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OPEN BRIEF: Minister Céline Fremault, doe toch water bij uw wijn!  
 
 
 
Geachte Mevrouw de Minister,  
 
Het feit dat u de zogenaamde creativiteit van Ryanair bejubelt, is voor de Luchthavenregio 
Vlaams-Brabant een duidelijk bewijs van het feit dat Brussel weigert te werken aan een 
billijke spreiding van de lasten van de luchthaven.   

De vliegtuigen van Ryanair zorgen door de aangepaste vertrekprocedure voor extra fijn stof 
en meer grondlawaai in de onmiddellijke omgeving.  Deze extra hinder wordt dus volledig 
gedragen door de inwoners in de betreffende Vlaamse gemeenten.  

De aangehouden geluidsnormen hebben daarenboven dramatische gevolgen voor de 
werkgelegenheid, en niet alleen in Vlaanderen!  Op korte termijn zullen er 200 banen 
verdwijnen, en bij ongewijzigd beleid zullen er wellicht 2000 jobs verdwijnen.  

Uw reactie verraadt de ware bedoeling van de Brusselse regering en is een manifest gebrek 
aan solidariteit. Brussel blijft genieten van de zo noodzakelijke nabijheid van de luchthaven 
van Zaventem maar weigert koppig een ‘billijk’ deel van de (geluids)lasten te dragen.  

Daarom biedt het Platform luchthavenregio Vlaams-Brabant u  - volledig ‘free of charge’ en 
zonder terugvordering op termijn - een bidon water aan. Doe toch water bij uw wijn! 
Werk aan een overlegd globaal samenwerkingsakkoord!   

Een goede regeling moet primordiaal uitgaan van de veiligheid van piloten, passagiers en 
alle omwonenden. Er moet rekening worden gehouden met het historisch baangebruik, de 
voorgeschreven vliegprocedures, de algemeen aanvaarde aeronautische principes én de 
feitelijke en objectieve geluidsbelasting van de omwonenden. Binnen dat kader moet een 
billijke spreiding van de lasten van de luchthavenactiviteiten worden vastgelegd.  

De burgemeesters en de provincie Vlaams-Brabant eisen dat alle beleidsinstanties de situatie 
ernstig nemen en dringend tot resultaten komen. Er is een consensus mogelijk tussen 
leefbaarheid, gezondheid, woonrecht van de omwonenden, ecologie én economie!   
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