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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 164/2010, ingediend door Mark Vautz en Reiner Geib (Duitse 
nationaliteit), over geluidshinder door Hercules-vliegtuigen van het vliegveld 
Ramstein in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners klagen over ernstige geluidshinder die wordt veroorzaakt door Hercules-vliegtuigen 
van de vliegbasis Ramstein in Rijnland-Palts in Duitsland (tot 80 vluchten per dag). Volgens 
hen ligt hun gemeente niet onder een aanvliegroute. Bovendien blijven de vliegtuigen vaak 
langdurig boven hun woonplaats rondcirkelen voordat zij landen. Daarbij worden grote 
hoeveelheden giftige verbrandingsgassen van de kankerverwekkende brandstof JP-8 
uitgestoten en wordt deze brandstof soms ook geloosd. Volgens indieners leidt de 
voortdurende geluidshinder tot ziekteverschijnselen zoals paniekaanvallen, hoge bloeddruk, 
slaapstoornissen en MCS (Multiple Chemical Sensitivity). Klachten bij de Duitse autoriteiten 
worden niet behandeld of slechts doorgegeven aan de Amerikaanse leiding van de basis, 
waardoor, zoals indieners stellen, de daders hun eigen rechter worden. De indieners melden 
voorts dat de geluidshinder van de Hercules-vliegtuigen vaak nog verder wordt vergroot door 
vliegtuigen en helikopters van de basis TRA Lauter. De indieners zijn van opvatting dat een 
zo geconcentreerde geluidsbelasting van een regio in strijd is met het beginsel van gelijke 
behandeling en een schending is van de lichamelijke integriteit. Ook vinden zij dat deze 
dagelijkse aanslag op de gezondheid een schending is van de mensenrechten. Zij vinden dat 
de basis zou moeten worden gesloten. Zij verzoeken om ingrijpen om er ten minste voor te 
zorgen dat de oefenvluchten met de Hercules worden stopgezet of worden verplaatst naar een 
dunbevolkt gebied. Zij wijzen erop dat hun gemeente ook indien dit zou gebeuren nog steeds 
veel meer geluidshinder moet verduren dan vergelijkbare gebieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Richtlijn 2002/49/EG1 behandelt de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. 
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van deze richtlijn is de wetgeving niet van toepassing op 
lawaai door militaire activiteiten op militaire terreinen. In Richtlijn 2002/30/EG2 worden 
regels en procedures bepaald met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde 
exploitatiebeperkingen op luchthavens in de EU. Militaire luchthavens vallen echter ook 
buiten de werkingssfeer van deze richtlijn die slechts van toepassing is op civiele luchthavens.

Dit in overweging nemend en gezien de door indieners verstrekte gegevens, kan geen 
overtreding van EU-wetgeving worden vastgesteld. EU-wetgeving verbiedt lidstaten echter 
niet, indien zij dat wensen, vliegbases op hun grondgebied verplichtingen op te leggen. Er 
wordt voorgesteld lokale en aangepaste oplossingen te zoeken om de blootstelling aan lawaai 
op militaire terreinen te verminderen door te onderzoeken of doeltreffende maatregelen 
kunnen worden getroffen met inbreng van de lidstaat en de leiding van de vliegbasis in 
Ramstein.
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