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Verzoekschrift 283/2005, ingediend door Horst Hinspeter (Duitse nationaliteit), over 
geluidsoverlast en bedreiging van een woongebied door een vliegveld voor hobbyvliegers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet zijn beklag over de ondraaglijke overlast door een in de directe nabijheid van 
zijn huis gelegen vliegveld voor hobbyvliegers. Hij verklaart dat de geluidsoverlast door het 
luchtverkeer in de loop der jaren almaar is toegenomen. Zijns inziens bevinden de start- en 
landingsbanen zich te dicht bij het woongebied. Bovendien werden wettelijke regelingen, 
zoals het in de middagtijd, ’s nachts en op zondagen geldende vliegverbod, niet nageleefd. 
Ook de minimale vlieghoogte werd door de piloten regelmatig veronachtzaamd. Indiener 
maakt in dit verband niet alleen bezwaar tegen de geluidsoverlast, maar beschouwt het 
luchtverkeer op geringe hoogte daarnaast als ernstige bedreiging voor de bewoners in de buurt 
van het vliegveld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 augustus 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006.

I. Het verzoekschrift

Indiener doet zijn beklag over de ondraaglijke overlast door een in de directe nabijheid van zijn 
huis gelegen vliegveld voor hobbyvliegers. Hij verklaart dat de geluidsoverlast door het 
luchtverkeer in de loop der jaren almaar is toegenomen. Zijns inziens bevinden de start- en 
landingsbanen zich te dicht bij het woongebied. Bovendien werden wettelijke regelingen, zoals 
het in de middagtijd, ’s nachts en op zondagen geldende vliegverbod, niet nageleefd. Ook de 
minimale vlieghoogte werd door de piloten regelmatig veronachtzaamd. Indiener maakt in dit 
verband niet alleen bezwaar tegen de geluidsoverlast, maar beschouwt het luchtverkeer op 
geringe hoogte daarnaast als ernstige bedreiging voor de bewoners in de buurt van het vliegveld.
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II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De communautaire richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (cf. 
Richtlijn 2002/49/EG van 25 juni 2002, PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12 tot 25) schrijft het 
opmaken van geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor – vóór de lagervermelde termijnen –
om de blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen en de stille zones te 
behouden. 

Het lawaai afkomstig van het vliegverkeer valt onder het toepassingsgebied van deze wetgeving. 
Het vliegverkeer moet in kaart worden gebracht en moet worden opgenomen in actieplannen als 
een van de volgende voorwaarden is vervuld:

- het lawaai is afkomstig van een burgerluchthaven, als aangeduid door de lidstaat, waarop 
jaarlijks meer dan 50 000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden, met uitsluiting van 
oefenvluchten met lichte vliegtuigen;

- het lawaai is afkomstig van vliegverkeer en heeft gevolgen voor een agglomeratie, als 
afgebakend door de lidstaat bij toepassing van voornoemde wetgeving, met meer dan 
100 000 inwoners.

De geluidsbelastingkaarten en de actieplannen voor de burgerluchthavens met jaarlijks meer dan 
50 000 vliegbewegingen en voor het vliegverkeer dat gevolgen heeft voor agglomeraties van 
meer dan 250 000 inwoners moeten voor 30 juni 2007 (voor de kaarten) en 18 juli 2008 (voor de 
plannen) worden opgemaakt. De kaarten en de plannen voor het luchtverkeer dat gevolgen heeft 
voor agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners moeten voor respectievelijk 30 juni 2012 en 
18 juli 2013 worden opgemaakt.

Er moet echter worden opgemerkt dat uitsluitend de lidstaten bevoegd zijn om grenswaarden te 
bepalen voor omgevingslawaai om dan de nodige maatregelen te nemen voor lawaaibeheersing. 
De keuze van de maatregelen voor omgevingslawaaibeheersing behoort vervolgens tot de 
discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangesteld om dergelijke 
actieplannen op te stellen.

III. Conclusies

Door de toepassing van voornoemde communautaire richtlijn kan een oplossing worden 
aangereikt voor een beperktere blootstelling aan lawaai afkomstig van deze activiteiten, voor 
zover dit geval aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Het geval dat indiener aanhaalt, vormt echter geen inbreuk op de communautaire wetgeving 
omdat de uiterste termijnen die door de richtlijn zijn vastgelegd voor het opmaken van 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen, nog niet zijn verstreken. Bovendien is de lidstaat of 
de door hem aangestelde autoriteiten bevoegd om de grenswaarden van omgevingslawaai en 
de maatregelen om het lawaai van deze activiteit te beperken, te bepalen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener heeft een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie ingediend die door de 
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Commissie is bestudeerd. Toepasselijke communautaire wetgeving voor de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn laat het aan de 
lidstaten over om besluiten te nemen aangaande de grenswaarden voor geluidhinder en andere 
geluidbeperkende maatregelen. De richtlijn legt geen grenswaarden voor lawaai op EU-niveau 
vast.

Volgens de richtlijn moeten de lidstaten strategische geluidsbelastingkaarten opstellen voor de 
belangrijke luchthavens op hun grondgebied. Onder een belangrijke luchthaven wordt een 
burgerluchthaven verstaan, als aangeduid door de lidstaat, waarop jaarlijks meer dan 50 000 
vliegtuigbewegingen plaatsvinden, met uitsluiting van oefenvluchten met lichte vliegtuigen. 

Gelet op het bovenstaande valt deze kwestie niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 
2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en betreft het dan ook 
een nationale aangelegenheid.

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-26.


