30 december 2004: PERSBERICHT
Milieuvergunning BIAC: stap in de goede richting maar onvoldoende streng
De bewonersgroep STERREBEEK 2000 vzw is verheugd dat Vlaams minister van leefmilieu
Kris Peeters, bij de toekenning van de nieuwe milieuvergunning voor BIAC, rekening heeft
gehouden met verschillende juridische elementen uit het beroepschrift van de vereniging.
De minister corrigeert op verschillende punten de vergunning, zoals eerder uitgevaardigd
door de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Zo schrapt de minister de verplichting om het federale spreidingsplan van 16 januari
2004 uit te voeren.
STERREBEEK 2000 vzw had immers, net als vele omwonenden en andere
bewonersgroepen, gesteld dat dit een federale bevoegdheid is, die niet in een Vlaamse
vergunning kan worden opgenomen.
Ook de verplichting om de taxibaan langs baan 25L te verlengen en ILS systemen te
plaatsen op alle banen, wordt niet langer opgenomen.
STERREBEEK 2000 vzw benadrukte in zijn beroep dat dergelijke investeringen onderhevig
zijn aan de wetgeving inzake Milieueffectenrapportage. Aangezien er geen MER bij de
vergunningsaanvraag was gevoegd en BIAC de verlenging van taxibaan 25L ook niet had
aangevraagd, kon de Vlaamse overheid deze niet opleggen.
Een mogelijke verlenging zou bovendien nefast zijn voor Zaventem en de omliggende
gemeenten omdat opstijgen via baan 25L richting Zaventem dan makkelijker wordt.
STERREBEEK 2000 vzw is ook verheugd dat het aantal vertegenwoordigers van de
omwonenden in het overlegforum wordt verhoogd tot 14 (evenveel als het aantal
vertegenwoordigde gemeenten).
STERREBEEK 2000 vzw betreurt wel dat de minister met de milieuvergunning nu geen
werk maakt van een verstrenging van de normen en ook niet van een verdere afbouw
van de nachtvluchten beneden de 25000.
In de toelichting van de vergunning argumenteert minister Kris Peeters dat dit nu niet
mogelijk was omwille van de Europese richtlijn 2002/30, waarin gesteld wordt dat nieuwe
maatregelen moeten ondersteund worden door een voorafgaande studie.
De minister geeft BIAC 9 maanden voor een dergelijke studie.
De vereniging hoopt dat strengere maatregelen aldus niet op de lange baan worden
geschoven. Een zoveelste studie is niet echt waar de omwonenden op zitten te
wachten.
Ook het feit dat BIAC deze studie moet uitvoeren als rechter en partij, belooft weinig goeds.
STERREBEEK 2000 vzw verwacht dan ook dat de Vlaamse overheid een tegenexpertise
zal laten uitvoeren.
In de doelstelling van de studie is ook alleen sprake van een vermindering van het
geluidsvolume en niet van een vermindering van het totaal aantal nachtvluchten.
In feite blijft de nieuwe vergunning op die manier bij de oude voorwaarden en durft de
minister nu geen verdere stappen zetten om de leefbaarheid voor de omwonenden te
verbeteren.
Positief is dat men in de toekomst ook voor het daglawaai grenzen wil vastleggen.
Zodra de volledige teksten beschikbaar zijn, zal STERREBEEK 2000 vzw de vergunning en
bijgevoegde argumentatie grondig evalueren. Samen met de andere bewonersgroepen zal
worden nagegaan of verdere (juridische) stappen nodig zijn.
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