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AANGETEKEND

Aan

de Vlaamse minister
van Mobiliteit en Openbare Werken,
mevrouw Hilde Crevits
Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 1
1000 Brussel
Oostende, 30 juli 2009

Betreft: DAB INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OOSTENDE kwaliteit van de rapportage aan het Overlegcomité Luchthaven Oostende
Geachte mevrouw de Minister,
Als lid van Overlegcomité Luchthaven Oostende (kaderend binnen de milieuvergunning voor de
luchthaven Oostende-Brugge) stel ik vast dat de kwaliteit van de door de diensten van de “DAB
luchthaven Oostende” geleverde rapportage aan de leden van het comité, veelvuldig gebreken
vertoont. Dit zowel met betrekking tot de aantallen nachtelijke bewegingen als tot de QC-waarden van
vliegtuigen c.q. de totale jaarlijkse nachtelijke geluidshoeveelheden. Mijn bezorgdheden hierover heb
ik in een uitgebreide mail overgemaakt aan de voorzitter van het overlegcomité de heer Koen Dewulf.
U vindt een kopie van deze mail in bijlage.
Om mijn opvolgingstaak beter te kunnen uitoefenen heb ik de heer Dewulf gevraagd om te kunnen
beschikken over de bronbestanden (in Excel formaat) met alle bewegingen van het geluidsmeetnet en
over kopieën van de geluidscertificaten van alle zware toestellen die Oostende aanvliegen (met daarop
de zogenaamde EPNdB-waarden “sideline” “takeoff” en “approach”). Ik hoop dat u akkoord gaat met
de vrijgave van de bestanden.
Ik vernam dat er ook grote misbruiken op de financiële afdeling van de administratie luchthaven
Oostende jarenlang niet werden opgemerkt door de DAB! Wanneer ik ook zie dat bijvoorbeeld de
meest elementaire informatie aan de burgers (aankomsten/vertrekken via teletekst) frequent fouten
bevat, dan twijfel ik ook zeer sterk aan alle andere door de DAB geleverde cijfers met betrekking tot
vracht, passagiers, en jaarrekeningen!
Om al deze redenen verzoek ik u beleefd om een onafhankelijk externe doorlichting naar de
werking van de administratie van de diensten van de luchthaven Oostende-Brugge te laten
uitvoeren.
Met de meeste hoogachting,

Jacques Denecker,
Lid Overlegcomité luchthaven Oostende namens de Milieu en Natuurraad Oostende

