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Vremde, 10 augustus 2021 

Aan het college van Burgemeester en 

Schepenen 

van Antwerpen, Mortsel en Borsbeek 

 

Bezwaarschrift inzake dossier OMV_2021052288 

Geachte heren Burgemeesters, 

Geachte dames en heren Schepenen, 

Hierbij wensen wij gebruik te maken van het door de uw stad en gemeente georganiseerd openbaar 

onderzoek om in zake het in rand vermelde dossier OMV_2021052288 als “betrokken publiek” een 

“kennelijk gegrond bezwaarschrift” in te dienen zoals bedoeld in artikel 390 §1, 2° van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

U zal daarin kunnen lezen dat omwille van verschillende recente bouwmisdrijven, waarvan op 28 

april 2021 een proces-verbaal 1  werd opgesteld, het onmogelijk is om de gevraagde omzetting te 

gunnen. Deze bouwmisdrijven werden uitgevoerd op gronden die de aanvrager in concessie had en 

dat tijdens de periode waarop hij deze in concessie had. Daardoor wordt de argumentatie van de 

aanvrager dat aan de 3e voorwaarde in voormeld in artikel 390 §1, 3° van het 

Omgevingsvergunningsdecreet zou voldaan zijn volledig onderuit gehaald. 

Bovendien tonen we hierna aan dat er ook verschillende oudere bouwmisdrijven kunnen worden 

vastgesteld, meer bepaald: 

• de verlenging van de startbaan in 1994, 

• de aanleg van taxiweg B in de periode 1984-1989, 

• en de verdubbeling van de verharding van de apron in de periode 1984-1989.  

Al deze zaken werden zonder stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd na de inwerkingtreding van 

het gewestplan van 3 oktober 1979. Hierdoor is het uitgesloten deze te beschouwen als “geacht 

vergund te zijn”. De aanvrager voldoet in deze niet aan de op hem rustende bewijslast met de 

1 https://drive.google.com/file/d/103kutUDU-xXBhXqowPPBk0pwchwlLRfd/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/103kutUDU-xXBhXqowPPBk0pwchwlLRfd/view?usp=sharing
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simpele bewering in zijn Verklarende nota “De luchthaven heeft een rijke geschiedenis (…) De 

noodzakelijke luchthaveninfrastructuur werd dus reeds lang geleden aangelegd en wordt geacht 

vergund te zijn.” 

De aanvrager stelt ook dat deze aanvraag tot omzetting geen milieueffectenrapport vereist. De 

verderzetting van de exploitatie van de luchthaven zou volgens hem geen fysieke ingrepen in het 

leefmilieu vereisen. Dit is een echter een stap te ver. Immers op dit ogenblik wordt de luchthaven 

deels geëxploiteerd in agrarisch gebied, zoals vastgesteld door een beëdigd ambtenaar op 28 april 

2021. Een vergunning voor de exploitatie van een vliegveld klasse 1 in het agrarisch gebied ten 

oosten van de R11 werd nooit expliciet aangevraagd en werd dus ook niet verleend. De exploitatie 

van deze percelen wordt middels huidige omzettingsvergunningsaanvraag plots ook aangevraagd, 

ondanks dat deze dus niet vervat zat in de oorspronkelijke vergunning van 2004 Wanneer de 

aanvrager dan spreekt over de “verderzetting van de exploitatie” bedoelt hij in feite de verderzetting 

van de onvergunde exploitatie, die hij liefst wil blijven uitvoeren zonder inspraak van de omgeving, 

wat door een correcte MER-rapportering ingevolge die overigens onvergunbare uitbreiding van de 

luchthaven in agrarisch gebied onvermijdelijk wordt. 

Vlakbij de luchthaven in het verlengde van de startbaan, ten Oosten van de Krijgsbaan, ligt Fort 3, het 

zogenoemde “Fort van Borsbeek”. Het Fort maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied “Historische 

fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” met gebiedscode BE2100045, bij beschikking 

van de Europese Commissie van 7 december 2004 opgenomen in de lijst van gebieden van 

communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio op grond van artikel 4 van de 

Habitatrichtlijn. De aanvrager beweert verder dat er geen passende beoordeling vereist zou zijn. Hij 

verwijst hiervoor naar een voortoets op zijn verzoek uitgevoerd door het studiebureau Sertius. Hij 

beweert dat daarmee een “wetenschappelijke zekerheid” wordt gecreëerd dat “de exploitatie van de 

luchthaven geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken”. Zoals u verder zal kunnen lezen hebben we dit rapport 

voorgelegd aan twee specialisten en die hadden daar zo hun bedenkingen bij. Bovendien wordt in 

het document met de voortoets van amper 16 pagina’s absoluut niet onderzocht wat de concrete 

effecten van de omzetting van de exploitatie naar onbepaalde duur zal zijn op de doelstellingen en 

de specifieke natuurwaarden van het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied. Men houdt het louter bij 

enkele algemene (en veeleer foutieve) ongefundeerde stellingen.  

We zullen afsluitend dan ook moeten concluderen dat de aan de 2e, 3e en 4e voorwaarde van artikel 

390 §1 van het Omgevingsvergunningsdecreet niet voldaan kan zijn gelet op onderhavig kennelijk 

gegrond bezwaarschrift samen met de erin vermelde feiten. Dat alles maakt dat de basisvereiste van 

dit artikel, namelijk dat aan de vier vermelde voorwaarden cumulatief moet zijn voldaan, niet wordt 

gehaald. Hierdoor wordt het onmogelijk om de bestaande milieuvergunning om te zetten naar een 

omgevingsvergunning van onbepaalde duur. De aanvraag moet derhalve resoluut worden 

afgewezen. 
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I. Vooraf 

A. Een historische schets 

In de Verklarende nota 2 komt volgende tekst voor om aan te tonen dat de luchthaveninfrastructuur 

”wordt geacht vergund te zijn”. 

Het is weliswaar niet noodzakelijk om een volledige historiek weer te geven in een aanvraag tot 

omzetting van een bestaande milieuvergunning, maar als je dat toch doet het mag wel wat correcter  

zijn en zeker geen verbanden suggereren, die er niet zijn. 

Vzw Verlenging Nooit betwist in elk geval formeel zoals verder ten gronde toegelicht voormelde 

gratuite verklaring dat de luchthavenstructuur ”wordt geacht vergund te zijn”. De aanvrager 

“beweert” dit wel maar levert verder daarvoor geen enkel bewijs. De feiten en het “verzwegen”

proces-verbaal van 28 april 2021 maken dit noodzakelijke bewijs echter onmogelijk, waardoor alleen 

het “gratuite” karakter van voormelde bewering overblijft, meer niet. 

1. Zo werd wel degelijk in 1909 de “Eerste vliegweek van Antwerpen” georganiseerd, maar dan niet 

op de luchthaven van Antwerpen, maar op de Wilrijkse plein. Haar “rijke geschiedenis” begint in 

1923 toen het vliegveld van Deurne werd in gebruik genomen. De officiële opening van het vliegveld 

gebeurde op 25 mei 1923. Een week eerder op 18 mei 1923 was de kerk van Groenenhoek (de 

Heilige Sacramentskerk) reeds ingewijd. Het luchthavengebouw zelf werd eerst ingehuldigd op 10 

september 1930, zeven jaar na de inwijding van de kerk. Sommigen menen nog altijd te moeten 

stellen dat de luchthaven er eerst lag, wat dus niet zo is. 

2. In 1938 bestond het vliegveld van Deurne uit een grasvlakte van 70 ha, zonder pistes. Het 

vliegveld reikte zelfs niet tot aan de huidige Vosstraat en ook niet tot aan de Mortselsesteenweg. Ze 

grensde wel aan de Leemputtelaerbaan en een oud gedeelte van de Vosstraat en kwam met het 

meest noordelijke puntje juist tot aan de Drakenhoflaan. Dat puntje bezorgde haar ook meteen de 

langste afmeting om te landen of op te stijgen, namelijk 1000 meter (van grens tot grens). Ongeveer 

in het midden van deze grasvlakte stond een rookpot, die de windrichting aangaf, zodat de piloten 

wisten in welke richting ze tegen de wind in konden landen of opstijgen.  

2 https://drive.google.com/file/d/1MgSAIY9s8fZgWB_VERhg5z6ja3Q8M3BE/view?usp=sharing  

De Luchthaven Antwerpen heeft een rijke geschiedenis: reeds in 1909 werd de luchtvaart naar 

België gebracht met de “Eerste vliegweek van Antwerpen”. Gedurende de tweede wereldoorlog 

werd de luchthaven door het Duitse leger in gebruik genomen en aanzienlijk uitgebreid. Na de 

oorlog voerde de Belgische overheid de nodige herstellingswerken uit en werd de luchthaven 

opnieuw in gebruik genomen als burgerluchthaven. De noodzakelijke luchthaveninfrastructuur 

werd dus reeds lang geleden aangelegd en wordt geacht vergund te zijn. 

https://drive.google.com/file/d/1MgSAIY9s8fZgWB_VERhg5z6ja3Q8M3BE/view?usp=sharing
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Afbeelding voorkomend op de website van het DGLV 3 

3. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld van Deurne uitgebreid door de Duitse 

bezetter. Om dit te verwezenlijken kregen ongeveer negentien tuin- en landbouwersgezinnen het 

bevel hun huis en bedrijf binnen de vier dagen met al hun hebben en houden te verlaten. Alle 

doorlopende wegen werden afgesloten en de geconfisqueerde hoeven en huizen werden gesloopt. 

Dat klinkt in elk geval net iets anders dan: “Gedurende de tweede wereldoorlog werd de luchthaven 

door het Duitse leger in gebruik genomen en aanzienlijk uitgebreid.” 

3 
https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/100_jaar_ten_dienste_van_de_burgerluchtvaart_de_belgische_luchthavens  

https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/100_jaar_ten_dienste_van_de_burgerluchtvaart_de_belgische_luchthavens
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4. Verder lezen we: “Na de oorlog voerde de Belgische overheid de nodige herstellingswerken uit en 

werd de luchthaven opnieuw in gebruik genomen als burgerluchthaven.” Dat lijkt te suggereren dat 

de oorspronkelijke luchthaven werd hersteld en daarna “opnieuw” in gebruik werd genomen als 

burgerluchthaven. In werkelijkheid werd alleen de Krijgsbaan terug opengemaakt en werd dankbaar 

gebruik gemaakt van de startbaan, die door de Duitsers werd aangelegd in het geconfisqueerde 

gebied. 

5. En dan volgt toch wel een heel grote stap in de redenering van de aanvrager en zoals blijkt nogal 

kort door de bocht:  “De noodzakelijke luchthaveninfrastructuur werd dus reeds lang geleden 

aangelegd en wordt geacht vergund te zijn.” 

Tijdens de gouden jaren zestig was men op regeringsniveau tot de conclusie gekomen dat een 

luchthaven zo dicht bij het veel grotere Zaventem geen zin had. Dat werd onder meer verwoord door 

de toenmalige minister van Verkeerswezen, Fred Bertrand, in een brief aan senator Sledsens, tevens 

burgemeester van Borgerhout. Hij verklaarde daarin dat de luchthaven zou worden opgeheven 

wanneer de snelweg van Antwerpen naar Zaventem een feit was. Fred Bertrand was minister van dat 

departement  van 1961 tot 1964 en van 1966 tot 1972. Tijdens zijn tweede periode als minister van 

Verkeerswezen werd deze visie van de regering verwerkelijkt door de ontwerpgewestplannen 

waarop geen luchthaven meer voorkwam en het gebied werd ingekleurd als een park. 

Deze ontwerpplannen zouden definitief geworden zijn in 1972, maar door een wollige ingreep door 

kabinetsleden van minister Ackermans werden deze plannen plots anders ingekleurd. Zij 

veranderden op het ontwerp de bestemming “parkzone” in “vliegveld met nabestemming parkzone”. 

Verschillende leden van dat kabinet werden later genoemd in het dossier “gewestplanfraude”. 

Het definitieve gewestplan werd in werking gesteld in 1979. Daarna werden nog belangrijke 

wijzigingen aan de infrastructuur doorgevoerd, echter zonder de nodige stedenbouwkundige 

vergunningen. De recentste bouwmisdrijven werden vastgesteld op 28 april 2021. 

Zoals hierna verder zal worden toegelicht en onderbouwd is de uitspraak van de aanvrager “geacht 

vergund te zijn” om al die redenen niet waar. 

* 
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B. De planologische toestand (bestemming) van het vliegveld en de toestand van het achterliggend 

Fort van Borsbeek 

De bestaande planologische  toestand van de zone,  die gelegen is tussen de Vosstraat en de 

Krijgsbaan is volgens het Gewestplan Antwerpen (KB 3 oktober 1979) bestemd als “Vliegveld van 

Deurne”. Artikel 7 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften bij dit gewestplan stelt dat 

het gebied bestemd is als luchtvaartterrein. Het gebied heeft een nabestemming als parkgebied 

Niet verordenend grafisch plan met weergave van het gewestplan 4 

De zone ten oosten van de R11 is ingekleurd als “agrarisch gebied”. Deze zone valt nog steeds onder 

de bepalingen van het gewestplan Antwerpen, vastgelegd door het KB van 3 oktober 1979. Op die 

gronden is alleen het volgende toegelaten overeenkomstig artikel 4.1 van het KB van 28 december 

1972: “De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 

bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 

4 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/8e6550c9-d297-4c41-b073-ecb9e6639ed5 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/8e6550c9-d297-4c41-b073-ecb9e6639ed5
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gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 

integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.”  

De huidige bestemming van het luchthavengebied is volgens het verordenende grafisch plan 5 van 

het GRUP Afbakening Grootstedelijk gebied Antwerpen nagenoeg, ongewijzigd overgenomen. Alleen 

bevat dit gebied nu ook drie zones voor stedelijke activiteiten (bruin ingekleurd). 

De bestemming landbouwzone van het gebied tussen R11 en Fort 3 werd niet gewijzigd. 

Het GRUP Afbakening Grootstedelijk gebied Antwerpen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

op 9 juli 2009 en trad in werking op 23 juli 2009. De zone “vliegveld” loopt nog steeds tot aan de 

perceelgrens met de R11. Een uitbating als vliegveld is enkel mogelijk binnen deze blauwe zone. 

Fort 3 wordt in voormeld GRUP gedeeltelijk aangemerkt als beschermd monument (bruine 

omlijning). Enkel het front en het bijhorende gebied ervoor met de waterpartij zijn beschermd als 

monument.  

5 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/490cee9a-18da-4b99-896e-75feabf94519  

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/490cee9a-18da-4b99-896e-75feabf94519
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Het volledige Fort 3 is daarenboven aangeduid als beschermde “vleermuizenhabitat”. Het Fort maakt 

deel uit van het Habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als 

vleermuizenhabitat” met gebiedscode BE2100045, bij beschikking van de Europese Commissie van 7 

december 2004 opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische 

biogeografische regio op grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn. 

Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen deel 3 6 

C. De eigendomstoestand van het vliegveld 

Oorspronkelijk werd het blauw ingekleurde gebied (of blauw-groen op het gewestplan) beheerd door 

de Regie der Luchtwegen. In het in het begin van de jaren 90 werd het luchthaventerrein 

overgedragen aan het Vlaams Gewest in uitvoering van de staatshervorming. Daarna werd het 

beheer overgenomen door een nieuw opgerichte DAB Luchthaven Antwerpen. 

In 2009 werden grote delen agrarisch gebied ten oosten van de R11 onteigend van het OCM 

Antwerpen. Deze onteigende percelen werden ook onder het beheer gebracht van de DAB 

Luchthaven Antwerpen. 

Deze DAB beheerde het luchthaventerrein en het agrarisch gebied  tot 24 oktober 2014. De 

exploitatie van de luchthaven zelf werd vanaf 27 oktober 2014 overgenomen door LEM Antwerpen 

NV, de huidige exploitant en de aanvrager van de omzetting. 

6 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/6f4f3e2e-724e-4699-875c-9159589985ba  

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/6f4f3e2e-724e-4699-875c-9159589985ba
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De gronden, de infrastructuur en de roerende goederen van de luchthaven werden op 24 oktober 

2014 door middel van een kapitaalsverhoging 7 ingebracht in het actief van LOM Antwerpen NV, de 

huidige verhuurder van de luchthaven. Enkel de erfpacht- en opstalrechten werd ingebracht. Dat 

gebeurde aan de hand van een niet gedateerd Besluit van de Vlaamse Regering (pagina 61 van 

hetzelfde document), dat enkele maanden later (na 23 maart 2015 8) opnieuw werd ondertekend. 

Waarna het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad als een besluit van 24 oktober 2014, dat 

slechts uitvoerbaar werd na die publicatie, maar reeds lang zonder machtiging was uitgevoerd. 

Bij deze inbreng werden de zones van het openbaar domein, namelijk de Langbaan, de 

Leemputtelaarbaan een deel van de oude Vosstraat, de Mortselsesteenweg en een naamloze Weg 

niet ingebracht, wat ook niet mogelijk was omdat het openbaar domein niet in de handel is. Ook de 

zone van de R11 en deze van de Vliegveldweg werden om dezelfde reden niet ingebracht. De 

verhuurder LOM Antwerpen kan deze dan ook niet verhuren, aangezien hij er geen rechten op heeft.  

De aanvrager heeft een concessie verkregen op de gronden die voor de akte van 24 oktober 2014 

werden beheerd door de DAB Luchthaven Antwerpen, maar zeker niet op het openbare domein. 

Toch zal hij deze gronden afsluiten en in gebruik nemen als luchthaven, niettegenstaande hij daarop 

geen rechten heeft verkregen. 

D. De vergunningstoestand van de luchthaven op milieugebied 

Overeenkomstig de bepalingen van de concessieovereenkomst werd de milieuvergunning van DAB 

Luchthaven Antwerpen overgenomen door de aanvrager LEM Antwerpen NV. Dat werd gemeld aan 

de provincie op 17 december 2013 9, nagenoeg een jaar vóór de concessie een aanvang nam op 27 

oktober 2014. 

De recentste milieuvergunningen die werden verleend voor de exploitatie van de luchthaven zijn de 

volgende: 

- Milieuvergunning  (MB 24 oktober 2008) houdende uitspraak over de beroepen aangetekend 
tegen de beslissing van 17 juni 2004 van de Deputatie Antwerpen houdende het verlenen 
van de milieuvergunning aan de Internationale Luchthaven Antwerpen om een luchthaven 
verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding 

o Aan deze milieuvergunning is een historiek verbonden: 
▪ Besluit Deputatie dd. 17 juni 2004  

• Beroep bij minister 
▪ Ministerieel Besluit dd. 30 december 2004  

7 Akte van kapitaalsverhoging 
https://drive.google.com/file/d/1pzuyak1dHYrzv6ZVU56Zl47Xgc6c_8Ur/view?usp=sharing  
8 Verzoek van 23 maart (pagina 5) 
https://drive.google.com/file/d/19STy7vvqlavXGDCvLa7JKkAEp6W5x_ah/view?usp=sharing  
9 https://drive.google.com/file/d/1eaORb42JEs9fdR2W4wNjlkBGqUyTwE1W/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1pzuyak1dHYrzv6ZVU56Zl47Xgc6c_8Ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19STy7vvqlavXGDCvLa7JKkAEp6W5x_ah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaORb42JEs9fdR2W4wNjlkBGqUyTwE1W/view?usp=sharing
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• Vernietiging door Raad van State (dd. 8 mei 2008, nr. 182767) naar 
aanleiding van verzoekschrift van eerste bezwaarindienster 

▪ Ministerieel Besluit dd. 24 oktober 2008  

• In dit MB werden enkele vergunningsvoorwaarden van het Besluit 
van de Deputatie dd. 17 juni 2004 gewijzigd, voor het overige werd 
deze eerste beslissing bevestigd 

- Milieuvergunning (Deputatie dd.  18 maart 2010) voor de wijziging van de 
vergunningsvoorwaarden van de milieuvergunning dd. 24 oktober 2008  

- Milieuvergunning (MB dd. 25 juni 2012) voor de wijziging van de vergunningsvoorwaarden 
van de  milieuvergunning dd. 24 oktober 2008 

- Omgevingsvergunning (MB dd. 25 juni 2018) voor de wijziging van de 
vergunningsvoorwaarden van de milieuvergunning dd. 24 oktober 2008 

- Omgevingsvergunning (M.B. dd. 12 april 2019) voor de wijziging van de 
vergunningsvoorwaarden van de NV LEM Antwerpen  

- Omgevingsvergunning (M.B. 5 december 2019) voor de wijziging van de 
vergunningsvoorwaarden van de milieuvergunning dd. 24 oktober 2008 

Deze vergunningen behelzen de uitbating van het luchthaventerrein binnen de grenzen van het 

luchthaventerrein (tussen de Krijgsbaan en Vosstraat): Er werd nergens aangevraagd/een vergunning 

verleend om deluchthaven te mogen uitbaten op het openbaar domein van de R11 en de 

Vliegveldweg of op het agrarisch gebied tussen de R11 en Fort 3. 

Nochtans stellen we vast, samen met de GSI dat op die plaatsen luchthavenactiviteiten worden 

ontplooid. We stellen ook vast dat het gebied wordt afgesloten als “luchtzijde”, waardoor het wordt 

geïncorporeerd in de uitbating van een vliegveld, zoals verder toegelicht op pagina 16. 

Evenwel gebeurde dat allemaal zonder gekende aanvraag en bijgevolg ook zonder gekende 

vergunning. 

E. Vergunningstoestand van de luchthaven op stedenbouwkundig gebied 

De verharde startbaan werd aangelegd tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers, zoals 

hierboven reeds werd vermeld.  

De lengte van de startbaan bedroeg lange tijd 1475 meter. Die lengte werd onder meer vermeld in 

het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (versie 1993) – Deel 1A – pagina 153.  
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Verder zijn volgende vergunningen bezwaarindieners bekend voor wat betreft de inrichting van het 

luchthavendomein (wat betreft de taxiwegen en lengte startbaan) na opvraging in het kader van de 

openbaarheid van bestuur: 

- Op 15 juni 1995 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gedaan door de 

luchthaven met als onderwerp: “Heraanleg taxiweg alfa naar startbaan”. 

- Vergunningsbeslissing van 21 april 1999 voor het aanleggen van een gedeelte ringweg in 

sector I en het herstellen en verbreden van taxiweg K 

- Op 12 november 2001 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de aanleg 

van gedeelte ringweg in sector II 

Zeer belangrijk hierbij is dat er geen vergunning werd teruggevonden voor wat betreft de verlenging 

van de startbaan van 1475m tot 1510m. Deze verlenging gebeurde dus wederrechtelijk. Hierover 

onder het onderdeel “ten gronde” meer.  
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II. Het aanvraagdossier doorgelicht – voorwerp aanvraag  

Op 14 juli 2021 zend de gewestelijke omgevingsambtenaar van GOP afdeling Antwerpen een verzoek 

aan de colleges van Burgemeester en Schepenen van de drie omliggende gemeenten. 

Op last van de aanvrager neemt hij daarin volgende tekst op: 

“We delen u mee dat gelet op foutcodes gegenereerd in het omgevingsloket de aanvrager niet in 

staat was alle percelen aan te duiden in het loket. Een aantal percelen, waarvoor geen kadastrale 

nummer bekend is, kunnen niet aangeduid worden. Dit geldt voor het openbaar domein, een deel van 

de landingsbaan kan niet worden aangevinkt.” 

  

Dit is echter geen fout van het omgevingsloket maar gewoon de vaststelling van het feit dat de 

aanvrager geen rechten heeft op het openbaar domein omdat dit niet in de handel is en derhalve 

niet het voorwerp kan uitmaken van een handelscontract, zoals de concessieovereenkomst van 19 

juli 2013 tussen de aanvrager en LOM Antwerpen NV. 

Interessant hierbij is uiteraard de vaststelling dat delen van de landingsbaan niet kunnen worden 

aangevinkt. Hij vermeldt wel niet welke delen precies, maar het is duidelijk dat het om deze drie 

delen van de startbaan gaat: namelijk een deel van de baan gelegen op de Mortselsesteenweg, een 

deel gelegen op de Langbaan en een deel gelegen op de R11. 
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1. De zones van de R11 en de Vliegveldweg  die de aanvrager probeert aan te duiden zijn hem 

expliciet niet vergund bij de concessieverlening door LOM Antwerpen NV in oprichting op 19 juli 

2013. Het concessiegebied wordt vastgelegd door een plan als bijlage bij de concessieovereenkomst: 

Belangrijk daarin zijn de zones met de door een groene lijn aangeduide “Grens luchthaventerrein”. 

Op volgende pagina wordt een deel van dit plan uitvergroot met niet in concessiegegeven gebied van 

de R11 en de Vliegveldweg. 
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Hiernaast wordt 

een deel van dit 

plan vergroot 

weergegeven. 

U zal kunnen 

vaststellen dat 

noch de R11 of 

de Vliegveldweg 

een onderdeel 

vormen van de 

concessie 

overeenkomst: 

• Vliegveldweg 

• R11 

Het zal dan ook voor iedereen duidelijk zijn dat de aanvrager, LEM Antwerpen NV, op het openbaar 

domein van de R11 en de Vliegveldweg geen enkel recht kan doen gelden, en derhalve ook het recht 

ontbeert om daarop de toelating te verkrijgen om deze zones te gebruiken en aan te duiden als 

“vergund vliegveld” volgens de milieuvergunning van 2004.  
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Nog belangrijker: deze zones staan ook niet vermeld in de vergunning van 2004, die de aanvrager 

bestempelt als basisvergunning. Dit betekent dus dat de omzetting van de vergunning van 

bepaalde duur naar onbepaalde duur niet kan gevraagd worden voor deze percelen gezien deze 

niet in de oorspronkelijke vergunning vervat zitten. Het voorwerp van de aanvraag is dan ook niet 

volledig vatbaar voor de gevraagde omzetting, minstens is het hoogstens onduidelijk wat er nu 

juist beoogd wordt.  

In bijkomende orde kan hier nog worden aan toegevoegd, dat zowel volgens het MER-

ontheffingsdossier, als volgens de bouwtoelating voor de tunnel, de startbaan niet mocht worden 

aangelegd op de blauw gearceerde zone 10, op voormeld plan aangeduid als R11-zone, die onder 

meer de zone aanduidt waar het tunneldak onder het luchthaventerrein zou komen te liggen. Dat 

tunneldak moest volgens de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in navolging van het MER-

ontheffingsbesluit en de ingediende bouwplannen “onverhard” worden aangelegd. Wat dus in 

overtreding van de bouwtoelating wel werd verhard. Dat laatste werd door  de Afdeling Technische 

Ondersteuning van MOW (ATO) zelf opgemeten in november 2015. ²Hierna de weergave op Geopunt 

van de resultaten van deze opmeting en de positieberekeningen  door ATO (verwijzing 1, 2 en 3): 

10 Deze zone werd volgens beide dossiers (MER en stedenbouwkundig) gelijkgesteld met de plaats van Drempel 
29, waar deze volgens de AIP van 25 augustus 2011 lag en overigens met zekerheid vanaf 2003 tot 2014 steeds 
gelegen heeft. Deze drempel werd in de loop van de maand september 2014 met 10 meter verplaatst in de 
richting van Borsbeek met schending van het akkoord met Borsbeek van 19 januari 2006. 
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De startbaan werd zodoende in strijd met de bouwvergunning voor 500 m² aangelegd op het 

tunneldak en bovendien voor 165 m² op het openbaar domein, waarop de aanvrager geen enkel 

recht kan doen gelden en ook geen recht heeft verkregen om datzelfde openbaar domein te 

exploiteren, te confisqueren en af te sluiten als “vliegveld”. Ook LOM Antwerpen NV, als 

concessieverlener, heeft op de R11-zate geen enkel recht verkregen met de akten van 24 oktober 

2014. 

2. De concessievergunning door LOM Antwerpen NV  aan LEM Antwerpen NV bevat binnen de 

groen omlijnde zone van het gewestplanmatig vergunde luchthavengebied ten westen van de R11 

wel degelijk bepaalde zones die nog steeds het statuut van openbaar domein hebben en dus niet in 

de handel zijn. Maar omdat LOM Antwerpen NV met de akte van 24 oktober 2014 op deze zones 

evenmin rechten verkreeg kan zij deze – als niet rechthebbende – evenmin verhuren aan een derde. 
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Het gaat overigens om wegen die nog steeds bestaan en onder het beheer van de gemeenten vallen. 

Deze gemeenten hebben er bovendien geen enkele toestemming voor gegeven. 

Hierna een extractie uit voormeld concessieplan LHB-OS-0020 hiervoor op pagina 10 in extenso 

weergegeven, maar nu met eigen inkleuring (geel) van het bewuste openbaar domein van de 

Mortselsesteenweg (Deurne - Mortsel), de Langbaan (Borsbeek - Deurne), de Leemputtelaarbaan en 

een deeltje Vostraat (Deurne - Mortsel) en de Egge- of Waesdonckstraat (Mortsel):  

(Extractie uit concessieplan) 

Ook Geopunt laat deze zones zien als openbaar domein (grijs), wanneer je de grenzen van de 

percelen opvraagt: 
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De atlas der buurtwegen bevestigt zonder meer dat dit wel degelijk nog steeds openbaar domein is: 

Op het verordenend grafisch plan uit het GRUP van 2009 worden deze nog bestaande wegen 

uitdrukkelijk vermeld zoals  de Langbaan, de Leemputtelaarbaan met in het verlengde daarvan een 
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deel van de oude Vosstraat, de Mortselsesteenweg, met in het verlengde een naamloze Weg, die 

uitkomt op de Krijgsbaan. Op oude kaarten zou deze weg Waesdonckstraat heten of Eggestraat. 

Details uit voormeld verordenend grafisch plan (zie pagina 7) met de vermelde straatnamen: 

            

Deze zones van het openbaar domein werden niet in eigendom gegeven aan LOM Antwerpen NV en 

komen ook niet voor in de diverse milieuvergunningen, waarnaar wordt verwezen door de huidige 

uitbater en aanvrager. Deze zones zijn derhalve van in den beginne nooit vergund geweest als 

vliegveld. 

Blijkens de informatie waarover bezwaarindieners kunnen beschikken, werden deze buurtwegen niet 

afgeschaft. Ondertussen werd de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen opgeheven en werden de 

bepalingen uit 2014 vervangen door het gemeentewegendecreet. In dit gemeentewegendecreet 

wordt gespecificeerd dat om een buurtweg te wijzigen nog steeds de geëigende procedures daarvoor 

moeten gevolgd worden.  

De nodige procedures daarvoor zijn blijkbaar nog niet doorlopen. Hierdoor is het vandaag onmogelijk 

om bovenop deze wegen zomaar de exploitatie van een vliegveld te vergunnen wat zou neerkomen 

op een de facto afschaffing van betrokken gemeenteweg, zonder de procedure voorzien in artikel 8 

e.v. Gemeentewegendecreet te volgen. Ook dit wordt bevestigd door de overigens correcte 

onmogelijkheid deze aan te vinken op het omgevingsloket. 

3. De bewering in de “Nota foutmelding percelen” ingediend door de aanvrager, met betrekking 

tot de infrastructuur binnen de omheining. 

In alinea 07 van de “Nota foutmelding percelen.pdf” stelt de aanvrager: “Via deze nota wenst de 

aanvrager u erop te wijzen dat de omzettingsaanvraag vanzelfsprekend betrekking heeft op de 

infrastructuur en constructies van de Luchthaven Antwerpen binnen de luchthavenomheining (m.i.v. 

het passagiersgebouw, persgebouw, landingsbaan etc.), die deel uitmaken van de oorspronkelijke 

milieuvergunning van 17 juni 2004.” 

- Onvergunbaar Borsbeeks agrarisch gebied 

De hiervoor geciteerde bewering van de aanvrager dat de percelen “deel uitmaken van de 

oorspronkelijke milieuvergunning van 17 juni 2004” is echter niet in overeenstemming met de opgave 

van de percelen door diezelfde aanvrager. In het verzoek van 14 juli 2021 aan de gemeente- en 



VZW Verlenging Nooit  Bloemenhof 27 – 2531 Vremde 

 

Bezwaarschrift – dossier OMV_2021052288  Pagina 20 van 44 

stadsbesturen om een openbaar onderzoek in te stellen worden de percelen opgesomd die de 

aanvrager bedoelt. 

Voor Borsbeek gaat het om volgende zes percelen, namelijk 238C,239A,240A,240D,240E,240G. 

Daarvan komt maar één perceel voor in de door de aanvrager aangewezen oorspronkelijke 

milieuvergunning van 2004, namelijk het perceel 204A. 

Alle andere percelen liggen in het onvergunbare agrarisch gebied ten oosten van de R11, waarvoor 

nooit een aanvraag werd ingediend om deze te mogen uitbaten als vliegveld. Bovendien werden op 

deze percelen in agrarisch gebied bouwmisdrijven vastgesteld door de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur 11 . In het Borsbeekse deel gaat het om de aanleg van een 

onvergunbare perimeterweg en de confiscatie en onwettige afsluiting van de Vliegveldweg, zonder 

toestemming van de bevoegde gemeenteraad. 

Het onvergunbare karakter van de bouwmisdrijven onderstreept de inspecteur door te verwijzen 

naar artikel 4.1 van het KB van 28 december 1972: “De agrarische gebieden zijn bestemd voor de 

landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 

bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 

verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en 

eveneens para-agrarische bedrijven.” Lem Antwerpen NV, noch de uitbating als vliegveld vallen 

onder deze omschrijving. 

- Onvergunbaar Mortsels agrarisch gebied 

Verder blijkt uit de weergave van de “Voorwerpen in het project” dat er vier percelen in het Mortsels 

agrarisch gebied, niet voorkomen in de aanvraag, niettegenstaande het duidelijk is dat deze percelen 

effectief worden gebruikt als luchthaven en dat daarop stedenbouwkundige misdrijven werden 

gepleegd zoals blijkt uit de vaststellingen van 28 april 2021 door de inspecteur. 

Er werden door de inspecteur op de percelen 196A, 198, 224 en 225A in het agrarisch gebied van

Mortsel  eveneens drie bouwmisdrijven vastgesteld. De misdrijven werden gepleegd in de periode 

2015-2016 nadat deze percelen sedert 27 oktober 2014 in concessie werden genomen door LEM 

Antwerpen NV. Alle bouwwerken werden niet stedenbouwkundig aangevraagd, bijgevolg niet 

vergund en zijn bovendien onvergunbaar in agrarisch gebied: 

• De aanleg van een perimeterweg 

• De aanleg van een toegangsweg langs de zuidelijke tunnelinrit 

• De aanleg van een heuvel. 

11 https://drive.google.com/file/d/103kutUDU-xXBhXqowPPBk0pwchwlLRfd/view?usp=sharing  
Dit werd door de inspecteur op 7 mei 2021 verzonden aan de drie betrokken Colleges van Burgemeester en 
Schepenen (Antwerpen, Mortsel en Borsbeek) met het verzoek dit PV op te nemen in het vergunningenregister 
zoals voorzien in artikel 5.1.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

https://drive.google.com/file/d/103kutUDU-xXBhXqowPPBk0pwchwlLRfd/view?usp=sharing
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De bewuste vier percelen werden hierna aangeduid met een gele kleur op een Geopuntluchtfoto. 

Doorheen deze kleur zie je de opgesomde bouwmisdrijven, (de heuvel, de toegangsweg en de 

perimeterweg, maar ook de afsluiting van de “luchtzijde” van de luchthaven, vlak naast de 

perimeterweg.: 

De exploitatie kan dan ook niet worden vergund op deze percelen en al zeker niet middels een 

aanvraag tot omzetting van de milieuvergunning van 2004 die niet deze percelen behelsde, in een 

vergunning van onbepaalde duur. Het voorwerp van de aanvraag is dan ook onwettig, minstens 

manifest onduidelijk waardoor er geen vergunning kan worden afgeleverd.  

4. De verzwegen betekenis van de wettelijk verplichte afsluiting rond de “luchtzijde” van een 

vliegveld 

Deze afsluiting werd vergund door de  gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in haar vergunning 

van 29 januari 2013. Zij besliste – op grond van een valse bewering – dat de toevoeging van dit 

gebied geen gevolgen zou hebben op de activiteit in dat gebied. Deze bewering is door het proces-

verbaal van 28 april 2021 naar de prullenmand verwezen. Met dat proces-verbaal werd  door een 

beëdigd ambtenaar luchthavenactiviteit vastgesteld in dat gebied. 
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Anderzijds kan men het de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar niet kwalijk nemen dat zij niet 

van alle federale wetten op de hoogte is en al zeker niet van de bepalingen van de vliegwet van 7 juni 

1937. Moest zij deze gekend hebben, dan had zij kunnen oordelen dat de gevraagde afsluiting wel 

degelijk het “omheinde” terrein toevoegt aan het “geëxploiteerde luchthaventerrein”, zoals duidelijk 

blijkt uit de gepubliceerde luchthavenkaart (pagina 26) met als gevolg dat de geldende 

gewestplanbestemming zou worden geschonden, wat zij niet zou kunnen toestaan omdat dit buiten 

haar bevoegdheid valt.  

Deze afsluiting is immers niet zomaar een afsluiting in agrarisch gebied. Het gaat inderdaad om een 

door de vliegwet van 7 juni 1937 verplichte afsluiting van de luchtzijde van een vliegveld. 

Artikel 1 van deze wet is daar duidelijk in: “Luchtzijde, bewegingsterrein van een luchtvaartterrein en 

het geheel of een gedeelte van de aangrenzende terreinen en gebouwen waartoe de toegang 

gecontroleerd is; (…)”. 

Om deze wettelijk verplichte toegangscontrole tot de “luchtzijde” mogelijk te maken (voorzien in 

diverse artikels in deze wet)  moet het terrein worden afgesloten en de ingangen bewaakt, wat hier 

ook effectief zo gebeurt. Zelfs een landbouwer die mest mag komen uitrijden binnen de “luchtzijde”

passeert de controle door de luchthavenpolitie. Die posteert dan aan de ingangspoort om die 

wettelijk verplichte controle van de toegang tot de “luchtzijde” uit te voeren. 

* 
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III  Ten gronde – niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 390 OVD 

De aanvrager stelt dat zijn aanvraag voldoet aan artikel 390 OVD , met een kleine verwijzing dat de 

tweede voorwaarde slechts kan worden beoordeeld na het onderzoek van de bezwaarschriften.  

Dit artikel bevat vier voorwaarden die cumulatief moeten zijn vervuld, met andere woorden, zij 

moeten tegelijkertijd waar zijn. Zoals hierna zal blijken is dit laatste op dit ogenblik volledig uit te 

sluiten gelet op de vastgestelde bouwovertredingen en misdrijven. 

VZW Verlenging Nooit vraagt dan ook de volledige afwijzing van de aanvraag tot omzetting. 

A. EERSTE VOORWAARDE 

De eerste voorwaarde is een termijnvoorwaarde en daaraan is uiteraard voldaan, anders zou er ook 

geen openbaar onderzoek zijn opgestart. 

B. TWEEDE VOORWAARDE 

De tweede voorwaarde gaat ervan uit dat “het betrokken publiek dient geen kennelijk gegrond 

bezwaar in tegen de omzetting tijdens het openbaar onderzoek”. Hier probeert de aanvrager een 

problematische voorafname te doen op wat nog moet komen. Aan deze voorwaarde zal meer dan 

waarschijnlijk niet worden voldaan, gelet op onderhavig bezwaarschrift dat wel degelijk bedoeld is  

als “kennelijk gegrond bezwaar” ingediend door “het betrokken publiek”, zoals hierna zal blijken. 

Ook dienen de adviezen te worden afgewacht. Indien er negatieve adviezen voorliggen van de 

betrokken leidend ambtenaren kan het aangevraagde tevens niet worden vergund.   

C. DERDE VOORWAARDE 

Bij de derde voorwaarde beweert de uitbater dat de noodzakelijke infrastructuur reeds lang geleden 

werd aangelegd en daarom geacht wordt vergund te zijn. Daarmee bedoelt hij dat de infrastructuur 

ten laatste na de inwerkingtreding van het gewestplan op 3 oktober 1979 zou zijn aangelegd. Wat 

helemaal niet strookt met feitelijkheden op het terrein, de officieel gepubliceerde informatie, 

plannen en luchtfoto’s.  

1. De onvergunde uitbreiding van de apron (parking voor de vliegtuigen) en de onvergunde aanleg 

van een nieuwe taxiweg B 
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Om dit enigszins te kunnen duiden moeten we teruggrijpen naar oude, maar officiële luchtfoto’s en 

plannen van de Regie der Luchtwegen. 

De uitbreiding van de apron, noch de aangelegde taxiweg B komen voor op een Geopuntluchtfoto 

van 1 mei 1971, maar wel op een Geopuntluchtfoto van 20 juli 1989, zoals hierna blijkt. 
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12  

Verder blijkt uit navolgend situatieplan nummer 22.414 opgesteld op 9 mei 1984 door de Regie der 

Luchtwegen dat taxiweg B nog onbestaande is op die datum en ook dat de APRON nog niet werd 

uitgebreid met ongeveer 2 ha. 

12 Op beide foto’s (1971 en 1989) zie je nog duidelijk het tracé van de niet afgeschafte Mortselsesteenweg en 
Waesdonckstraat, uitkomend op de “militaire baan” aan “het spieke” zoals dit destijds klonk in de volksmond. 
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Derhalve werden deze bouwwerken, bestaande uit een volledig nieuwe aanleg van taxiweg B en de 

uitbreiding van de APRON tot meer dan het dubbele, uitgevoerd tussen 9 mei 1984 en 20 juli 1989. 

Uit een recent parlementair document 13 blijkt dat er geen stedenbouwkundige vergunningen 

bekend zijn voor deze werken. Ook het bouwvergunningenregister, waarvan de aanduidingen 

werden opgenomen in de akte van kapitaalsverhoging, maakt geen melding van een gepaste 

bouwvergunning in die periode. 

Deze werken werden bijgevolg uitgevoerd zonder gekende stedenbouwkundige vergunning en dit na 

de inwerkingtreding van het gewestplan Antwerpen van 3 oktober 1979. Zij kunnen derhalve niet 

worden beschouwd als geacht vergund te zijn. 

Zij kunnen evenmin beschouwd worden als hoofdzakelijk vergund omwille van de grootte van de 

uitbreiding of de geheel nieuwe aanleg 

2. De onvergunde verlenging van de startbaan na de inwerkingtreding van het gewestplan 

De lengte van de startbaan bedroeg lange tijd 1475 meter. Die lengte werd onder meer vermeld in 

het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (versie 1993) – Deel 1A – pagina 153. 

(Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen – Deel 1 A – p. 15) 

Dezelfde lengte werd in 1993 ook vermeld in de AIP’s, destijds uitgebracht door de Regie der 

Luchtwegen. 

13 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1721688 
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In 1994 werd de startbaan effectief verlengd, zoals blijkt uit de gewijzigde AIP van 26 mei 1994: 

Op 15 juni 1995 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gedaan door de luchthaven 

met als onderwerp: “Heraanleg taxiweg alfa naar startbaan”. Met deze heraanleg werd de bestaande 

taxiweg volledig opgebroken, op een klein stukje na, en op een andere plaats opnieuw aangelegd in de 

richting van de Vosstraat. 

Opmerkelijk bij deze aanvraag is dat de onderhoek van de startbaan plots verlengd en 

uitgebreid wordt weergegeven op de plannen van de aanvraag, terwijl de verlenging van 
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de startbaan niet werd aangevraagd. De aanvraag had immers enkel de heraanleg van de taxiweg 

tot voorwerp. 

Tot op dat moment bedroeg de vergund geachte lengte gemeten vanaf het westen, waar de startbaan 

een schuine hoek had, tot aan het uiteinde van de startbaan aan het oosten zoals gezegd immers 1475 

meter. Door deze hoek recht te trekken werd de totale lengte van de startbaan verlengd naar 1510 

meter 14.  

Geopunt.be  luchtfoto 7 juli 1989                  

                                                 1475m          

uitbreiding startbaan (gescheiden van taxiweg door waterroosters)     

Plan bouwaanvraag dd. 15 juni 1995 

14 Deze verlenging werd enkel op de bijgevoegde plannen van de aanvraag aangebracht. In het voorwerp van 
de vergunning werd deze verlenging niet opgenomen. 
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Op 12 november 2001 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de aanleg van gedeelte 

ringweg in sector II. Bij de vergunningsaanvraag is een plan gevoegd dat de situatie weergeeft van vóór 

de “heraanleg van taxiweg alfa naar startbaan” (en dus de correcte vermoed vergunde situatie, zonder 

wedderrechtelijke verlenging van 1475 naar 1510 meter). Uit dit plan blijkt duidelijk dat de vergunde 

lengte van de startbaan slechts 1475 meter was. 

Oorspronkelijke situatie aan westzijde van de startbaan met schuine hoek 

Hieruit blijkt echter dat er geen vergunning verleend werd voor de verlenging langs de Vosstraat van 

1475 meter naar 1510 meter. Men heeft deze werken dus wederrechtelijk uitgevoerd vóór deze 

verlenging op 26 mei 1994 door de Regie der Luchtwegen werd meegedeeld aan de piloten. Stad 

Antwerpen bevestigde dat er zowel in de periode vóór de feitelijke verlenging als in de periode erna 

geen vergunning daarvoor is terug te vinden 

Deze vergroting van de startbaan werd derhalve uitgevoerd na de inwerkingtreding van het 

gewestplan, zonder de benodigde vergunning, en kan daarom niet beschouwd worden als geacht 

vergund te zijn. 

In een voetnoot in de verklarende nota bij de aanvraag wordt gewag gemaakt door aanvrager van 

het gegeven dat de infrastructuur van de luchthaven ook volledig vergund zou zijn omdat de 

correctionele rechtbank in eerste aanleg te Antwerpen dit bevestigd zou hebben. Hierbij kan 

absoluut niet worden aangesloten. Ten eerste is er tegen dit vonnis nog een beroep lopende bij het 

Hof van Beroep te Antwerpen, zodat er nog geen definitieve beslechting van het geschil voorligt. Ook 

het openbaar ministerie is hier mee in beroep gegaan vermits zij van oordeel is dat er 

bouwmisdrijven voorliggen.  Ten tweede, en niet in het minste, maakt de uitbreiding van de 

startbaan van 1475m tot 1510m niet het voorwerp uit van de genoemde procedure omdat de feiten 

dateren van de jaren ’90 en inmiddels dus verjaard zouden zijn. Evenwel betekent dit niet dat de 

uitbreiding van de startbaan vergund is, in tegendeel. Hier werd immers niet de nodige vergunning 

voor verkregen zodat het bouwmisdrijf hier nog steeds op rust.  

Nog later, ingevolge een dispuut met de gemeente Borsbeek, wordt op 22 maart 2016 een en ander 

tegensprekelijk opgemeten op de luchthaven door een college van landmeters. Zij meten ook de 

stedenbouwkundig te vergunnen oppervlakte van de startbaan. Zij geven hun meetresultaten weer 

op pagina 42 van hun verslag van 16 september 2016. Dat werd behoudens enkele kleine 

aanpassingen  goedgekeurd door de dienst Afdeling Technische Ondersteuning (ATO) van 

departement MOW (die reeds in november 2015 de overbouwing van de startbaan op het tunneldak 

vastlegden met berekende coördinaten – zie pagina 12 hiervoor): 
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De tegensprekelijk opgemeten oppervlakte bedraagt op 22 maart 2016 dus ongeveer 1521 op 50 

meter. De bijkomende vergroting, na de eerste onvergunde vergroting van 1993 – 1994, werd 

evenmin stedenbouwkundig aangevraagd noch vergund. 

Dat alles maakt dat de startbaan sedert de situatie in 1993 – 1994, met andere woorden na de 

inwerkingtreding van het gewestplan, in 2 of meer stappen niet aangevraagd en niet vergund werd 

uitgebreid met een lengte van 46 meter en een breedte van 5 meter of een bijkomende oppervlakte 

van nagenoeg 1 ha of twee voetbalvelden. Deze uitbreiding kan dus niet worden beschouwd als 

“geacht vergund te zijn.” 

Ook de grootte van de vastgestelde onvergunde uitbreiding van de verharde oppervlakte maakt dat 

de startbaan niet kan worden beschouwd “als hoofdzakelijk vergund”. 

3. (Overige) recente bouw/milieumisdrijven  

Bezwaarindieners hebben in 2019 een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank 

uitgebracht tegen de exploitanten van de luchthaven voor verschillende recente 

bouw/milieumisdrijven die op het luchthaventerrein en daarbuiten, in agrarisch gebied, begaan zijn. 

Het gaat onder meer om de bovengenoemde recente verlenging van de startbaan, de aanleg van een 

RESA in agrarisch gebied, verschillende andere illegale ophogingen/verhardingen. 

In haar vordering voor de correctionele rechtbank te Antwerpen heeft het OM zo ook het 

strafrechtelijk misdrijf van het aanleggen van de verharde en verhoogde RESA overigens ook 

weerhouden: 

Op heden is een beroepsprocedure lopende bij het Hof van Beroep. Het parket is tevens in beroep 

gegaan samen met bezwaarindieners. Gezien er dus nog geen definitieve uitspraak is, kan de aanvrager 

zich absoluut niet verschuilen achter het vonnis in eerste aanleg. Gelet hierop is het alleen al 

onbegrijpelijk dat aanvrager zich niet eens de moeite troost om aan te tonen dat de volledige 

luchthaven en haar infrastructuur vergund is.  
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Bovendien, en niet in het minst, werd er recent een PV opgesteld voor nog andere 

bouw/milieumisdrijven op en rond het luchthaventerrein, ten behoeve van de exploitatie van de 

luchthaven. Op 28.04.2021 heeft Thierry Janssens, verbonden aan de afdeling Handhaving van het 

Departement Omgeving, een PV opgesteld waarin verschillende bouwmisdrijven worden vastgesteld. 

(AN.66.RZ.200045/2021). 

Het gaat om, naast de zaken waarover de procedure voor het Hof van Beroep te Antwerpen nog 

lopende is, volgende zaken: 

- Onvergunde perimeterweg in agrarisch gebied 

- Onvergunde toegangsweg tot luchthaven langs RII in agrarisch gebied 

- Onvergunde heuvel 17m lengte 2,5 meter 

- Stort op betonbaan op perceel 196A 

- Vliegveldweg – opbreken en verleggen zonder medeweten gemeente Borsbeek 

Het is aldus duidelijk dat er diverse bouwmisdrijven voorliggen op het luchthaventerrein en 

daarbuiten. Het is eveneens duidelijk dat deze bouwmisdrijven kaderen in de exploitatie van de 

luchthaven én tevens noodzakelijk zijn voor de werking van de luchthaven. Zo is de RESA een 

(internationaal verplichte) veiligheidszone en dienen de onvergunde perimeterweg en toegangswegen 

voor de doorgang van de dienstvoertuigen van de luchthaven, zoals de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur heeft vastgesteld. 

Gelet op al de hiervoor vermelde grote werken die zonder stedenbouwkundige vergunning werden 

uitgevoerd na de inwerkingtreding van het gewestplan is het uitgesloten te besluiten dat de derde 

voorwaarde zou kunnen voldaan zijn. 

Het gaat meer bepaald om volgende wederrechtelijke werken: 

a) Werken voor 2000 

• De vergroting van de verharde oppervlakte van de apron tot meer dan het dubbele 

• De aanleg van taxiweg B 

• De vergroting van de asfaltoppervlakte van de startbaan van 1475/45 meter tot 1521/50 

meter. 

b) Werken vlak voor/tijdens/na de ondertunneling van de R11 (Krijgsbaan) 

• De recente verlenging van de startbaan naar 1521 meter 

• De aanleg van de illegale verharde en verhoogde RESA  
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• De aanleg van de illegale verharde en verhoogde baanstrook 

En volgens het recente proces-verbaal van 28 april 2021: 

• De aanleg van een perimeterweg in agrarisch gebied 

• De aanleg van een toegangsweg in agrarisch gebied, aansluitend op de onvergunde 

perimeterweg 

• De confiscatie van het openbaar domein van de Vliegveldweg  

Deze misdrijven werden begaan door de Vlaamse overheid en haar leidende ambtenaren. Dat wordt 

bevestigd in een beslissing van de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur 15 . 

Daarbovenop komt nog het feit dat de luchthaven vandaag wordt uitgebaat in agrarisch gebied en op 

openbaar domein zonder aanvraag en dus zonder geldige milieuvergunning voor deze vorm van 

exploitatie. 

Gelet op al deze misdrijven kan bezwaarlijk volgehouden worden dat de stedenbouwkundige 

handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie de luchthaven hoofdzakelijk vergund zijn in 

de zin van artikel 390, 3° OVD  juncto artikel 4.1.1., 7° VCRO. De vergunning kan dan ook om deze 

reden niet worden verleend. 

D. VIERDE VOORWAARDE 

De vierde voorwaarde bepaalt dat er  

- enerzijds geen milieueffectenrapport vereist is 

- anderzijds geen passende beoordeling dient te worden opgemaakt in het kader van de 

beschermde soorten en habitats 

1. Aangaande het milieueffectenrapport 

De aanvrager LEM Antwerpen NV schrijft in de toelichting onder nummer 4: “Met deze omzetting 

beoogt de Luchthaven Antwerpen enkel een verderzetting van de huidige vergunde activiteiten.”, 

maar in werkelijkheid bedoelen zij daarmee natuurlijk – o zo doorzichtig – dat ze graag voor de 

voorheen nooit aangevraagde en dus nooit vergunde activiteiten in de landbouwzone een 

eeuwigdurende vergunning willen verkrijgen. Zoals eerder aangegeven vormen immers heel wat 

extra percelen het voorwerp van huidige milieuvergunning ten aanzien van de vergunning van 2004.  

15 https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40831  

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40831
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Rekening houdend met de timing van deze aanvraag in volle vakantieperiode ligt het voor de hand 

dat ze daarmee “en passant” iedereen een hak pogen te zetten met betrekking tot de vastgestelde 

bouwmisdrijven, zowel vastgesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, de partijen in 

het lopende proces (procureur en vzw Verlenging Nooit) en de gemeenten Borsbeek en Mortsel op 

wiens grondgebied de recente bouwmisdrijven werden vastgesteld. Ook de niet aan de luchthaven 

grenzende gemeenten zoals Boechout, Vremde, Hove, Wommelgem enz. en de betrokken burgers 

krijgen op deze wijze wel een zeer beperkte tijd op gepast te reageren. 

Wanneer toch zou worden beslist dat de luchthaven zou mogen worden uitgebaat op het 

landbouwgebied en op het geconfisqueerde openbaar domein van de R11 en de Vliegveldweg, 

niettegenstaande dit alleen maar mogelijk is door een schending van het gewestplan, dan nog 

moet er minstens een MER-rapport worden opgesteld, wat tot op vandaag nog niet gebeurd is. 

2. Aangaande de passende beoordeling 

Zoals gezegd, ligt vlakbij de luchthaven in het verlengde van de startbaan, ten Oosten van de 

Krijgsbaan, Fort III, het zogenoemde “Fort van Borsbeek”. Het Fort maakt deel uit van het 

Habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” met 

gebiedscode BE2100045, bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 

opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische 

regio op grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn. 

De aanvrager stelt dat er “ook geen passende beoordeling vereist” is en verwijst daarvoor naar een 

“voortoets” opgesteld door het studiebureau Sertius. Dat studiebureau lijkt er van uit te gaan dat de 

luchthavenactiviteit op milieugebied vergund is in het agrarisch gebied ten oosten van de R11, 

overigens in navolging van de aanvrager met zijn bewering hiervoor geciteerd dat het enkel gaat om 

“een verderzetting van de huidige vergunde activiteiten.” Zij bepalen hun projectgebied immers door 

in figuur 1 de kaart op te nemen, die ook op vorige pagina 24 werd opgenomen. Zoals reeds eerder 

gesteld voegt deze kaart zonder scrupules het agrarisch gebied bij de luchthavenexploitatie. Zij stellen 

zo ook 

“Het projectgebied kan gelijkgesteld worden aan de terreinen die gebruikt worden ten 
behoeve van de uitbating van de luchthaven, uitgebreid met de veiligheidszones in het 
verlengde van de landingsbanen.” 

De zone in agrarisch gebied betreft echter niet vergund gebied. Bijgevolg is het uitgangspunt niet 

correct en zullen de resultaten daarom evenmin correct zijn.  

Alleen hierom al kan het betrokken document niet dienen als een voortoets in het kader van een 

passende beoordeling. 

Artikel 36ter van het Natuurdecreet (dat de uitvoering vormt van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn) 

stelt verder:  

“… § 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in 

combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of 
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programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit of dat plan of 

programma direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale 

beschermingszone in kwestie dient onderworpen te worden aan een passende beoordeling wat 

betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. … De initiatiefnemer is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de passende beoordeling. … Indien een 

vergunningsplichtige activiteit overeenkomstig artikel 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid onderworpen is aan de verplichting tot 

opmaak van een project-MER, wordt overeenkomstig hoofdstuk III van titel IV van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid een project-MER 

opgemaakt. Bij de opmaak van het plan-MER of het project-MER zal de passende beoordeling 

worden geïntegreerd in respectievelijk het plan-MER of het project-MER, dat respectievelijk 

wordt opgesteld overeenkomstig hoofdstuk II of hoofdstuk III van titel IV van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De Vlaamse Regering kan nadere 

regels van integratie en herkenbaarheid van de passende beoordeling in het milieueffectrapport 

bepalen. … De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen in verband met de inhoud en de 

vorm van de passende beoordeling.  

§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, 

mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het 

plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De 

bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het opleggen van voorwaarden er geen 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 

ontstaan. …” (eigen aanduiding) 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in haar arrest dd.  25 februari 2021 met nummer RvVb-

A-2021-0697 (het zogenaamde PAS-arrest) duidelijk gesteld dat er een concrete beoordeling van de 

betekenisvolle effecten op de beschermde natuur moet gebeuren in het kader van de 

vergunningverlening van een project. De vergunningverlenende overheid mag de activiteit slechts 

vergunnen als ze de zekerheid heeft dat de uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan

veroorzaken (artikel 36ter, §4 Natuurdecreet). 

De significantie van de gevolgen voor een gebied van een project moet worden afgezet tegen de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Artikel 2,30° Natuurdecreet definieert een 

“betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone” 

immers als volgt:  

“een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken 

van een speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn 

voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende 

special beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en) 
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vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale 

beschermingszone”. 

Wanneer moet worden onderzocht of een project een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken, 

volstaat het, volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat de “waarschijnlijkheid of het risico 

bestaat dat dit plan (…) significante gevolgen heeft voor het gebied”. In het bijzonder bestaat dit risico 

“wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het plan of project 

significante gevolgen heeft voor het gebied” (H.v.J, 7 september 2004, C-127/02). 

Besluitend kan gesteld worden gesteld dat de vergunningverlenende overheid volgens de Raad in 

haar overwegingen van het arrest van 25 februari 2021: 

- alleen kan voorbijgaan aan de verplichting tot opmaak van een passende beoordeling, 

wanneer er objectieve gegevens zijn die uitsluiten dat het project 

significante/betekenisvolle gevolgen heeft voor de beschermingsgebieden in de nabijheid 

- tot slot de activiteit slechts mag vergunnen als ze de zekerheid heeft dat de uitvoering van de 

activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken 

speciale beschermingszone (hierna: SBZ) kan veroorzaken (artikel 36ter, §4 Natuurdecreet). 

Een passende beoordeling moet dus niet alleen opgemaakt worden wanneer het duidelijk is dat een 

activiteit of project met zekerheid betekenisvolle gevolgen zal hebben voor een speciale 

beschermingszone, maar ook wanneer er een risico op dergelijke gevolgen bestaat. 

Welnu, uit de zeer beperkte voortoets van Sertius blijkt absoluut niet dat uit objectieve gegevens zou 

blijken dat de omzetting van de milieuvergunning van de luchthavenexploitatie van bepaalde naar 

onbepaalde duur zeker geen significante/betekenisvolle effecten kan genereren voor de 

beschermingsgebieden in de nabijheid.  

Blijkens het beschermingsbesluit is het natuurgebied aangewezen voor heet wat vleermuissoorten, 

namelijk: 

1° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus;  

2° Meervleermuis - Myotis dasycneme;  

3° Kleine modderkruiper - Cobitis taenia;  

De forten zijn essentieel om de bestaande vleermuissoorten op peil te houden volgens het 

beschermingsbesluit16: 

16 https://natura2000.vlaanderen.be/sites/default/files/17_fortengordels_s-ihd-besluit_vr.pdf 
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Specifiek voor de meervleermuis wordt zo ook voor het fort van Borsbeek een behoud/toename 

nagestreefd: 

In de voortoets wordt uiteengezet dat de vleermuizenpopulatie reeds onder druk staat op sommige 

momenten. Gelet hierop moet er dan ook een des te nauwkeuriger onderzocht worden wat de impact 

op deze dieren is door de ingediende aanvraag.   

Nergens in de voortoets wordt echter uiteengezet wat de concrete te verwachten emissies van de 

luchthaven zullen zijn en wat de effecten hiervan zullen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van 

het betrokken habitatrichtlijngebied. Voor de emissies verwijst de gevoegde studie zo vaagweg naar 

het MER over de luchthaven van Oostende. Uiteraard kunnen de vliegbewegingen van deze luchthaven 

en zo ook de emissies niet volledig doorgetrokken worden naar huidige exploitatie. Minstens had 

aanvrager dus de effectieve concrete emissies (lucht, geluid én licht) moeten nagaan en de effecten 

hiervan ook op de beschermde soorten en de bepaalde instandhoudingsdoelstellingen. 

Sertius omschrijft het projectgebied zelf, voor het fort , verder als volgt: “Ter hoogte van het 

projectgebied zijn grote oppervlaktes voorzien van gras. Dit gras wordt onder landbouwvoorwaarden 

beheerd als grasland en komt overeen met het biotooptype ‘soortenarm permanent grasland’. 

Sertius zal dat wel van horen zeggen hebben want het terrein binnen de luchtzijde van het agrarisch 

gebied is vandaag eerder een “soortenarm permanent BOSland”, waarbij de boompjes op 26 mei 

2021 reeds hoger groeiden dan de afsluiting van 2,40 m.: 
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Deze “voortoets” wordt door de aanvrager verkocht als ‘wetenschappelijke zekerheid”. Zou deze 

foto daar dan toch enkele vraagtekens bij stellen? 

We hebben deze voortoets dan ook laten beoordelen door  ir. Wim Jacobs (Land- en Bosbeheer). 

Deze heeft de Voortoets samen met dr. Frederik Van de Perre onderzocht en doorgelicht 17. 

Hierna hun besluit over dit document Voortoets: 

Het document is opgesteld aan de hand van oude en dikwijls niet meer relevante informatie. 

Voor de Voortoets werd gebruik gemaakt van modellen en zogenaamde eigen expertise waar 

geen bronnen noch referenties voor terug te vinden zijn. 

Een aantal factoren die negatief uitwerken op de vleermuizenpopulatie (licht, NOx, geluid) 

worden geminimaliseerd. De huidige wetenschappelijke inzichten worden niet gebruikt. Voor 

het bepalen van geluids- en N-emissies worden belangrijke inputs genegeerd, zoals daar zijn 

de bemesting van de graslanden en de piekbelastingen door overvliegende toestellen. 

In het volledige document wordt bijna geen enkele referentie gebruikt. De meeste beweringen 

zijn dus niet gestaafd en kunnen niet gecontroleerd worden op hun juistheid. 

De bewering dat de aantallen vleermuizen gelijke tred houden met die van de andere forten is 

bovendien volledig fout. Over de evolutie van de aantallen sinds 2014 wordt er geen 

informatie gegeven. 

We kunnen dus besluiten dat deze voortoets foutieve informatie bevat en de actuele toestand 

niet beschrijft. Bij het lezen van het document ontstaat de indruk dat het primaire doel het 

vrijpleiten van de LEM is en niet een objectieve studie naar de impact van de 

luchthavenactiviteiten. Opvallend is dat de conclusies vaak in tegenspraak zijn met rapporten 

van Natuurpunt en het ANB. Ook lijken ze in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke 

inzichten. 

Een gedegen, uitgebreid en onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk. 

Ir. Wim Jacobs en dr. Frederik Van de Perre hebben ook het document “soortenbesluit” onderzocht 
18. Hun conclusie is dat de vergunning onmiddellijk moet worden ingetrokken . 

Deze vergunning is nefast voor onze avifauna. Alle overvliegende, landende maar ook in de 

omgeving levende vogels kunnen het slachtoffer worden van afschot. De overlast die het 

17 https://drive.google.com/file/d/1VgKjIN_A9rlYvJJOySAD_pd5UrKiTAg5/view?usp=sharing  
18 https://drive.google.com/file/d/1g424Wj1jiRY2et7MxY0aNyXY0SvNfnd8/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1VgKjIN_A9rlYvJJOySAD_pd5UrKiTAg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g424Wj1jiRY2et7MxY0aNyXY0SvNfnd8/view?usp=sharing
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continue geknal op de omwonenden heeft wordt dan nog niet eens behandeld in deze 

vergunning. 

De LEM komt zijn verplichtingen niet na ivm de voorwaarden voor deze vergunning. Tot op 

heden blijkt er geen controle geweest te zijn. Een dusdanig ingrijpende afwijking op het 

soortenbesluit uit 2009 vraagt om een nauwgezette opvolging en controle door de bevoegde 

overheid. Daar de terreinen zijn afgesloten voor omwonenden, kan de burger geen 

vaststellingen ter plaatse doen. 

Het besluit is dan ook dat deze vergunning per direct moet ingetrokken worden. 

3. Het pesticidenbesluit 

Gelijklopende bedenkingen kunnen ook worden gemaakt bij het “pesticidenbesluit” 19. Om louter 

economische redenen wordt de toestemming verleend om methodes voor onkruidbestrijding te 

gebruiken, die voor de omliggende gemeenten verboden zijn. 

Zij beroepen zich op een “te grote inzet van mankracht” en de “restricties op de verblijftijd in de 

betrokken zones”. Onkruid groeit vooral in de zomermaanden. Wanneer de luchthaven de 

nachtvluchten stopt (voor 7 uur) kan er elke dag manueel gewerkt worden van 4 uur tot 7 uur. 

Misschien moeten ze dat eens proberen, met voldoende mankracht, zoals de anderen. 

Voor het overige kunnen we alleen maar vaststellen dat van de beplanting die werd opgelegd door 

de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (andere dan het “soortenarm bosland dat er nu is) in 

haar vergunning voor de aanleg van de tunnel, nog niets in huis is gekomen. 

4. Besluit in zake de 4e voorwaarde 

Er is weldegelijk sprake van een verplichting tot opmaak van een MER, gelet op de exploitatie van 

bijkomende percelen die wordt gevraagd ten aanzien van de vergunning van 2004. 

Verder kon aanvrager, zoals hierboven reeds uiteengezet , niet volstaan met de gebrekkige voortoets 

om vervolgens te stellen dat er geen passende beoordeling vereist zou zijn/er geen betekenisvolle 

effecten op de beschermde habitats/soorten zouden zijn. Dit document heeft een betwijfelbare 

kwaliteit roept na grondig onderzoek heel veel vragen en bedenkingen op zoals: “Bij het lezen van 

het document ontstaat de indruk dat het primaire doel het vrijpleiten van de LEM is en niet een 

objectieve studie naar de impact van de luchthavenactiviteiten.” 

Hiermee is naar onze overtuiging ook niet voldaan aan de vierde voorwaarde.  

19 https://drive.google.com/file/d/1eMa4TfEkbXj79apyvPTKd6rkogrY_Y81/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1eMa4TfEkbXj79apyvPTKd6rkogrY_Y81/view?usp=sharing
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IV Aanvullende bedenkingen omtrent de geluidsoverlast en de niet vermelde 

problemen in verband met de misleidende interpretatie door de aanvrager 

van het begrip  trainingsvluchten in de milieuvergunning 

1. De naleving van de Noise Abatement Procedures 

Het document genaamd “maatregelen om effect geluid te verminderen” is opgesteld door de 

milieucoördinator van de luchthaven Isabel Dobbelaere. Deze dame trad ook reeds op bij de eerste 

(betwiste) milieuvergunning van de provincie in 2004. 

Daarin legt mevrouw Dobbelaere uit wat de luchthaven allemaal doet om minstens de indruk te 

geven dat ze inderdaad rekening houden met de bekommernissen van de omwonenden. 

Ze verwijst uitdrukkelijk naar de geluidshinderbeperkende maatregelen in de AIP als volgt: “De AIP 

(zie bijlage) heeft in het hoofdstuk EBAW AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES de bepalingen 

omtrent maatregelen om geluidshinder te beperken opgenomen.” Maar lijkt dit hoofdstuk enkel 

belangrijk te vinden in verband met “het nieuwe platform voor proefdraaien”. Er staat echter een 

heel belangrijke regel die vooral betrekking heeft op de meest hinderlijke lawaaimakers op de 

luchthaven, namelijk de Embaers 190STD van Tui. 

Het gaat om deze bepaling uit de volledige versie, die in bijlage werd toegevoegd 20 : 

EBAW AD 2.21  NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

4.1   Noise Abatement Take-off and Climb Procedures 

Using full take-off thrust climb with the maximum gradient compatible with safety until passing 
through 800 FT QNH. Then reduce thrust so as to maintain V2 + 15 KT and climb at a rate of 
1 000 FT/MIN until 3 000 FT QNH. Above this altitude, resume normal climb procedure. 

Met deze regel wordt de derde dimensie van elke opstijgingsroute bepaald die de piloten moeten 

naleven met de bedoeling minder lawaai te veroorzaken. 

Simpel vertaald moeten de piloten bij het opstijgen vol gas geven, maar niet te veel zodat hun 

vleugels niet afbreken. Vanaf 800 voet moeten ze gas minderen en hun vliegsnelheid beperken tot 

deze waarmee ze van de grond komen, eventueel verhoogd met 15 knopen. Bovendien mogen ze 

20 De kaart EBAW_ADC01_v38.pdf die een onderdeel vormt van de AIP heeft men veiligheidshalve niet 
bijgevoegd, want deze bewijst dat de luchthaven (onvergund) is uitgebreid in landbouwgebied en laat ook zeer 
duidelijk sommige bouwmisdrijven zien, zoals de toegangsweg en de perimeterweg. 
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vanaf de hoogte van 800 voet maar stijgen met een maximale stijgsnelheid van 1000 voet per 

minuut. Eens ze een hoogte van 3000 voet bereiken mogen ze terug voluit gaan.  

Op dit ogenblik loopt er een klacht bij het DGLV met verzoek om toepassing van artikel 21 van de 

Vliegwet van 27 juni 1937: “(…) Wordt gestraft met een geldboete van vijfhonderd euro tot 

vijfduizend euro, de luchtvaartmaatschappij of de gezagvoerder van het luchtvaartuig die de in de 

Luchtvaartgids (A.I.P.) gepubliceerde vliegroutes (…) niet naleeft.” 

Deze klacht heeft betrekking op 1665 vluchten van Tui binnen een periode van twee jaar 21. Dit 

aantal is overigens onvolledig omdat we niet van alle vluchten voldoende data verkregen om de 

nodige berekeningen te kunnen maken. De in de klacht gemelde opstijgende vluchten overschreden 

deze maximale stijgsnelheid gemiddeld met een factor 2. Gelet op het hoge aantal vaststellingen zijn 

dit geen toevallige overtredingen. Bovendien beschikt de Embraer 190STD over “Automatic take-off 

thrust control systems (ATTCS)”.  ICAO vermeldt in het document 8168 – Vol. 1 onder nummer 1.2.3: 

“The use of automatic take-off thrust control systems (ATTCS) and noise abatement procedures needs 

to be taken into consideration by the pilot and the operator.“ 

De piloten kunnen de ATTCS van de Embraer gewoon afzetten of eventueel verkeerd instellen. Het 

gaat in elk geval steeds om een bewuste overtreding van EBAW AS 2.21 – 4.1. Voormelde ICAO regel 

is nochtans duidelijk: “De piloot en de exploitant moeten rekening houden met het gebruik van 

automatische stuwkrachtcontrolesystemen (ATTCS) en geluidsreductieprocedures.” 

Wat ze dus helemaal niet doen gelet op het hoge aantal van 1665 overtredingen binnen een 

tijdspanne van twee jaar. Dit aantal is, zoals hiervoor reeds aangehaald, waarschijnlijk veel hoger, 

omdat voor bepaalde vluchten bij gebrek aan voldoende data geen betrouwbare berekening kon 

worden uitgevoerd. 

2. De problematiek van de geluidscontouren 

Voor de beoordeling van deze rapporten zijn een aantal elementen belangrijk: 

1. Er staan slechts vier micro’s opgesteld rond de luchthaven, waarvan de verste ongeveer op 

1000 meter van de startbaan. Geluidsoverlast, bijvoorbeeld in Vremde, kan op die wijze nooit 

worden gedetecteerd. Toch zal op klachten van inwoners worden geantwoord dat alles in 

orde is en er in Vremde geen geluidsoverlast wordt gemeten. 

Zo zal het klachtenteam van de luchthaven antwoorden aan een inwoner van Vremde, die 

aanklaagde dat hij uit zijn slaap schrok wegens oorverdovend lawaai van twee vluchten op 

een zondagmorgen voor 7 uur: “We merkten op dat het geluidsniveau tussen de 55-60 dB 

was gesitueerd. Dit is normaal en stemt overeen met ander omgevingsgeluid.”  

21 https://drive.google.com/file/d/11486FIrJuhjXnHKNZ6DDG1idYPkWPi4I/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/11486FIrJuhjXnHKNZ6DDG1idYPkWPi4I/view?usp=sharing
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Hoe kan je nu zoiets beweren wanneer de meest dichtbij geplaatste micro van het 

geluidsmeetnet op een afstand van enkele kilometers van de woning van de klager staat? Je 

moet geen audiospecialist zijn om te begrijpen dat een micro, dat helemaal niet kan op die 

afstand. En hoe die dan in staat zou moeten zijn een geluidsniveau te meten dat 

overeenstemt met het normale omgevingsgeluid, waarin dus zelfs geen vliegtuiggeluid is 

begrepen, is ons een raadsel. 

Eigenlijk betekent dat antwoord dat ze blijkbaar een gesprek in Vremde kunnen detecteren. 

Het beweerde “opgemerkte” geluidsniveau van 55-60 dB is immers lager dan de geluidsdruk 

van een gesprek tussen 2 personen op een afstand van 1 meter. 

Het antwoord is vermoedelijk gebaseerd op de berekende geluidscontouren, die echter geen 

verband houden met de werkelijke geluidsoverlast op een bepaald moment. De berekende 

contouren leveren een gemiddelde geluidsbelasting op in de tijd gespreid. Het antwoord is 

daarom niet eerlijk en ook niet ernstig. 

2. De micro’s van het geluidsmeetnet registreren geluids-events, waarvan sommige tot 105 dB 

gaan, maar deze geluidshoeveelheid komt niet in aanmerking voor de opmaak van de 

geluidscontouren. In werkelijkheid zijn dit gewoon tellertjes, die in relatie worden gebracht 

met de radargegevens van de vliegbewegingen. Waarna een theoretisch model de 

berekeningen uitvoert, zonder relatie met de gemeten geluidshoeveelheden. 

Zoals hiervoor uiteengezet in verband met de overtredingen van de opgelegde stijgsnelheid 

zou volgens informatie verstrekt door de milieu-inspectie, in het gebezigde model voor de 

berekening van de geluidscontouren voor een Embraer een gemiddelde stijgsnelheid worden 

aangehouden van 1600 voet/minuut. Dat betekent dat het model geen rekening houdt met 

de werkelijke stijgsnelheid tussen 800 en 300 voet, die voor bepaalde types van vliegtuigen 

soms zelfs kan oplopen tot 8000 voet/minuut of 8 X het toegelaten maximum. Belangrijk is 

echter dat dit model geen rekening houdt met de lawaaioverlast gecreëerd door het meest 

lawaaierige toestel, de Embraer 190STD, dat blijkbaar geen gas terugneemt in navolging van 

de Noise Abatement Procedures, zoals hiervoor omschreven. 

De geluidsoverlast die daardoor verder van de luchthaven ontstaat wordt nergens 

geregistreerd, maar wordt vooral ook niet in de berekeningen opgenomen, nu de micro’s 

alleen fungeren als een veredeld teltoestel. 

3. De manipulatie van het begrip trainingsvluchten 

Deze problematiek worden nauwelijks vermeld in de aanvraag , maar het is belangrijk hier te wijzen 

op de procedures die door de gemeente Boechout en Borsbeek en stad Mortsel worden gevoerd 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
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Toen na een onderzoek van de milieu-inspectie Antwerpen, werd vastgesteld dat de luchthaven, 

sedert het aantreden van EGIS, een nogal “ludieke” invulling deed van de maxima die werden 

opgelegd in de milieuvergunning, werd door de toenmalige minister Schauvliege beslist dat haar 

ambtenaren een “bijstelling” van de milieuvergunning moesten uitwerken. 

Die bijstelling was noodzakelijk geworden omdat de nieuwe uitbater een woordenspelletje 

probeerde te spelen met enkele begrippen in de milieuvergunning. Die begrippen hadden voor diens 

aantreden nooit een probleem veroorzaakt. De milieucoördinator Isabel Dobbelaere, die reeds in die 

functie optrad in 2004 en de voormalige luchthavencommandant waakten er over dat het aantal 

opgelegde trainingsvluchten niet zou worden overschreden en dat de opgelegde afbouw werd 

gerespecteerd. In één van de jaarrapporten wordt zelfs fier gemeld dat ze opgelegde inkrimping 

bereikt hadden.  

Ook de huidige luchthavencommandant waakte daar correct over. Zo werd hij door de Provinciale 

Milieuvergunningscommissie 22 ondervraagd over deze trainingsvluchten gaf hij op 2 maart 2010 

volgend antwoord: “De enige mogelijkheid is op zoek te gaan naar een ander vliegveld. Dit is in België 

niet evident (het is o.a. erg moeilijk om een draagvlak te creëren voor deze activiteit). Er wordt wel 

reeds gezocht naar een ander vliegveld, aangezien in de milieuvergunning werd vastgelegd dat het 

aantal trainingsvluchten de komende jaren drastisch moet verminderen.” 

Alle bevoegde personen van de luchthaven wisten blijkbaar zeer goed hoe de milieuvergunning 

diende te worden geïnterpreteerd en begrepen. Maar toen kwam EGIS en werden de 

luchthavencommandant en de milieucoördinator werknemers van LEM Antwerpen NV. Via een 

externe milieucoördinator ontlokte LEM Antwerpen NV een goedbedoelde en juiste uitspraak aan 

een ingenieur van GOP, maar legde die daarna anders uit, zodat het leek alsof ze plots alle opgelegde 

maxima mocht verdubbelen. LEM Antwerpen NV vond dat het begrip “vluchten”, dat trouwens 

onmiskenbaar verwees naar de tabellen “bewegingen”, anders mocht worden geïnterpreteerd. 

Immers een vlucht (in de gewone betekenis) bestaat toch op twee bewegingen? Uiteraard, anders 

zou het rond de luchthaven bezaaid zijn met vliegtuigwrakken. Maar wat ze daarbij heel bewust 

weglaten is dat op alle luchthavens alleen bewegingen worden geteld en dat de oorspronkelijke 

milieuvergunning uit 2008 inderdaad een afbouw van de in de tabellen genoteerde bewegingen had 

opgelegd. Dat is ook het enige wat wordt geteld in Deurne, namelijk “bewegingen”. 

De bijstelling werd aangevraagd door GOP. De afdeling vroeg zeer terecht om alle woorden 

“vluchten” te vervangen door “bewegingen”. Zij verkreeg twee gunstige adviezen en werd 

gedeeltelijk gevolgd door de minister. Deze verving de begrippen “vluchten” voor de lopende en nog 

komende periode. Tot hier alles OK. Maar plots vond hij ook dat hij “ongevraagd” de aantallen 

trainingsvluchten mocht verdubbelen. De minister werd teruggefloten wegens 

“machtsoverschrijding” door de RvVB op verzoek van de gemeenten Borsbeek en Boechout en stad 

Mortsel. 

Hierna werd een nieuw ministerieel besluit getroffen. Weer werden twee gunstige adviezen verleend 

door de bevoegde instanties. De minister legde deze adviezen van haar eigen administratie gewoon 

naast zich neer en weigerde de bijstelling, omdat de RvVB in het vernietigingsarrest wegens 

22 https://drive.google.com/file/d/1vsMDhVPJ6CJS0W60Ia85daw0bXHk54Uh/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1vsMDhVPJ6CJS0W60Ia85daw0bXHk54Uh/view?usp=sharing
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“machtsoverschrijding” had opgemerkt dat volgens de Raad een vlucht inderdaad uit twee 

bewegingen bestaat en dat er dus geen begripsverwarring meer kan zijn. 

Dat is natuurlijk niet zo en opnieuw trokken de drie besturen naar de RvVB. Hierover is er nog geen 

uitspraak. De recente beslissing van de minister maakt wel dat de milieu-inspectie nu verplicht is om 

de toegelaten aantallen te interpreteren als X 2, een verdubbeling dus, wat echter volledig ingaat 

tegen de opgelegde afbouw in de milieuvergunning van 2008, zoals hierboven geciteerd, heel goed 

en correct begrepen door de huidige luchthavencommandant. 

Immers wanneer je de vergunning op deze wijze interpreteert dan zou de luchthaven in 2009 en 

2010 telkens 46.000 bewegingen van trainingsvluchten mogen toelaten. In werkelijkheid hadden ze 

maar 22.279 bewegingen in 2009 en 17.420 bewegingen in 2010, wat dus aantoont dat de 

regelgever wel degelijk iets anders bedoelde, dan wat de aanvrager iedereen, inclusief de bevoegde 

minister, probeert wijs te maken. Het aantal bewegingen dat moest worden afgebouwd vanaf 2009 

en 2010 bedroeg inderdaad slechts 23.000. Dit aantal staat overigens ook in de prognose, verwerkt in 

een MER van de luchthaven uit 2006. De aanvrager, gesteund door de afgevaardigde bestuurder van 

LOM Antwerpen, probeert er nu nog steeds met een slimmigheidje onder uit te komen. 

* 
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V Algeheel besluit

Uit wat voorafgaat blijkt overduidelijk en zonder enige discussie dat de aanvrager niet voldoet,
noch kan voldoen aan de cumulatieve voorwaarde, voorgeschreven door artikel 390 §1 van het
Omgevingsvergunningsdecreet.

Twee van de vier voorwaarden zijn niet vervuld, namelijk de derde en de vierde voorwaarde.
Daarbij gaan wij ervan uit dat onderhavig bezwaarschrift een "kennelijk gegrond" bezwaarschrift is
zodat ook aan de tweede voorwaarde niet is voldaan.

De aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning, die niet wordt nageleefd, naar een
omgevingsvergunning van onbeperkte duur kan op grond van de in dit bezwaarschrift vastgestelde
feiten en het gevolg daarvan bij de beoordeling voorzien in artikel 390 §1 van het
Omgevingsvergunningsdecreet nooit worden ingewilligd en moet bijgevolg worden afgewezen.

HOO;

Theo Van Herck

Voorzitter vzw Verlenging Nooit

Bloemenhof 27
2531 Vremde
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