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Verzoekschrift 0484/2006, ingediend door John de Zulueta Greenebaum (Spaanse 
nationaliteit), namens de 'Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo', over de extreme 
geluidsoverlast van luchtvaartverkeer na de aanleg van nieuwe vliegroutes voor de 
luchthaven Barajas van Madrid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de extreme geluidsoverlast van het luchtvaartverkeer, dat de 
toegestane geluidswaarden overschrijdt en waar ongeveer 700.000 mensen ten noorden van 
Madrid last van hebben, sinds de Spaanse overheidsinstantie AENA (luchthaven- en 
luchtverkeersleiding) nieuwe vertrek- en landingsroutes heeft laten aanleggen voor de 
luchthaven Barajas van Madrid. Volgens indiener is deze beslissing indertijd gebaseerd op 
achterhaalde en onjuiste onderzoeken en daarom verzoekt hij de EU om tussenbeide te 
komen, zodat de oude routes weer in gebruik kunnen worden genomen en de bouw van 
huizen in de oude geluidszone van de luchthaven wordt stilgelegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de extreme geluidsoverlast van het luchtvaartverkeer, dat de 
toegestane geluidswaarden overschrijdt en waar ongeveer 700.000 mensen ten noorden van 
Madrid last van hebben, sinds de Spaanse overheidsinstantie AENA (luchthaven- en 
luchtverkeersleiding) nieuwe vertrek- en landingsroutes heeft laten aanleggen voor de luchthaven 
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Barajas van Madrid. Volgens indiener is deze beslissing gebaseerd op achterhaalde en onjuiste 
onderzoeken en daarom verzoekt hij de EU om tussenbeide te komen, zodat de oude routes weer 
in gebruik kunnen worden genomen en de bouw van huizen in de oude geluidszone van de 
luchthaven wordt stilgelegd.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Europese wetgeving die van toepassing is op de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn is door Spanje omgezet bij besluit 
nr. 1513-2005 van 16 december 2005.

Genoemde richtlijn schrijft voor dat de door de lidstaten hiertoe aangewezen autoriteiten 
strategische geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen ter beheersing van het 
omgevingslawaai. De luchthaven Barajas van Madrid en de agglomeratie van Madrid –
waarvan de grenzen bepaald zijn door de Spaanse staat – vallen binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn. De strategische geluidsbelastingkaarten voor genoemde luchthaven en 
agglomeratie moeten vóór 30 juni 2007 opgesteld zijn en de bijbehorende actieplannen 
moeten, na raadpleging en inspraak van het publiek, aangenomen zijn vóór 18 juli 2008.

De richtlijn laat het bepalen van de grenswaarden van het lawaai en andere criteria die 
relevant zijn voor het opstellen van de actieplannen over aan de lidstaten. De door de lidstaten 
aangewezen autoriteiten belast met de uitwerking van de actieplannen bepalen zelf welke 
maatregelen getroffen moeten worden om omgevingslawaai te beheersen. De actieplannen 
moeten wel gebaseerd zijn op de uitkomsten van de strategische geluidbelastingkaarten; deze 
plannen moeten het omgevingslawaai voorkomen en waar nodig verminderen, en de stille 
gebieden welke door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn afgebakend beschermen 
tegen elke toename van omgevingslawaai. 

Conclusies

In het licht van het bovenstaande en de informatie verschaft door de indiener kan momenteel 
niet worden vastgesteld of er sprake is van een schending van het gemeenschaprecht. Wel kan 
de indiener geadviseerd worden om de bevoegde Spaanse autoriteiten te benaderen om na te 
gaan of er met de problemen die de aanleiding vormen van dit verzoekschrift rekening is 
gehouden ten tijde van het opstellen van de actieplannen, welke binnenkort overlegd dienen te 
worden krachtens de voornoemde richtlijn.
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