
 

Verzonden: vrijdag 21 december 2012 13:03 

Aan: 'mer@vlaanderen.be' 
Onderwerp: Publieke inspraak ‘Project-MER Luchthaven Oostende-Brugge' 

Urgentie: Hoog 

 
Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
De vzw WILOO vraagt het volgende, 
 
Voor alle voorliggende scenario’s een berekening van: 
- de toename en de maatschappelijke kost van voortijdige hartinfarcten bij omwonenden (1),  
- de toename en de maatschappelijke kost van diabetes bij omwonenden (2), 
- de risico’s en kosten van PAK’s, kerosine- en roetneerslag in de buurt (schoolpleinen, 
sportterreinen, kinderspeelplaatsen, volkstuintjes, campings, natuurgebieden…) (3), 
- de toename en de kost van de uitstoot van (fijn en) ultra fijn stof voor omwonenden (4), 
- de mogelijke gevolgen voor de leerprestaties in scholen zeer dicht bij en onder of naast de banen 
gelegen, 
 
Daarnaast vragen we of het mogelijk is om via het MER te beschikken over: 
- een historische rapportage van het voorkomen en de mortaliteit van pathologieën (clusters) in de 
woonwijken (op blokniveau) rond de luchthaven, dit tijdens de laatste drie decennia en in 
vergelijking met de rest van W-Vlaanderen, 
- een vergelijkende kwantitatieve analyse van regionale luchthavens in Europa. Meer bepaald een 
overzicht van en een kijk op de milieuvoorwaarden (nachtsluitingen) opgelegd door overheden uit 
omringende landen + de door de respectievelijke overheden ingezette (financiële en andere) 
milderende maatregelen (laatste 20 jaar) t.a.v. hun respectievelijke regionale luchthavens in NL, 
Dtsl., Fr, VK, (Eindhoven, Beek, Rotterdam, Manston) en in België (Antwerpen, Kortrijk, Charleroi, 
Luik), 
 
 
En ten laatste genoemd, maar niet het minste, een meta: over TECHNUM. Kan de neutraliteit van het 
bureau duidelijk aangetoond worden? Zijn er bij het bedrijfsbestuur en bij de onderzoekers banden 
met luchtvaartsector?  
 
 
m.vr.gr., 
 
Vzw WILOO 
 
(1) Zie bijlage Huss et al Epidemiology2010 aircraft.pdf /  mortality_and_duration_by ldn_contour.jpg 
http://journals.lww.com/epidem/pages/articleviewer.aspx?year=2010&issue=11000&article=00013
&type=abstract  
(2) Bijv. uit http://www.wiloo.be/nachtvluchten_gez_kost_annemans.doc  
(3) Cfr. Kerosineneerslag rond Zaventem, zie bijv.:  http://www.knack.be/nieuws/belgie/het-
atomium-zit-onder-de-kerosine/article-4000152465168.htm  
(4) Oostende is nu reeds een fijn stof hot spot (IRCEL), de EU-normen worden nu reeds overtreden.  
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