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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLMMS-BRABANÏ

I. Betreft

Ambtshalve wijziging van de vergunningsvoorwaarde m.b.t. het aantal nachtvluchten
opgelegd in de milieuvergunning verleend aan Brussels Airport Company, Diamant Building,
A' Reyerslaan 80 te 1030 Brussel voor de inrichting gelegen Luchthaven Brussel Nationaal te| 9 3 0 zav entern/ r gz0 S reenokker zeel/ r g3 0 MacheléJ: oio rcortenbers.

II. Toepasseliike reeelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd, waarv an inz.
art.2l.

Het besluit van 6 februari 1991 van de vlaamse Executieve houdende vaststelling van hetVlaams reglement betreÍfende de milieuvergunning, zoals gewijzigd, waarv aninz. art.45.

Het besluit d'd' 1 juni 1995 van de vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepal ingen inzake milieuhygiëne, zoals gewij zigd.

III. Feiteliike eeeevens

op 5 juni 2008 heeft de deputatie beslist om art.3. II.4. van de bijzondere
vergunningsvoorwaarden m.b.t. het aantal nachtvluchten op de Nátionale Luchthaven,
opgelegd in het besluit van de deputatie van 8 juli 2004 enbevestigd in het ministeriële
besltrit van 30 december 2004, ambtshalve te wijzigen.

Van toepassins zijnde versunningen
Besluit van de deputatie van 8 juli 2004 ( D/PMVC /04A06/00637) houdende vergunning aanBrussels International Airport company NV (BIAC), Vooruitgangstraat g0 bus z te 1030schaarbeek voor het verder uitbaten van de start- en landin-grbár"n gelegen LuchthavenBrussel Nationaal te 1930 zaventem,ll82O steenokkerzeel/lg30 Macheténtzho Kortenberg,voor een termijn van20 jaar.

Besluit van de Minister van 30 december 2004 (AMV/006g 637/M4B) houdende wijzigingvan bovenvermelde beslissing van de deputatie.



IV. Adviezen. Onderzoek en MotiYerine

Deexploitantwerdoplljuni2003bijterpostaangeteSgld.i."g'1ï:-T,llT.gesteldvan
het voornemen van de deputatie om artS' tl'4' varide bijzondere vergunningsvoorwaarden

m.b.t. het aantal nachtvlu;hten uit bovenvermelde vergturning amtshalve te wijzigen'

Verslag van het onderzoek ^-Áan rran lrnrrenvermelde v
tnart.3.Il.4.vanciebijzonclelevergunningsvoorwaar*:u*bovenvermeldevergunnmglS
bepaald dat het aantal nachtbewegingen ("periode B.A\u tat 05'59 u lokale tiid) per

kalenderjaar maximtnm 25.000 Aidroagt.' H't aanty!uert.re.kkende vluchten mag niet hoger

l iggendanhetaantalvertrekkendevluchteninlggg(d. i .10.121).
Deze bepaling *"rJ-tevestigd in het.Ministerieel besluit van 30 december 2004'

verder wordt in bovenvermeld rvrinisier;i uesnrit gesteld dat' vorgens art.45 van vlarem I

de bevoegcle overheid bii gemotiv""ra" beslíssing r)e in de.Iopenàe ':.'.Y:"'"f opgelel4de

voorwaarrJen ambsthalve kan wiiz,igen oY aanvillen en tlat d'e vergunningsvoorwaarden

ttiigevolg via een rrnrouafg, proirau* i:"r": 
Y?.rd.en-aangepast 

inz'onderheid wanneer er

:.ich nieuwe feiten ,ooriorÀ die een heroverweging ven de vergunningsvoorwaarden

noodz,akeliik maken"

opZgmaart200sishetEruopesesofteercentrumvanDHLverhuisdnaarLeipzig.
ói, d" boordtabellen van de ótficiele wébsite van BAC

(www.brusseisairporl.belnl/boordtabellen) blijkt dat het aantal nachtbewegingen na het

vertrek van DHL verminderd is tot on!. ssqo ianhet aantal nachtbewegingen in dezelfde

maanden van 2007'
Deze verhouding werd bekomen door de maanden volgend op het vertrek van DHL te

vergelijken met de gegevens uo' d"relfd* *uurrd"r, uÀ zooi' Hierdoor wordt elke invloed

uorr"r"iro"nschommelingen vermeden'

Afgerond u*t"r."ni áilouï n"t toraal aantal nachtbewegingen kan verminderd worden tot max'

f O.'OOO nachtbewegingen per kalenderjaar' r . l
uit bovenvermelde boordtabellen 

-uii:t 
tevens dat het aantal vertrekkende vl'chten in

áezelfde periode verminderd is tot ong' 507o'

Afgerond beteke;à;; dat het aantal íertek:kende nachtvruchten van max. 10.121 (in 1999) in

rjezelfde verhouding kan verminderd worden tot max' 5000 vertfekkende vluchten per

[}'"*H';tïi3g"uotg aanleiding toe het aantal nachtbewegingT p.er,kalenderjaar terug te

brengentoteenmax,van16.000waarvanmax.5000vertrekkendevltrchten.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts' als lid van de deputatie'

BESLUIT:

Artikel 1' 
rningsvoorwaarden m.b.t. het aantal nachtbewegingen

ett-r Í.+. van de bijzondere vergur 
.( D/pMvc/04A06/00637)loidende

opgelegd in het Uesiuit van de deputatie van 8 iuli 2004

vergunning uu, g*rr.ls AirportcoÀo*, NV (gA.c), Diamant Building, A'Reyerslaan 80

te 1030 Brussel ,"á. n" u"rà", uitbatàn van de start- en landingsbanen gelegen Luchthaven

Bnrsser Nationaal re 1930 zaventem-,rigz0 st".r,okkerzeel/rg30 Machelen/3O70 Kortenberg,

en bevestiga in fr"t ministeriël" U"ri,,iiuun 30 decemb et20A4'wordt ambtshalve eewijzigd'



t\rt.2.
Bovenvermeld art.3.lI.4 wordt gewijzigd als volgt:
lrct aantal nachtbewegingen ( periode 23.00u tot 05.59 u lokale tijd) per kalenderiaar
hedraagt maximum 16.000. Het aantal vertrekkende vluchten ueàraágt maximum 5000 perkalenderiaar.

,\rt.3.
conÍbrm art' 54 van vlarem I is tegen het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden beroeprnogelijk bij de vlaamse Regering, vertegenwooràigd door de vÉamseLinisrer bevoegd voorleefmilieu overeenkomstig cle bepalingen van 

-het 
vlaams Reglement betretïende dev[ilieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij hËt beroepschrift het hierbiigevoegde attest van betekening evenals het blwijs van de betaling uo' d, dossiertaksgevoegd te worden.

Leuven, I I september 2008

Aanwezig:
Lodewijk DE WITTE, voorziner;
Jean-Pol OLBRECIilS, Jurien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,
Monique SV/INNEN, Tom TRocH en walter zELDERLoo, leden;
Marc COLLIER, provinciegnffier.

ln opdracht:

l.éan-Pol OLBRECIffS
gedeputeerde-verslaggever

Lodewijk DE WITTE
provinciegouvemeur




