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Aan de heer François Bellot,
Federaal Minister van Mobiliteit,
belast met Belgocontrol en de NMBS

Een evenwichtig spreidingsplan voor de vliegtuigen van de nationale luchthaven te Zaventem is
dringend noodzakelijk

Geachte heer minister,

Wij danken u voor uw schriftelijk antwoord (kenmerk FB/A/MdB/JP/2017/059/E14529/14596) op
ons schrijven van 11 september ll. Met veel belangstelling en aandacht hebben we kennis genomen
van uw antwoord.

Naar aanleiding van uw verwijzing naar het nemen van ‘operationele maatregelen om een antwoord
te bieden op het vonnis’, achten wij het noodzakelijk om onze eis over een evenwichtige spreiding
van de lasten van de luchthaven in alle richtingen, met klem te herhalen.
Wij verzoeken u opnieuw uitdrukkelijk een globaal, met alle bevoegde overheden overlegd
samenwerkingsakkoord tot stand te brengen over de randvoorwaarden voor de exploitatie van de
nationale luchthaven, dat het bestaande onevenwicht in de verdeling van de geluidslast rond de
nationale luchthaven corrigeert en de situatie voor de inwoners van Vlaams-Brabant niet verder
verslechtert. Wij zijn van oordeel dat een billijke spreiding van de geluidslast rond de nationale
luchthaven zonder verder uitstel moet worden vastgelegd in een bindend en stabiel kader via een
federale vliegwet.
Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en de provincie
vertegenwoordigt, herhaalt daarom met aandrang de vraag dat u, als bevoegd federaal minister, ten
aanzien van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg formeel motiveert dat de vliegroutes, waarbij
zowel het Vlaamse als het Brusselse gewest betrokken zijn, niet kunnen gewijzigd worden zonder dat
er een globaal samenwerkingsakkoord over de exploitatie van de luchthaven tot stand is gekomen
tussen de federale en de gewestelijke overheden. De Brusselse geluidsnormen kunnen, op grond van
meerdere juridische precedenten, een dergelijke evenwichtige spreiding niet in de weg staan.
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Indien u, om een antwoord te bieden op het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg,
operationele maatregelen zou voorstellen waarmee u het bestaande onevenwicht in de verdeling
van de geluidslast verder zou versterken en de mogelijkheden om te komen tot een globale en
gedragen oplossing met alle betrokken overheden zou bemoeilijken, verplicht u ons de nodige
juridische stappen te zetten om hier tegen in te gaan. Voor zoveel als nodig geldt deze brief reeds als
een ingebrekestelling.

In de hoop dat u spoedig werk zal maken van een bindende vliegwet en een evenwichtig
samenwerkingsakkoord met de betrokken overheden, verblijven wij.
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Deze brief wordt ter informatie bezorgd aan de betrokken Vlaamse, Brusselse en federale
beleidsmakers en aan de andere betrokken besturen.
Meer informatie:
Jo Discart, stafmedewerker, 0494/86.71.00, jo.discart@toekomstforum.be

