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Vremde, 6 oktober 2022, 
 
Aan het college van burgemeester en 
schepenen Stad Antwerpen 

t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen 
Grote Markt 1, 
2000 Antwerpen 

 
 

 
Betreft: Bezwaarschrift inzake projectnummer OMV_2022107999 
 
 
Geachte Burgemeester en Schepenen van Stad Antwerpen, 
 
 
Uit de documenten die raadpleegbaar zijn op het publiek omgevingsloket vraagt BP Air met het 
projectnummer OMV_2022107999 
 

- een sloopvergunning voor het bestaande brandstofdepot en kantoor  
 

- een bouwvergunning voor een nieuw brandstoffendepot met grotere tanks en een nieuw 
kantoor 
 

- een wijziging en omzetting van de bestaande milieuvergunning van 22 januari 2022 geldig tot 
22 januari 2029 voor de exploitatie van een brandstoffendepot 
 

- een bijstelling in verband met de verplichting controle installaties te voorzien voor het lozen 
van vervuild industrieel afvalwater 
 

- er wordt geen MER voorzien, niettegenstaande BP schrijft dat er wel degelijke effecten zijn 
op de gezondheid van mensen en natuur 
 

- er wordt evenmin een MER voorzien, niettegenstaande uit de aanvraag blijkt dat de 
verplaatsing van het brandstofdepot een onderdeel is van een voorlopig althans verborgen 
gehouden masterplan, dat wegens de uitgebreidheid ervan een MER vereist. 

 
Zoals hierna zal blijken bestaat er een niet publiek bekend gemaakt masterplan, dat door zijn grootte 
ontegensprekelijk een MER vereist. Om die reden worden in dit bewaar ook de publiek gemaakte 
stukken uit andere dossiers geciteerd. 
 
Verder zal u ook kunnen lezen dat het aanvraagdossier om diverse redenen als onvolledig moet 
worden aangemerkt, een onvolledigheid die niet herstelbaar is, waardoor de aanvraag zonder meer 
dient te worden afgewezen. 
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1. Stedenbouwkundig 
 
Het slopen van het oude depot en het bouwen van een nieuw wordt als volgt verantwoord in het 
document Rev A 472129– OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG: 
 

“Door een herinrichting van de luchthaven dient het depot te verhuizen naar een nieuwe zone 
iets verder op andere kadastrale percelen. Er wordt hiervoor een omgevingsvergunning voor 
onbepaalde duur aangevraagd. 
(…) 
Naast de opslagtanks wordt een tankinstallatie voor 'kleinere' vliegtuigen aangelegd 
(voorzien van vloeistofdichte piste). 
 
Na indienstname van het nieuwe depot zal het bestaande depot worden afgebroken. 
 
Het civiele werk m.b.t. een nieuwe aanlegroute tot het depot, parkeerspots voor vliegtuigen, 
een nieuwe taxibaan etc vallen niet onder de bevoegdheid van BP Europe SE. Deze werken 
zullen door de luchthaven zelf worden aangevraagd. “ 

 
 
De aanvrager verwijst naar een herinrichting van de luchthaven als noodzaak om het depot te 
verplaatsen. Het nieuwe depot kan slechts worden in dienst genomen, nadat de luchthaven  

- een nieuwe aanlegroute, 
- parkeerspots 
- en een nieuwe taxibaan 

heeft aangelegd. “Deze werken zullen door de luchthaven zelf worden aangevraagd.” Enkele lijnen 
verder blijkt dat de werken dan toch niet zullen worden aangevraagd: 
 

“Aanleg verharding toegangsweg/ aanlegroute tot het depot – niet - vergunning plichtig 
vanwege het vrijstellingbesluit die hier van kracht is.” 

 

Volgens de verklaringen van minister Lydia Peeters in haar antwoord op vraag 829  1 zou het globale 

project (met een kostprijs 25,5 miljoen euro) in 2022 worden aangevat. Dat project zou dan de 

oorzaak zijn van de verplaatsing van het brandstoffendepot: 

 

“Op de Luchthaven Antwerpen worden in 2022 volgende investeringen opgestart: 

- Renovatie runway 

- Herstellen laadvloer en riolering 

- Verplaatsing taxiweg Bravo 

- Hindernisopmeting” 

 

Dit project – zoals verder zal blijken – is zo uitgebreid dat een MER en een omgevingsvergunning 

noodzakelijk is. Maar het antwoord van de minister lijkt echter niet geheel volledig te zijn, de 

geplande werken zijn uitgebreider, dan zomaar een “renovatie”. Documenten die her en der 

opduiken in andere publiek gemaakte dossiers laten duidelijk blijken dat het “globale project” veel 

groter is dan wat zij liet doorschemeren  in haar antwoord. 

 

 
1 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1815675  

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1815675
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1815675
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- De “renovatie runway” betreft de renovatie en gedeeltelijke volledige heraanleg van een 

deels onvergunde baan. Deze werd in 1993-94 zonder stedenbouwkundige vergunning 

verlengd van 1475 tot 1510 meter, zoals bevestigd door de bevoegde diensten van stad 

Antwerpen. In 2014 werd ze in strijd met de stedenbouwkundige vergunning bovenop het 

tunneldak aangelegd, waarvan een deel zelfs op het openbaar domein van de R11. 

 

Bij deze zogezegde renovatie, die vandaag aan gang is zonder omgevingsvergunning, worden 

ook delen van de onvergunde taxiwegen B2 en J gerenoveerd en deels volledig 

heraangelegd. De volledige taxiweg B en zijn uitlopers B2 en J werden echter zonder 

stedenbouwkundige vergunning aangelegd, zoals bevestigd door de drie bevoegde besturen 

van Antwerpen, Mortsel en Borsbeek. Bovendien werd aan het provinciebestuur van 

Antwerpen ter gelegenheid van de aanvraag van de huidige milieuvergunning door de 

luchthaven op 17 februari 2004 een lijst bezorgd met “Overzicht van eerder getroffen 

beslissingen over vergunningsaanvragen met betrekking tot de wet van 29 maart 1962 

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. (Rubriek 6.1.)” 

waarop geen vergunningen werden gemeld in verband met de verlenging van de startbaan 

en de aanleg van de taxiwegen B, B2 en J. Er werd ook geen enkele vergunning 

teruggevonden voor de desbetreffende percelen op de akten van erfpacht en opstal van 24 

oktober 2014. 

Het gaat dus niet zomaar om een renovatie, maar wel degelijk om een volledige heraanleg 

van bepaalde verhardingen, die zelfs nooit vergund werden. Hierop kan het 

vrijstellingsbesluit niet van toepassing zijn. 

 

- Herstellen laadvloer en riolering. 

Het gaat evenwel niet om een herstelling maar om een volledige heraanleg van de laadvloer  

(apron 1), zoals blijkt uit de “Afwateringsstudie luchthaven Deurne” 2, ingediend door LEM 

Antwerpen NV.  Apron 1 werd echter vroeger reeds onvergund verdubbeld in oppervlakte en 

uitgebreid zonder stedenbouwkundige vergunning. 

 

Het onvergunde karakter van deze uitbreiding werd bevestigd  door het bevoegde bestuur 

van stad Antwerpen, die geen enkele vergunning terugvond in haar archieven. Ook de lijst 

die voorkomt in de archieven van het Provinciebestuur 3 bevat geen enkele 

stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de apron. Een vergunning kan 

evenmin worden teruggevonden in de erfpacht- en opstalakten van 24 oktober 2014. 

 

Maar er is natuurlijk veel meer dan een volledige heraanleg gepland. Men plant immers ook 

een uitbreiding van apron 1. Wanneer het enkel over een herstelling zou gaan (zelfs van het 

onvergunde gedeelte) dan diende het brandstoffendepot helemaal niet te worden 

afgebroken en verplaatst. 

 

 
2 Tractebel, 6 maart 2020 – HYDRAULISCHE  NOTA – AFWATERINGSSTUDIE LUCHTHAVEN DEURNE – 
OPDRACHTGEVER – Departement Mobiliteit & Openbare Werken – Maritieme Toegang – Imalsogebouw – 
Thonetlaan 102 bus 2 – 2050 Antwerpen 
3 Milieuvergunningsaanvraag 17 februari 2004: “Overzicht van eerder getroffen beslissingen over 
vergunningsaanvragen met betrekking tot de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw. (Rubriek 6.1.)” 
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De “Afwateringsstudie luchthaven Deurne” die gevoegd was bij de later ingetrokken 

aanvraag tot omzetting van de milieuvergunning in een omgevingsvergunning van 

onbepaalde duur, toont de uitbreiding op de plannen. Ook in de tekst werd duidelijk 

aangegeven dat de onvergunde constructie apron 1 nogmaals zal worden uitgebreid. Om die 

reden ligt het huidige brandstoffendepot aan het eind van deze verharding in de weg. 

 

In voormelde “Afwateringsstudie” staat op pagina 22 het volgende:  

“3.1. APRON I. LEM Antwerpen plant de bestaande verhardingen van APRON I en II te 

vernieuwen, vermits deze zich in slechte staat bevinden. LEM Antwerpen zal van deze 

gelegenheid gebruik maken om de APRONs uit te breiden. Dit resulteert in een volledige 

nieuwe configuratie van standplaatsen, taxilanes en service-drives t.h.v. APRON I (zie Fig. 

14).” 

-  

Figuur 14 – Nieuwe configuratie en 

afwateringszin APRON I met 

bijhorende ontvangende 

roostergoten. 

 

De rode lijn brachten we zelf aan 
om aan te duiden tot waar apron 1 
na het gewestplan van 3 oktober 
1979 werd uitgebreid zonder 
stedenbouwkundige vergunning 
met een verdubbeling van de 
oorspronkelijke verharde 
oppervlakte tot gevolg. Het gedeelte 
voorbij de rode lijn is de geplande 
uitbreiding met de helft.  
 

 
 
In hetzelfde document wordt ook het verband gelegd met de verplaatsing van het 
brandstoffendepot. Op pagina 37 van de “Afwateringsstudie” lezen we:  
“5. FASERING DER WERKEN. In onderstaande figuur (zie Fig. 24) wordt de volledige fasering 
der werken in kaart gebracht m.b.t. de timing van de verschillende fasen. De streefdatum 
voor de finalisering der werken werd vastgelegd op mei 2024. 
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(afbeelding 24 uit “Afwateringsstudie Luchthaven Deurne) 

 
De uitbreiding door LEM Antwerpen NV van apron 1 kan maar eerst worden uitgevoerd 
wanneer het bestaande brandstoffendepot werd afgebroken. 
 
De afbraak daarvan kan zelfs maar eerst nadat het nieuwe brandstoffendepot werd in 
gebruik genomen. Daarvoor moet ondeer meer de onvergunde taxiweg B worden 
geïncorporeerd in “een nieuwe aanlegroute tot het depot, parkeerspots voor vliegtuigen, een 
nieuwe taxibaan etc..”  zoals gemeld in document Rev A 472129– 
OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG en bevestigd door Bijlage C8 – Uitvoeringsplan_rev: 
 

  
(De rode lijnen zijn een eigen aanduiding van de onvergunde taxiweg B.) 
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Met andere woorden het deelproject “Uitbreiding van apron 1” kan slechts worden 
aangevat, nadat de toegang tot het brandstoffendepot werd ontsloten door de onvergunde 
taxiweg B2 te incorporeren in de andere nog aan te leggen verhardingen. 
 
Wanneer deze uitbreiding niet zou worden gepland, is er helemaal geen verplaatsing nodig. 
De stedenbouwkundig aangevraagde verplaatsing van het brandstoffendepot levert in elk 
geval wel de aanduiding dat op de luchthaven zeer uitgebreide werken gepland en beslist zijn 
om te worden uitgevoerd aan deels of zelfs volledig onvergunde constructies. 
 
Bovendien gaat het – zoals hiervoor reeds gemeld – niet om een renovatie van de apron, 
maar om een volledige heraanleg. Op pagina 23 van de “Afwateringsstudie” lezen we het 
volgende: “Aangezien LEM Antwerpen een volledige vernieuwing (en uitbreiding) wenst van 
de bestaande APRON I, zullen de bestaande verhardingen, goten en riolering volledig 
opgebroken worden. Bij het ontwerp van de nieuwe verhardingen van APRON I en 
aangrenzende taxiways (…)” 
 
Dit is dus geen renovatie maar een volledige heraanleg, waarvan de verplaatsing van het 
brandstoffendepot een onderdeel is. De grootte van de geplande werken, inclusief van deze 
die nu (september-oktober 2022) illegaal worden uitgevoerd, aan niet vergunde delen van de 
startbaan en taxiwegen, maken een MER noodzakelijk en derhalve ook een 
omgevingsvergunning. 
 
De stelling van BP Air in document Rev A 472129– OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG is 
dan ook niet correct: 

“Aanleg verharding toegangsweg/ aanlegroute tot het depot – niet - vergunning 
plichtig vanwege het vrijstellingbesluit die hier van kracht is.” 
 

Deze verhardingen worden niet mee aangevraagd omdat deze volgens aanvrager zouden 
vrijgesteld zijn, wat dus niet zo is. De besturen van Antwerpen, Mortsel en Borsbeek hebben 
kunnen vaststellen in hun archieven, dat de startbaan en bepaalde taxiwegen gedeeltelijk of 
helemaal niet vergund werden. Bovendien ligt de RESA in een onvergunbaar agrarisch gebied 
en wordt het agrarisch gebied volgens een proces-verbaal van 29 november 2021 illegaal 
uitgebaat als vliegveld. 
 
Dit alles maakt dat het vrijstellingsbesluit onmogelijk van toepassing kan zijn. Aangezien deze 
verhardingen onmiskenbaar noodzakelijk zijn voor het voorwerp van de aanvraag omdat het 
depot anders onbereikbaar is zowel voor de levering als voor de afname van brandstof, 
wordt de  “Aanleg verharding toegangsweg/ aanlegroute tot het depot” ten onrechte niet 
aangevraagd. Om die reden is het voorwerp van de aanvraag manifest onvolledig. Volgens 
een vaste rechtspraak van de RvVB kan het voorwerp van de aanvraag niet worden 
uitgebreid tijdens de gunningsprocedure. 
 
Verder is ook dat de grootte van het globale masterplan dat een MER noodzakelijk is, 
waardoor het vrijstellingsbesluit niet zomaar kan van toepassing kan zijn. 
 
 
Maar er is nog meer. 
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Het document opgenomen in de bijlagen van een antwoord van minister Lydia Peeters op 
vraag nr. 734 4 inzake de PFOS-vervuiling op de luchthaven, maakt duidelijk dat er wel 
degelijk een nog groter “masterplan” bestaat. Op pagina 673 van één van de bijlagen bij dit 
antwoord, OBO20220215_Bijlagen 5,  wordt een e-mail weergegeven verzonden door ir. 
Isabel Dobbelaere, “Environment manager” van LEM Antwerpen NV. Zij verwijst daarin naar 
een plan, dat zij toevoegt aan deze e-mail, met de omschrijving “masterplan”: 
 
 

 
 
Het toegevoegde extract (partim[age] KMO-zone) uit een groter plan geeft heel duidelijk aan 
dat er ook een nieuwe apron 3 zal worden aangelegd. 
Het deel van dit masterplan (pagina 674) als bijlage van de e-mail wordt hierna reeds ter 
verduidelijking weergegeven. Je ziet hierop de geplande aanleg van een 3e apron. 
Het bevat echter nog andere aanwijzingen, die verder zullen worden besproken. 
 

 
 
Het gaat bijgevolg om zeer uitgebreide werken, die niet publiek worden gemaakt, in de hoop 
te ontsnappen aan publieke controle met de bijhorende verplichtingen.  

 
4 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1845005  
5 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1844354  

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1845005
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1844354
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1845005
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1844354


 
VZW Verlenging Nooit   Bloemenhof 27 – 2531 Vremde 

 

Vzw Verlenging Nooit – bezwaar inzake OMV_2022107999 – 6/10/2022 Pagina 8 van 16 
 

- Verplaatsing taxiweg Bravo 
Ook deze is een heel belangrijk onderdeel van dit masterplan. Deze nieuwe taxiweg Bravo 
wordt integraal weergegeven in de “Afwateringsstudie” op pagina 20: 
 

 
 
Op dit plan hierboven zie je ook nog de geplande uitbreiding van de deels onvergunde 
apron 1. Je ziet ook nog een nieuwe, tot hiertoe nergens vermelde verbindingstaxiweg naar 
taxiweg B en verder naar de startbaan. 
Op voormeld plan met de afwatering kan je ook reeds vaststellen dat de nieuwe taxiweg B 
breder zal zijn dan de oude. 
 
Met de kennis van voormeld plan is nu ook het deeltje van het masterplan dat als bijlage aan 
de e-mail van de “Environment manager” van LEM Antwerpen NV was gevoegd duidelijker 
geworden. Hierna hetzelfde plan als op pagina 4, maar dan aangevuld met verduidelijkingen: 
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Voorlopig kunnen we alleen maar vaststellen dat de verplaatsing van het depot een 
onderdeel vormt van een veel groter “masterplan”, dat verdoken wordt gehouden, om dat 
het anders voor iedereen duidelijk is dat er een MER-plicht is en geen toepassing van het 
vrijstellingsbesluit. 
 
Uiteraard vereisen ook de onderdelen van dergelijk zeer groot project eveneens een MER, 
wat niet gebeurde. 
 
In het document “Projectinformatie” antwoordde de aanvrager op volgende vragen: 

- De omgevingsvergunning zal uitgevoerd worden in fases: 
antwoord “nee”. 
 

- Heeft de aanvraag betrekking op een Vlaams of een provinciaal project? 
antwoord: noch een Vlaams project, noch een provinciaal, noch een onderdeel ervan. 

 
Zoals blijkt uit figuur 24 voorkomend in de “Afwateringsstudie” zal de vergunning (slopen, 
nieuwbouw, in gebruik nemen van het brandstoffendepot) wel worden uitgevoerd in fases, 
die afhankelijk zijn van andere bouwwerken, welke men zal trachten uit te voeren zonder 
gepaste omgevingsvergunning en gepaste MER. 
 
Het project van BP Air is in elk geval een onderdeel van een zeer groot project, dat door zijn 
uitgebreidheid MER-plichtig is en dat men op een verdoken wijze probeert uit te voeren 
zonder omgevingsvergunning of MER. 
 
Onderdelen van MER-plichtige projecten moeten eveneens door een MER worden 
beoordeeld. 
BP Air is ten onrechte van oordeel dat er geen MER-plicht is. 
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2. De gevraagde omzetting van de milieuvergunning in een omgevingsvergunning van onbepaalde 
duur. 
 
BP Air vraagt een wijziging en een omzetting van de bestaande milieuvergunning van 22 januari 2022 
geldig tot 22 januari 2029 voor de exploitatie van een brandstoffendepot.  
 
 
De exploitatie van het brandstoffendepot 
 
BP Air vraagt om voor de verkoop van JET-A1 twee opslagtanks te mogen plaatsen van 150.000 liter 
Voor de verkoop van het loodhoudende avgas 100LL, vragen ze om een tank van 50.000 liter te 
mogen plaatsen. Ze vermelden ook UL-91, waarvoor ze “optioneel” een tank voorzien van 30.000 
liter. Vermits dit enkel “optioneel” is, wordt dit niet uitgevoerd en dient dit te worden aangevraagd 
wanneer de tank effectief zal worden geplaatst. 
 

 
 
Blauw omlijnd deeltje komt uit plan BA_TANKS_BB_N_16_AANZICHT OOST.pdf: 
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In elk geval is men nog niet van plan om na de afwerking en de ingebruikname van het 
brandstoffendepot, dat zal worden gebouwd overeenkomstig deze plannen, het loodvrije UL-91 op 
te slaan en te verkopen voor vliegtuigen met ontploffingsmotoren. Bovendien is het tijdstip van 
ingebruikname hoogst onzeker en afhankelijk van andere werken, die zelfs nog niet werden 
aangevraagd en die niet werden publiek gemaakt en bovendien niet voorkomen in onderhavig 
dossier. De vergunningverlenende overheid kan zich om een vergunning te verlenen, voor werken 
waarvan de voltrekking afhankelijk is van onbekende factoren, niet op baseren op onzekere werken 
die zelfs niet in onderhavig dossier worden gedetailleerd. 
 
Verder moeten we vaststellen dat in het document MER (MER_GOED 31 augustus 2022 140109) 
onjuist wordt geantwoord op volgende vraag: 
 

- Heeft de aanvraag betrekking op een project als vermeld in bijlage I , II of III van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage? 
 

- Antwoord: “Geen van deze” 
 
Gelet op de kwaliteit van de aanvrager mag niet worden vermoed dat dit een vergissing is. Nochtans 
voorziet bijlage III.3 e) van voormeld besluit dat er een MER-screening dient te gebeuren voor 
“bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen”, wat dus niet gebeurde overeenkomstig voormeld 
antwoord “geen van deze”. 
 
 
Er is echter een probleem met de aangevraagde vergunning voor de opslag en verkoop van avgas 
100LL. 
 
Allereerst wensen we te wijzen op de compleet foutieve aanduiding op de plannen, dat avgas iets 
“dieselachtigs” zou zijn, wat moeilijk anders dan als een bewust foute informatie kan worden 
beschouwd gelet op de kwaliteit van de aanvrager. 
 

(zie pagina hiervoor: plan BA_TANKS_BB_N_16_AANZICHT OOST.pdf) 

 
 
BP voegt verder een verouderd veiligheidsinformatieblad toe: “MSDS_AVGAS.pdf”. Het document 
zelf draagt als datum 23 april 2018. Het behandelt het product avgas 100LL en verklaart conform te 
zijn met de ”Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 
2015/830 van de Commissie”. 
 
Voormeld document geeft achteraan deze giftigheidsaanduidingen: 
 
Document bij de aanvraag: MSDS_AVGAS 
Avgas 100LL (<0.1% Benzeen) 
 
H400    Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H410    Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H411    Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Acute Tox. 1, H310   ACUTE TOXICITEIT (dermaal) - Categorie 1 
Acute Tox. 2, H300   ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 2 
Acute Tox. 2, H330   ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 2 
Aquatic Acute 1, H400  (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1 
Aquatic Chronic 1, H410  (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1 
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Aquatic Chronic 2, H411  (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2 
Asp. Tox. 1, H304   ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 
Flam. Liq. 1, H224   ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 1 
Repr. 1A, H360Df   VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind en Vruchtbaarheid) - Categorie 1A 
Repr. 2, H361d   VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind) - Categorie 2 
Skin Irrit. 2, H315   HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 
STOT RE 2, H373   SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 

STOT SE 3, H336  SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING 
(Narcotische werking) - Categorie 3  

 
De Verordening (EU) 2015/830 (nr. 32), waarnaar wordt verwezen, bevat uiteraard niet de 
VERORDENING (EU) 2022/586 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2022 6 (nr. 70), waarbij een verbod 
wordt opgelegd voor het gebruik van de loodcomponent in avgas, maar ook een 
autorisatieverplichting. 
 
Avgas 100LL bevat als loodcomponent tetraethyllood of TEL 7 . Deze stof werd door de verordening 
2022/586 van 8 april 2022 opgenomen in Bijlage XIV van de Verordening 2006R1907 als een 
authorisatieplichtige stof, met een verbodsdatum vanaf 1 mei 2025. 
 
De reden van deze beslissing is het feit dat deze moet verdwijnen omwille van het zeer giftige aspect: 
“Giftig voor de voortplanting (categorie 1A)”. 
 
Nog verder in het document “REACH 31 augustus 2022 140110” wordt dus niet correct geantwoord 
op volgende vraag: 

- Worden er stoffen vervaardigd of gebruikt die aan autorisatie of beperkingen volgens de 
REACH-verordening onderworpen zijn? 

De aanvrager, die volgens ons oordeel, best wel weet dat hij hier geen juist antwoord geeft, 
antwoordt hier met een simpel “Nee”. 
 
Dit is o.i. zeer ernstig! Gelet op de sedert 2008 bekende wetenschappelijke studies  die uitwijzen 
dat deze loodcomponent neurotoxisch is met bewezen gevolgschade voor de hersenontwikkeling 
van kinderen,  waar zelfs bij  een zeer lage graad van contaminatie een meetbare vermindering kan 
worden vastgesteld van het IQ bij het testen van de hersenfuncties van kinderen. 8 
 
In het ingediende aanvraagdossier komt dan ook geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat er een 
authorisatie werd verleend voor het gebruik van tetraethyllood. Het BP-document van 2018 verwijst 
enkel naar een verordening van 2015 (nr. 32). De hiervoor gemelde verordening op het verbod van 
tetraethyllood draagt het volgordenummer 70 en dateert van 8 april 2022 en is al 38 versies verder. 
 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=NL  
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Avgas 100LL ("avgas 100LL")  As of January 2010, 100LL has a maximum of 0.56 
grams of lead (.875 gr of TEL)[26] per Litre. This is equivalent to 2.12 grams of lead per US gallon of gasoline. 
(As a comparison standpoint, this lies within the same range as the lead content of on-road automotive 
gasoline from 1973.)[27] 
 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Avgas TEL found in leaded avgas and its combustion products are potent 
neurotoxins that have been shown in scientific research to interfere with brain development in children. 
Children in residences or childcare facilities in close proximity to airports with moderate to high piston engine 
aircraft traffic are at especially high risk of high blood lead levels. The United States Environmental Protection 
Agency (EPA) has noted that exposure to even very low levels of lead contamination has been conclusively 
linked to loss of IQ in children's brain function tests, thus providing a high degree of motivation to eliminate 
lead and its compounds from the environment.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=NL
https://en.wikipedia.org/wiki/Avgas
https://en.wikipedia.org/wiki/Avgas
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Omwille van dit verbod en het foute antwoord op voormelde vraag over de REACH-verordening is 
het niet mogelijk een omgevingsvergunning van onbepaalde duur te verlenen, voor een 
brandstoffendepot dat avgas 100LL verkoopt en waarvan het zelfs niet zeker is op welke datum het 
kan in gebruik worden genomen (zie hoger). 
  
Aangezien er geen enkele zekerheid bestaat dat het depot op 1 mei 2025, de ultieme verbodsdatum 
voor tetraethyllood, zal kunnen in bedrijf worden genomen is het niet mogelijk een vergunning van 
onbepaalde duur te verlenen voor de verkoop en opslag van het giftige  avgas 100LL op de nieuwe 
aangevraagde locatie. Voor het gebruik van de loodcomponent in avgas, tetraethyllood, werd 
trouwens geen enkele authorisatie aangetoond in het dossier. In tegendeel: er werd zelfs beweerd 
dat er geen stoffen zullen worden aangewend die aan autorisatie onderworpen zijn. De verplichting 
volgend uit de Verordening van 8 april 2022 ging nochtans in op 1 mei 2022 en is onmiddellijk van 
toepassing in alle lidstaten. 
 
 
3. De MER-plicht inzake gezondheid. 
 
Hiervoor werd reeds ingegaan op het feit dat er met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten 
van deze aanvraag, als onderdeel van een zeer groot plan, een MER vereist is. 
Hierna stellen we ons ook vragen over de MER-verplichting inzake het gezondheidsaspect. 
 
Diverse onderdelen van de aanvraag door BP Air geven te bedenken. Vooral de niet door stukken 
onderbouwde tegenspraak tussen diverse antwoorden op vragen over gezondheid baart ons zorgen. 
 
Op de vraag op het document “MER”: 

- Zijn er aanzienlijke effecten te verwachten? Baseer u hiervoor op uw antwoorden uit het 
onderdeel "Effecten". 

Antwoordde de aanvrager: “Nee”. 
 
Op de vraag op het document “MER-plicht”: 

- Zijn er aanzienlijke effecten te verwachten? Baseer u hiervoor op uw antwoorden uit het 
onderdeel "Effecten". 

Antwoordde de aanvrager eveneens: “Nee” 
 
De antwoorden waarop de aanvrager zich volgens beide documenten moest baseren waren zijn 
antwoorden op het document “Effecten op omgeving” en dat waren de volgende: 
 

- Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het 
milieu of op de menselijke gezondheid? 
 

- Heeft de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect 
op het milieu of op de menselijke gezondheid? 
 

- Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op 
het milieu of op de menselijke gezondheid? 

 
Het antwoord op deze 3 vragen was: “Ja”. Niettegenstaande dat 3 maal “Ja” werd dan zonder enige 
verantwoording of onderbouwing gesteld dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten waren. 
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Dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zouden zijn, is moeilijk in overeenstemming te 
brengen met de volledige verbod op het gebruik van de tetraethyllood houdende brandstof 100LL 
vanaf 1 mei 2025. 
 
Wij zijn derhalve van oordeel dat er een MER-plicht geldt voor het gebruik van deze giftige stof, die 
door laag vliegende en rondjes vliegende toestellen wordt uitgestrooid boven dicht bevolkt gebied.  
 
Bovendien werd ons gemeld door ouders van de school “Land van Nu” (ten einde Boekenberglei) dat 
stationair draaiende vliegtuigjes op de herstelplaats vlak naast de school hun giftige uitlaatgassen 
gewoon door de open afsluiting over de speelplaats blazen, waar kinderen spelen. Hierdoor wordt 
volgens de recente verbodsbepaling hun toekomstige fertiliteit aangetast. 
 
Ouders van voormelde school melden ons ook dat zeer regelmatig aanvangslessen aan toekomstige 
hobbypiloten worden gegeven naast de school, waarbij de leerling piloten leren hoe ze een 
vliegtuigmotor moeten opstarten en stilleggen. Ook deze tijdens deze lessen worden de 
uitlaatgassen op een onverantwoorde wijze over de speelplaats geblazen en in de omliggende 
wijken.  
 

 

Bezwaren: 

 

1. Verzoek om geen omgevingsvergunning van onbepaalde duur te verlenen voor bouwwerken, die 

in tegenstelling tot de beweringen van de aanvrager wel degelijk in fases zullen worden uitgevoerd 

en wel degelijk een onderdeel is van een (groot) project. 

 

 

2. Verzoek om de aanvraag als onvolledig te verklaren en dienvolgens af te wijzen omdat de 

toegangswegen, die noodzakelijk zijn voor de toegang tot het depot, zowel voor de levering als voor 

de afname van brandstof, niet worden aangevraagd. Het uitbreiden van het voorwerpen van de 

vergunningsaanvraag tijdens de gunningsprocedure is niet mogelijk volgens de vast rechtspraak door 

de RvVB. 

 

 

3. Verzoek om geen omgevingsvergunning te verlenen voor een onderdeel van een MER-plichtig 

groot project, dat verdoken wordt gehouden en nog niet werd onderworpen aan publieke controle.  

 

Het project van de aanvrager vormt wel degelijk een onderdeel van een groot project zoals duidelijk 

blijkt uit de fasering van de werken voorkomend in het document “Afwateringsstudie” (zie hiervoor 

pagina 5). Het ontbreken van een MER maakt in die omstandigheden ook een omgevingsvergunning 

onmogelijk. 

 

Het doel van de project-mer-richtlijn is namelijk in een algemene en voorafgaande 

milieueffectbeoordeling van totaalprojecten of wijzigingen daarvan te voorzien volgens de 

rechtspraak van de RvVb 9 :  

 

 
9 https://www.dbrc.be/sites/default/files/2021-08/RVVB.A.1920.0635_0.pdf  

https://www.dbrc.be/sites/default/files/2021-08/RVVB.A.1920.0635_0.pdf
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“De aanvraag heeft dus duidelijk niet louter of hoofdzakelijk betrekking op een verbetering 

van de lokale verkeersafwikkeling voor het bestaande gebied, maar is niet los te zien van een 

geplande ontwikkeling van de woonwijk Spreeuwenhoek.  

Gelet op het gegeven dat de huidige aanvraag tot (her)aanleg van de wegenis en de riolering 

en de geplande ontwikkeling van de woonwijk dus niet los van elkaar beoordeeld kunnen 

worden, is het noodzakelijk dat er bij de milieueffectenbeoordeling van het aangevraagde 

project rekening wordt gehouden met het gehele project of minstens met de cumulatieve 

effecten van beide ontwikkelingen samen. Een gebrek aan dergelijke beoordeling zou er in 

deze omstandigheden immers toe leiden dat er sprake is van een ontoelaatbare opdeling van 

het totaalproject, die ingaat tegen het doel van de Project-MER-Richtlijn, om in een algemene 

en voorafgaande milieueffectbeoordeling van projecten of wijzigingen daarvan te voorzien 

(HvJ 25 juli 2008, nr. C142/07, Ecologistas en Acción-CODA, §§44-45).  

(…) 

Bovendien blijkt uit het voorgaande tevens dat de project-m.e.r.-screeningsnota ontoereikend 

is, in het bijzonder inzake het onderzoek naar de cumulatieve effecten en de effecten inzake 

mobiliteit, zodat het in redelijkheid niet mogelijk is om overeenkomstig artikel 4.3.3, §2 DABM 

op basis daarvan zorgvuldig te kunnen beoordelen of er al dan niet een project-MER moet 

worden opgesteld.” 

 

 

4. Verzoek om de niet door een MER-screening verantwoorde “bovengrondse opslag van fossiele 

brandstoffen” te weigeren, gelet op het niet correct antwoord van BP Air “Geen van deze” op de 

desbetreffende vraag. 

 

 

5. Verzoek om de aanvraag voor een vergunning voor de opslag en de verkoop van UL-91 te weigeren 

omdat de desbetreffende tank slechts als “optioneel” is aangeduid op de uitvoeringsplannen en dus 

overeenkomstig deze plannen niet zal worden geplaatst en derhalve ook niet werkelijk wordt 

aangevraagd. 

 

6. Verzoek om de aanvraag te weigeren omdat het aspect “goede ruimtelijke ordeing” niet doelmatig 

werd onderbouwd, noch onderzocht. 

Artikel 4.3.1 §2 VCRO stelt: 

 “§ 2 De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van volgende beginselen : 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming 

van de doelstellingen van artikel 1.1.4;” 

 

Het aangevraagde project maakt echter deel uit van een groot masterplan voor de herinrichting én 

verdere uitbating van de luchthaven, waarnaar bijvoorbeeld door adviesinstanties verwezen wordt, 

maar hetwelk nog niet werd opgemaakt/publiek kenbaar werd gemaakt – zo kunnen de globale 

effecten en inplanting niet beoordeeld worden. 
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Dit getuigt ook niet van een zuinig/doordacht ruimtegebruik gezien nu al zaken worden ingeplant 

zonder aandacht te hebben voor het globale beeld  

- dat bovendien ondanks dat de opmaak van zo’n masterplan voor de luchthaven werd 

aangemerkt door verschillende adviesverlenende instanties in het verleden en in de 

vergunning van 14 maart 2016 zelfs dwingend als voorwaarde werd opgelegd door Stad 

Antwerpen 

 

Bovendien het is niet omdat de luchthaven zelf geen aanvrager is dat deze aanvraag geen impact zou 

hebben op de inrichting van de luchthaven (die nog steeds niet vastligt via een publiek bekend 

masterplan, in tegendeel. 

 

 

7. Verzoek om de aanvraag voor een vergunning voor de opslag en de verkoop van avgas 100LL te 

weigeren, omdat er in het dossier geen enkele authorisatie voorkomt voor het gebruik van 

tetraethyllood, de uiterst giftige loodcomponent van avgas. Volgens de Verordening van 8 april 2022 

is er verplichting tot authorisatie en vanaf 1 mei 2025 zelfs een verbod op het gebruik ervan. 

  

 

8. Ten laatste verzoeken wij aan de vergunning verlenende overheid om niet alleen de naleving van 

de Europese regelgeving af te dwingen maar in elk geval ook het voorzorgsprincipe te willen 

hanteren en derhalve uit voorzorg elke vergunning voor de opslag en de verkoop van avgas 100LL te 

weigeren. Dit laatste vooral  uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de 

bewoners van de dichtbevolkte wijken, waarover deze laagvliegende toestellen met 

ontploffingsmotoren, draaiend op avgas 100LL, loodvervuiling uitspreiden. Wij wensen ook de 

nadruk te leggen op de hoger vermelde testen, die uitwijzen dat de loodcomponent neurotxisch is en 

ook bij een zeer lage contaminatiegraad invloed heeft op het IQ van kinderen. 

 

 

Vremde, 6 oktober 2022, 

 

 

(getekend) 

 

 

 

Voorzittter Verlenging Nooit vzw 


