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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1524/2009, ingediend door Jörg Beutz (Duitse nationaliteit), 
namens de kiezersgroep "Wählergruppe Bahnumgehung Sande", over 
geluidshinder in Sande in de Duitse deelstaat Niedersachsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die lid is van het gemeentebestuur van de stad Sande, wijst op de ernstige 
geluidshinder waarmee de bevolking van de stad wordt geconfronteerd als gevolg van het 
intensieve treinverkeer op de omleidingsroute die voor het treinverkeer wordt gebruikt in het 
kader van het containerterminalproject "JadeWeserPort" in Wilhelmshaven. Indiener wijst 
erop dat de Duitse overheden het niet nodig hebben gevonden om in te grijpen en de lokale 
bevolking te beschermen tegen deze onacceptabele geluidshinder, en derhalve verzoekt hij het 
Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken of de bestaande 
situatie in overeenstemming is met de op dit gebied geldende milieubepalingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
Lawaai
Richtlijn 2002/49/EG1 regelt de evaluatie en het beheer van omgevingslawaai. In de eerste 
plaats verplicht de richtlijn lidstaten ertoe geluidsbelastingkaarten op te stellen voor grote 

                                               
1 Agenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25.
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agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners en voor grote luchthavens, grote wegen en 
grote spoorwegverbindingen met meer dan 60 000 treinpassages per jaar. Daarnaast worden 
lidstaten geacht geluidsactieplannen op te stellen om blootstelling aan lawaai tegen te gaan, 
maar de lidstaten mogen zelf bepalen of ze hun eigen grenswaarden voor blootstelling aan 
lawaai hanteren, aangezien Richtlijn 2002/49/EG geen grenswaarden voorschrijft. 
Strategische geluidsbelastingkaarten moesten vóór 30 juni 2007 worden opgesteld terwijl de 
bijbehorende actieplannen uiterlijk 18 juli 2008 naar aanleiding van een openbare raadpleging 
en participatie moesten worden aangenomen. 

In het rapport dat de Commissie van de verantwoordelijke Duitse autoriteiten heeft ontvangen 
werd de stad Sande1 niet aangemerkt als een agglomeratie in de zin van de richtlijn en hoeft 
het geluidsniveau er niet in kaart te worden gebracht. Verder ligt het aantal treinpassages 
onder de drempel van 60 000 en dus hoeft geen geluidsbelastingkaart te worden opgesteld.
Deze situatie zou in de toekomst kunnen veranderen met de bouw van een grote 
containeropslagplaats. Hoe dan ook, mocht er (nu of in de toekomst) een Duitse grenswaarde 
voor blootstelling aan lawaai worden overschreden, zouden de autoriteiten in Duitsland 
verantwoordelijk blijven voor de handhaving, aangezien dergelijke grenswaarden op 
Europees niveau ontbreken.

Milieueffectbeoordeling

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat de goedkeuringsprocedure voor het 
containerterminalproject "JadeWeserPort", die gepaard gaat met een milieueffectbeoordeling 
en openbare raadpleging, nog niet van start is gegaan en om die reden is nog geen vergunning
verleend.

Conclusies 

In het licht van het vorengaande en met het oog op de door indiener verstrekte informatie kan 
geen inbreuk op bestaande EU-wetgeving worden vastgesteld door de Commissie. 

                                               
1 De gemeente Sande telt circa 9000 inwoners.


