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directiecomité
8 mei 2A17

overzichtstijst

Aanwezig: F. Daem, P. Hiergens, P. Himpe, E. Lust, M. vanryckeghem, M. De cterck,
F. Maertens, A. Demon, l. Royon, s. van Eeckhoutte. Tijdens de
behandeting van agendapunt 2 ook A. Attosserie en B. Steen.

verontschutdigd: J. de Bethune, M. Lemaitre, K. Detavernier, A. weydts.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 3 april
2017.

Kennisname Yan de door het D.G. Luchtvaart verleende vrijstetting van EASA-
certificatie voor luchthavendesign en -operaties; toetichting bij de werkzaamheden
door de consultant dhr. B. Steen: [uchthaven verder ontwikkelen in het ticht van een
toekomsti ge EASA-certificatie; eerste processtap apron management.

Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van maart en (ter zitting) april2O17:
lager niveau dan in 2016, op andere regionale luchthavens getijkaaràig.'

Bespreking van het luchtverkeersdossier: resultaten en verdere aanpak, te
weerhouden optie inzake PBN na de gebruikersconsuttatie van 27 april2017;
kennisname Yan de start in juni 2017 van het opleidingsprogramma en van de inzet
van vervangend personee[ van Belgocontrol tijdens deze opleiding.

Opvotging van de overdracht van algemeenheid: resultatenrekening per 3O|O4|ZO1T,
verslag van de raad van bestuur over de eerste vier maanden (beidàn in opmaak);
raad van bestuur op 15 mei 2017, overdracht onder yoorwaarden mogelijk?

Bespreking van een door het Vlaamse Gewest geformuleerd voorstel van nieuwe
concessie-overeenkomst tussen haar en de W.l.V. ter vervanging van de van het
Provincie- en Leiedalbestuur oyergenomen contractsbepalingen: nog visie POM West-
Vlaanderen.

Beslissing tot het aanyragen van de bouwtoelatingen voor een nieuwe opstal door
Zoutman NV (als reserve-optie gezien primaire interesse voor Noorzijde): formele
bouwaanvraag aan W.l.V. vragen ter beoordeting.

Kennisname van de aanvaarding van een extra taxiverbinding door het D.G.
Luchtvaart; mits veitigheidsverhogend i.c. en algemeen; overige voorwaarden
bepalen.

Milieuvergunning: acties naar aanleiding van het definitief worden ,un a"
voorwaarden op proef aangaande oefenvluchten: verslaggeving over het informeel
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beraad van 29 april 20í 7 met de betrokken overheden, vraag om gehoord te worden
door de provinciale milieuvergunningscommissie, goedkeurin! r"í""n plan van
aanpak ten aanzien yan repetitieve helikoptervluchten: consultaties.

Financiën: liquiditeiten: actueel en vooruitzichten: prognose per 30 juni 2017.

lnvesteringen in beveiliging: goedkeuring van de aanschaf van een metaaldetector,
een explosievendetector en een X-ray scanner voor hand- en ruimbagage: aan de NV,
nu huren.

Varia.


