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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1659/2008, ingediend door Dieter Zissner (Duitse 
nationaliteit), namens B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., over 
gezondheidsrisico's door lawaai en fijnstof op de B9, B39 en A6 in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over lawaai en fijnstof die gepaard gaan met de toenemende 
verkeersdruk van vrachtverkeer op de B9 langs welke hij woont. Als gevolg van tolheffing op 
andere wegen wordt de B9 gebruikt als sluiproute. Enkele maatregelen van de gemeente 
hebben geen effect gehad en/of worden niet gehandhaafd. Volgens indiener moet volgens 
Europese regelgeving de bevolking worden geraadpleegd bij de opstelling van een 
geluidsplan. Indiener meent dat de raadpleging die is gehouden een farce was. Uit de plannen 
zou blijken dat een straat in de bebouwde kom 500 000 voertuigen per maand zou verwerken 
en de viersporige B9 slechts 52 000. Indiener is van mening dat met de cijfers is gegoocheld 
om ervoor te zorgen dat op B9 de lawaai- en fijnstofnormen niet zouden worden 
overschreden, zodat er geen dure maatregelen tegen lawaai zouden behoeven te worden 
genomen. Indiener is van opvatting dat dit ten koste gaat van de gezondheid van de 
aanwonenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Specifieke beslissingen over heffingen op infrastructuurvoorzieningen voor zware 
vrachtvoertuigen vallen onder de nationale bevoegdheid en zijn niet in strijd met de 
EU-wetgeving als ze in overeenstemming zijn met de "eurovignetrichtlijn" 1999/62/EG.1 Er is 
geen bewijs voor zo’n overtreding op het betreffende gebied. 
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Lawaaivervuiling

Richtlijn 2002/49/EG2 is de communautaire wetgeving ten aanzien van de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai. Deze richtlijn laat het aan de lidstaten over om zelf een 
beslissing te nemen over de grenswaarden voor lawaai en over andere maatregelen die zijn 
gericht op het terugdringen van lawaai. Volgens de richtlijn moeten de lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen die zijn gericht op het beheersen van 
omgevingslawaai. De strategische geluidsbelastingkaarten moesten uiterlijk op 30 juni 2007 
zijn opgesteld, terwijl de overeenkomstige actieplannen uiterlijk op 18 juli 2008 moesten zijn 
aangenomen na raadpleging en participatie van het publiek. 

Onder meer wat dit betreft wordt het verslag van de Duitse autoriteiten inzake 
geluidsbelastingkaarten momenteel samen met de verslagen van de andere lidstaten
geëvalueerd. Zodra deze evaluatie is afgerond, kunnen eventuele tekortkomingen van 
Duitsland met betrekking tot de naleving van de bepalingen van Richtlijn 2002/49/EG
overeenkomstig het Verdrag worden vervolgd.

Wat de participatie van het publiek betreft, heeft Duitsland de Europese Commissie laten 
weten dat de geluidsbelastingkaarten aan het publiek beschikbaar zijn gesteld en onder het 
publiek zijn verspreid conform artikel 9 van Richtlijn 2002/49/EG.3

Men is momenteel bezig met de voorbereiding van het actieplan. Er moet echter op worden 
gewezen dat de bevoegde nationale autoriteit zelf mag bepalen welke maatregelen in het 
actieplan worden uiteengezet.

Luchtvervuiling

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de beoordeling van de luchtkwaliteit op het gehele 
grondgebied wordt uitgevoerd en dat de informatie over de concentratieniveaus aan de 
Commissie ter beschikking wordt gesteld, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt met 
de grenswaarden inzake zwevende deeltjes die door Richtlijn 1999/30/EG4 zijn ingesteld en 
zijn overgenomen door de nieuwe Richtlijn 2008/50/EG5 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa. Daartoe wordt verslaglegging krachtens Beschikking
2004/461/EG6 van de Commissie gebruikt. De uitkomst van de beoordeling van deze 
verslagen is te vinden op de website van de Commissie.7

Volgens de officiële informatie die door de Duitse autoriteiten is verstrekt zijn er geen 
meetstations naast de B9, maar zijn er wel verschillende meetstations in de 
stedelijkeachtergrondlocaties in de naburige stadjes of op verkeerslocaties aan andere wegen 
in de buurt. Hoewel het meetstation in Speyer verhoogde concentraties PM10 laat zien die 
dicht bij de grenswaarde liggen, heeft geen van de meetstations in 2007 een daadwerkelijke 
overschrijding gerapporteerd. In het meest recente jaarverslag dat voor het verslagjaar 2007 
beschikbaar was, gaven de Duitse autoriteiten geen enkele overschrijding aan van 
PM10-deeltjes of stikstofdioxidegrenswaarden in zone DEZKXX0008S Oberrheingraben,
waar de B9 doorheenloopt. 

Conclusies 
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Gezien deze elementen en de informatie die door indiener wordt gegeven blijkt niet dat de 
communautaire wetgeving wordt geschonden. Er zijn op dit moment geen officiële gegevens 
beschikbaar voor de Commissie die aangeven dat er langs de B9 sprake is van een 
overschrijding van de grenswaarden. Een evaluatie van de verslagen over de 
geluidsbelastingkaarten die door de lidstaten zijn ingediend overeenkomstig artikel 10, lid 2 
van Richtlijn 2002/49/EG is nog niet afgerond. Mocht uit de afronding van de evaluatie
blijken dat nader onderzoek noodzakelijk is met het oog op de luchtkwaliteit en het lawaai 
langs de B9 of dat aan de voorwaarden die in de EU-wetgeving zijn gesteld niet is voldaan, 
dan kan tot passende actie worden overgegaan. Ook blijft de Commissie de gerapporteerde 
concentratieniveaus in de regio nauwlettend volgen en kan zij passend reageren als de 
EU-normen worden overschreden. Burgers hebben daarnaast individuele rechten voor de 
nationale rechtbank om te eisen dat de grenswaarden van de EU worden geëerbiedigd en dat 
actieplannen voor de korte termijn ontwikkeld en ten uitvoer worden gebracht als er in hun 
gebied een risico op overschrijding bestaat. 

                                               
1 PB L 187 van 20.7.1999, zoals gewijzigd door de richtlijnen 2006/38/EG en 2006/103/EG.
2 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/.
4 PB L 163 van 29.6.1999.
5 PB L 152 van 11.6.2008.
6 PB L 156 van 30.4.2004. 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.


