Regionaal Platform Luchthaven Oostende vzw

Oostende, 27 september 2007

O.N. 0475.173.997

PERSMEDEDELING
WILOO- & BOND BETER LEEFMILIEU-BEZWAREN ZINLOOS .

Naar aanleiding van de door de tegenstanders van de Internationale
Luchthaven Oostende-Brugge (met name WILOO vzw en de Bond Beter
Leefmilieu) ingediende en aanbevolen bezwaarschriften tegen de
aangevraagde wijziging/aanpassing van de bestaande milieu-vergunning op
naam van Internationale Luchthaven Oostende, hadden wij graag volgende
punten verduidelijkt:
-

-

-

-

-

in tegenstelling tot de vermelding in de ingediende bezwaren is de
aanvrager van de aanpassing niet de luchthavenuitbater, doch wel het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, t.t.z. de vergunningverlenende overheid zelf;
bovenvermelde verenigingen verkondigen dat de luchthaven een
versoepeling van de huidige voorwaarden aanvraagt met meer
nachtvluchten als gevolg, doch uit de ons beschikbare informatie blijkt
dit geenszins het geval te zijn:
de milieuvergunning in huidige en toekomstige versie voorziet vanaf 1
januari 2010 resp 1 januari 2015 steeds strengere geluidsnormen.
nog steeds volgens de ons beschikbare gegevens zou de aanvraag louter
gaan om een administratief-technische aanpassing, zonder practische
gevolgen voor het bestaand luchtverkeer op de luchthaven.
de beweringen dat de toestellen die op Oostende-Brugge vliegen elders
in Europa niet toegelaten worden, zijn volledig verkeerd;
het ziet er sterk naar uit dat vermelde verenigingen, al dan niet
opzettelijk, de bevolking en de politici op het verkeerde been willen
zetten, met verkeerde standpunten en beweringen, met de bedoeling de
werking van de luchthaven te schaden.
de 306 ingediende bezwaren vertegenwoordigen slechts 0.45 % van de
Oostendse bevolking.

Als voorstanders van de verdere ontwikkeling van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge zijn wij ervan overtuigd, dat de bevoegde instanties
de strategie van vermelde verenigingen door hebben en dat hun bezwaren als
onverantwoord en onontvankelijk zullen beschouwd worden.
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