het niet-verontreinigd
hemelwater afkomstig van Apron I betreft, moet er binnen de
6 maanden na het verlenen van de milieuvergunning een
studie uitgevoerd worden, waarin wordt aangetoond op welke
wijze en binnen welke tijdsspanne de afvoer van het nietverontreinigd hemelwater kan voldoen aan artikel 4.2.1.3
van ti tel I I van het VLAREM. Deze studie moet ingediend
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worden bij de Vlaamse
Milieuvergunningen." i
9.

Milieumaatschappij

en de

afdeling

in artikel 3, §3, bijzondere voorwaarden wordt een streepje
toegevoegd dat luidt als volgt:
"Binnen de 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient
de exploitant bij de afdeling Milieuvergunningen een studie
door een door de afdeling Milieuvergunningen aanvaarde
deskundige in die een methodiek aanreikt die toelaat om de
geluidsimpact van de luchthaven van Antwerpen op meer
adequate wijze te evalueren dan met het INM-model.".

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

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