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       Aan wie het mag aanbelangen 
 
Datum: 15 mei 2005 
Betreft: milieuvergunning luchthaven Oostende 
 
 
Geachte, 
 
Hiermee wens ik een vermoedelijk foutieve interpretatie van het MER in het Besluit 
van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk en gefaseerd 
inwilligen van milieuvergunningsaanvraag van DAB INTERNATIONALE 
LUCHTHAVEN OOSTENDE voor het verder exploiteren en veranderen van een 
inrichting gelegen te Oostende, waarop mijn aandacht werd gevestigd, bevestigen. 
 
Het gaat in het bijzonder om volgende passage: 
“Overwegende dat de World Health Organisation (WHO) een LAmax- waarde (in de 
slaapkamer) van 45 dB(A) voorstelt; dat als normale basisisolatie van een woning 25 
dB(A) wordt aangenomen; dat het maximale door de WHO aanvaardbaar geachte 
geluidsniveau buiten per event dus ligt op 70 dB(A) LAmax;  
dat voor zover de geluidscontouren van 70 dB(A) binnen de terreingrenzen vallen er 
kan gesteld worden dat er geen ernstige gezondheidsrisico´s voor de omwonenden 
zullen optreden (MER p. 235);” 
 
Het is inderdaad correct dat de WHO onder andere een LAmax van 45 dB(A) in de 
slaapkamer vermeldt als een van de criteria die een gezonde nachtrust moeten 
garanderen. In het MER worden echter enkel (in overeenstemming met de vereisten van 
Vlarem 2) nachtgemiddelde geluidsniveaus berekend. Het is dan ook op zijn minst 
verwarrend dat de WHO voorwaarde in het Besluit in een adem wordt genoemd met de 
Lnight-contour, een nachtgemiddelde waarde. Dit doet vermoeden dat men het MER op 
dit punt verkeerd geinterpreteerd heeft bij de deliberatie voorafgaand aan het Besluit.  
Los hiervan kan gesteld worden dat het beperken van de 70 dB(A) Lnight contour een 
valabel criterium is dat echter best wordt aangevuld met een beperking op het aantal 
inwoners binnen de andere contouren omdat daar toch wel vrij grote aantallen 
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gehinderden te vinden zijn (zie MER) en een beperking op individuele (luidruchtige) 
vluchten. 
 
In het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie wordt voorgesteld om 
de quotacount QC per vlucht en het totale aantal nachtvluchten te beperken. Dit komt 
deels tegemoet aan de bovenvermelde bekommernis. Gezien ook op andere Vlaamse 
luchthavens een maximale QC tijdens de nacht wordt opgelegd, lijkt dit tevens in 
overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.  
Welke QC als maximum tijdens de nacht het best wordt opgelegd is afhankelijk van de 
ligging van de luchthaven de startprocedures (SID) en de bewoning. Voor zover ons 
bekend is voor de luchthaven Oostende geen grondig akoestisch onderzoek gebeurd 
naar de impact van een bepaalde maximale QC tijdens de nacht op het aantal 
omwonenden waarvoor de WHO richtlijn voor LAmax wordt overschreden. Het is aan te 
raden om de introductie van QC op dergelijk onderzoek te baseren. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
Prof. Dr. ir. Dick Botteldooren 
Erkend deskundige geluid 
 


