PERSBERICHT URGENT
Steenokkerzeel, 21 februari 2018.

Burgerforum Luchthavenregio eist initiatief van de overheid
om overleg tussen luchthaven en omwonenden op te zetten.
FORUM 2040 (een initiatief van Brussels Airport Company)
is geen legitiem overlegorgaan.

Vandaag 21 februari stelde het Forum 2040 van Brussels Airport Company (BAC) zijn
eindrapport voor aan zijn leden. Via dit Forum heeft BAC de afgelopen maanden “overleg”
georganiseerd tussen een 80-tal geselecteerde burgers en de luchthaven.
Burgerforum Luchthavenregio erkent dit overleg niet. De deelnemende burgers werden op
manipulatieve wijze geselecteerd en het overleg werd zeer sterk gestuurd vanuit de
bekommernissen en belangen van Brussels Airport Company. Het Burgerforum bundelt dan
ook zijn frustraties rond de geplande uitbreiding van de luchthaven evenals de reële
bekommernissen van de omwonenden.
Forum 2040 van Brussels Airport Company stelde zijn conclusies vandaag voor als “het”
democratisch sluitstuk en de ultieme legitimatie van haar democratisch tot stand gekomen
eindresultaat.
Het Forum werd echter samengesteld door “een onafhankelijke jury” (zegt BAC) die 80
deelnemers selecteerde. Dit is dus zeker geen representatieve, democratische afspiegeling van
de getroffen omgeving.
In deze groep zitten ook de door BAC betaalde experten. Bovendien hebben alle 80 deelnemers
absolute zwijgplicht moeten ondertekenen om toegelaten te worden.
Ex-topdiplomaat Jan Grauls werd in december 2016 tot voorzitter van het Forum 2040
benoemd. Negen maanden later gaf de heer Grauls er de brui aan. Ontnuchterd? Ontgoocheld?
Waarom? De heer Grauls heeft (helaas) zwijgplicht.
BAC is nooit in een echte dialoog gegaan (lees: willen gaan) met de omwonenden.
Stellingnames van burgemeesters van de omliggende gemeenten op publicaties van het Forum
werden door het Forum systematisch verticaal geklasseerd. Enkel de twee scenario’s die BAC
op tafel legde, waren bespreekbaar.
De recente presentaties die BAC heeft gegeven in Steenokkerzeel en Kortenberg, kregen erg
veel kritiek, ook in de pers. Opnieuw werd er overleg beloofd, maar opnieuw werd het een
eenzijdige eenrichtings-presentatie van de toekomstplannen van BAC. De omwonenden konden
enkel luisteren en ondergaan. Op de schriftelijk te stellen vragen, kwamen recent, na drie weken,
wollige en onvolledige antwoorden.

Professor Dr. Michael Dooms, prof strategie en management aan de Vrije Universiteit van
Brussel, nam acte van het gebrek aan stakeholder management en reageerde: “Dit is wat mij
betreft ongezien in een ontwikkelde samenleving in 2017. Je zou denken, als je de pers volgt,
dat Trump de nationale luchthaven runt. Niet alleen zorgt een muur voor fysieke afscheiding,
maar het object geeft tevens en vooral een idee van non-transparantie en onbereikbaarheid van
BAC. Ik ben verbijsterd over het totaal gebrek aan een onafhankelijke, degelijke en inclusieve
inspraak, en ik vrees dat dit het zoveelste infrastructuurproject wordt dat in een totale juridische
veldslag gaat uitmonden, alleen schijnen ze dat bij het management van een van onze
belangrijkste infrastructuurhubs gewoon niet te beseffen.”
Net als Professor Dooms pleit het Burgerforum Luchthavenregio voor georganiseerde inspraak.
De overheid (en niet BAC) moet het initiatief nemen om alle betrokken partijen te horen en àlle
mogelijke opties (gaande van de nuloptie tot verschillende uitbreidingsopties) te bestuderen.
Net nu bespreekt het Vlaams Parlement diverse initiatieven van verschillende fracties om
burgerparticipatie ernstig te nemen. Het Burgerforum Luchthavenregio wil deze gelegenheid
dan ook te baat nemen. Enkel zo kan een onderbouwd plan groeien waarin de toekomst van de
luchthaven van Zaventem hand in hand gaat met de leefkwaliteit van de omwonenden, de
mobiliteit in de regio en de bescherming van natuur en klimaat.
-------------------------Burgerforum.Luchthavenregio is opgericht door de bewonerscomités van de gemeenten rond de
luchthaven: Steenokkerzeel (Zone-S), Kortenberg (Decibel25L) en Sterrebeek (Sterrebeek
2000) met de steun van de plaatselijke Natuurverenigingen.
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