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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1860/2008 ingediend door Ken Gregory en Susan Newbold (Britse 
nationaliteit), namens de inwoners van Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, 
Verenigd Koninkrijk, over excessief gebruik van Brenton Hill Lane door zwaar 
vrachtverkeer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van opvatting dat het excessieve gebruik van Branton Hill Lane door zwaar 
vrachtverkeer, een voor dit soort verkeer ongeschikte smalle weg, in strijd is met de 
regelgeving van de EU op het gebied van gezondheid, veiligheid, het milieu, 
luchtverontreiniging en geluidsnormen. Indieners stellen dat er dagelijks meer dan 200 
vrachtauto's gebruikmaken van de weg en dat deze vervuiling en lawaai veroorzaken. Zij 
vrezen voor de gezondheid van aanwonenden. Indieners verzoeken het Europees Parlement 
een onderzoek in te stellen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht op grond 
van artikel 192, lid 4, van het Reglement.

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

Geluidshinder

Richtlijn 2002/49/EG1 bevat communautaire wetgeving met betrekking tot de beoordeling en 
het beheer van geluidshinder. Deze richtlijn laat het aan de lidstaten over om de grenswaarden 
voor geluid vast te stellen en andere maatregelen te nemen om geluidsoverlast te verminderen. 
                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
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Volgens de richtlijn dienen de lidstaten strategische geluidsbelastingkaarten en actieplannen 
op te stellen om omgevingsgeluiden te beheersen. Deze strategische geluidsbelastingkaarten 
dienden vóór 30 juni 2007 te worden opgesteld, terwijl de bijbehorende actieplannen vóór 
18 juli moesten zijn aangenomen, na raadpleging en deelname van het publiek 

De beoordeling van het verslag van de Britse autoriteiten over geluidsbelastingkaarten, 
evenals de verslagen van de andere lidstaten, is nog niet afgerond en nog niet volledig. Zodra 
deze evaluatie is afgerond, mag het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van het Verdrag worden 
aangesproken op eventuele tekortkomingen in de naleving van de bepalingen van Richtlijn 
2002/49/EG.

De geluidsbelastingkaarten en de actieplannen die zijn gemaakt en bij de Commissie zijn 
ingediend, zijn beschikbaar voor het publiek1, overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/49/EG. 

Luchtvervuiling

Op basis van de verstrekte informatie was het niet mogelijk precies vast te stellen of de 
betreffende weg inderdaad behoort bij de agglomeratie "stedelijk gebied West Midlands" of 
bij het luchtkwaliteitsgebied "West Midlands", aangezien het in een grensgebied ligt. Volgens 
de officiële, door de Britse autoriteiten verstrekte informatie overschrijdt de agglomeratie 
"stedelijk gebied West Midlands" de dagelijkse PM10-grenswaarde die is vastgelegd in 
Richtlijn 1999/30/EG2 en overgenomen in de nieuwe richtlijn 2008/50/EG3 betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. De gedetailleerdere ruimtelijke analyse van de 
overschrijdingen van grenswaarden die is uitgevoerd als onderbouwende informatie voor de 
toepassing van artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG door het Verenigd Koninkrijk4 stelt 
echter dat er geen overschrijdingen zijn in Branton Hill Lane. Het luchtkwaliteitsgebied West 
Midlands meldt geen overschrijdingen van grenswaarden van zwevende deeltjes PM10. Beide 
regio's melden echter hoge concentraties stikstofdioxide NO2, die naleving van de jaarlijkse 
grenswaarde voor NO2 in 2010 onwaarschijnlijk maken. De Britse autoriteiten hebben daarom 
een aantal maatregelen genomen om de concentraties PM10 en NO2 in beide regio's terug te 
dringen. De Commissie beoordeelt momenteel de toereikendheid van deze maatregelen in het 
stedelijk gebied West Midlands, als onderdeel van de uitstelbeoordeling voor PM10 uit artikel 
22. In januari 2009 is het Verenigd Koninkrijk een officiële aanmaning gestuurd vanwege 
overschrijding van de grenswaarden voor PM10. Na afronding van haar onderzoek zal de 
Commissie verdere handhavingsmaatregelen overwegen. 

Indien geen bezwaren worden ingediend tegen de toepassing van artikel 22 voor het stedelijk 
gebied West Midlands, zal het gebied langer de tijd krijgen, tot juni 2011, om aan de 
grenswaarden voor PM10 te voldoen. In die periode dienen de Britse autoriteiten ervoor te 
zorgen dat de concentraties onder de grenswaarden plus de tolerantiegrenzen blijven5. De 

                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 PB L 163 van 29.6.1999.
3 PB L 152 van 11.6.2008.
4 Informatie over uitstel en de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk is te vinden op 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
5 Dagelijkse grenswaarde PM10: maximaal 35 dagen hoger van 50 microgram/m3. Tolerantiegrens: maximaal 35 



CM\829654NL.doc 3/5 PE428.075v02-00

NL

Britse autoriteiten hebben aangekondigd artikel 22 ook toe te zullen passen op NO2. Uitstel 
van de grenswaarden mag tot uiterlijk 1 januari 20151. De Commissie heeft de NO2-
aankondiging nog niet ontvangen.

De lidstaten bepalen zelf welke maatregelen worden vastgesteld en toegepast in de 
luchtkwaliteitsplannen. De richtlijnen inzake luchtkwaliteit vereisen niet dat specifieke 
maatregelen worden genomen, maar de grenswaarden moeten wel op het hele grondgebied 
worden nageleefd. Individuele burgers hebben het recht naar de nationale rechter te stappen 
om ervoor te zorgen dat de grenswaarden niet worden overschreden en dat op de korte termijn 
maatregelen worden genomen indien het risico op overschrijding van de grenswaarde 
bestaat,2 om te voorkomen dat de overschrijding aanhoudt. 

Maatregelen ter bestrijding van luchtvervuiling omvatten vaak bepaalde beperkingen voor het 
verkeer en voorwaarden (waaronder inspecties) om ervoor te zorgen dat industriële bedrijven 
hun emissies terugdringen en zo de grenswaarde in een specifiek gebied of langs de weg 
respecteren. De Commissie heeft de Britse PM10-aankondiging nog in behandeling. Hoewel 
het verzoekschrift een aantal maatregelen voor het betreffende gebied voorstelt, konden in 
eerste instantie geen lokale maatregelen worden gevonden die rechtstreeks betrekking hebben 
op Branton Hill Lane of de Bliss Sand & Gravel fabriek.

Conclusies 

Met het oog op het bovenstaande zal de Commissie de situatie in het gebied van de West 
Midlands in de gaten blijven houden en zo nodig passende maatregelen nemen.

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

In haar oorspronkelijke antwoord gaf de Commissie aan dat de geluidsbelastingkaarten nog 
steeds niet gereed waren en onderzoek was gedaan naar de luchtkwaliteit in het gebied nadat 
de Britse autoriteiten de Commissie in kennis hadden gesteld van de toepassing van artikel 22 
van Richtlijn 2008/50/EG3 voor het "stedelijk gebied West Midlands" op grond van 
overschrijding van de dagelijkse grenswaarde voor PM10. 

Geluidshinder

Aangezien Aldridge ongeveer 17 000 inwoners telt, valt het wat betreft 
geluidsbelastingkaarten buiten het toepassingsgebied van de richtlijn. Voor agglomeraties van 
meer dan 250 000 inwoners had in 2007 een geluidsbelastingkaart moeten zijn opgesteld. 

Ook de verkeersintensiteit van ongeveer 200 vrachtwagens per dag ligt heel ver onder de 
drempelwaarde die in de richtlijn is neergelegd, namelijk 3 miljoen per jaar. 

Gelet op het bovenstaande valt de zaak Aldridge, wat geluidshinder betreft, niet onder de 

                                                                                                                                                  
dagen hoger van 75 microgram/m3.
1 Jaarlijkse grenswaarde NO2: 40 microgram/m3. Tolerantiegrens: 60 microgram/m3.
2 Europees Hof van Justitie; C-237/07 Janecek vs. Bayern.
3 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1-44.
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bevoegdheid van de EU. Het is een kwestie van nationaal recht. 

Luchtvervuiling

Volgens het laatste officiële rapport over de luchtkwaliteit in het Verenigd Koninkrijk dat 
voor het verslagjaar 2008 is voorgelegd, overschrijdt noch de agglomeratie "stedelijk gebied 
West Midlands" noch het luchtkwaliteitsgebied "West Midlands" de dagelijkse of jaarlijkse 
grenswaarde voor PM10 die is vastgelegd in Richtlijn 1999/30/EG1 en overgenomen in de 
nieuwe richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. De 
Commissie gaat daarom niet akkoord met het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van 
11 december 2008 om verlenging van de termijn waarbinnen aan de grenswaarde voor PM10
moet worden voldaan, overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG, voor het 
"stedelijk gebied West Midlands"2. 

Er wordt van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het in de twee luchtkwaliteitsgebieden 
aan deze grenswaarde zal blijven voldoen. Gebeurt dat niet, dan zal de Commissie 
aanvullende stappen overwegen om te zorgen voor naleving van de richtlijn, waaronder het 
inleiden van een inbreukprocedure. Een dergelijke procedure loopt momenteel voor het 
"stedelijk gebied Groot-Londen".

Afvalbeheer

Afgaande op de informatie die door indiener is verstrekt, lijkt voor de uitbreiding van de 
groeve en de recyclingfaciliteit een nieuwe vergunning nodig. De relevante bepaling is in dit 
geval artikel 23 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen3, waarin het volgende 
staat: 

"1. De lidstaten bepalen dat inrichtingen en ondernemingen die voornemens zijn afval te 
verwerken, daarvoor van de bevoegde instantie een vergunning dienen te verkrijgen. In die 
vergunningen worden in elk geval de volgende elementen gespecificeerd:
a) soorten en hoeveelheden van de afvalstoffen die mogen worden verwerkt;
b) voor elk type vergunde handeling, de technische en andersoortige voorschriften die op de 
betrokken locatie van toepassing zijn;
c) de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen;
d) de voor elk type handeling toe te passen methode;
e) monitoring- en controlehandelingen voor zover noodzakelijk;
f) bepalingen inzake sluiting en nazorg voor zover noodzakelijk.
2. Vergunningen kunnen worden verleend voor een gespecificeerde periode en kunnen 
eventueel hernieuwbaar zijn.
3. Wanneer de bevoegde instantie van mening is dat de voorgenomen verwerkingsmethode 
vanuit milieubeschermingsoogpunt onaanvaardbaar is, in het bijzonder wanneer de methode 
niet strookt met artikel 13, weigert zij een vergunning af te geven."

                                               
1 PB L 163 van 29.6.1999.
2 Zie de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk en het besluit van de Commissie op 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
3 PB L 312 van 22.11.2008.
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Daarnaast bepaalt artikel 13 als volgt: 
"De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het afvalstoffenbeheer 
geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen heeft voor 
het milieu, met name:
a) zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
b) zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken; en tevens;
c) zonder schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon."

Conclusies 

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van EU-
milieuwetgeving constateren. De Commissie gaat ervan uit dat de bevoegde autoriteiten de 
noodzakelijke maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat in de twee 
luchtkwaliteitsgebieden, waaronder begrepen het gebied langs Branton Hill Lane, aan de 
grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, en dat ten aanzien van de geluidshinder de nationale 
voorschriften worden gevolgd. Voorafgaande aan de uitbreiding van activiteiten waarop door 
indiener wordt gewezen, dient zowel ten aanzien van luchtverontreiniging als geluidshinder 
een effectbeoordeling te worden uitgevoerd. Het vergunningbesluit zou in aanmerking kunnen 
komen voor juridische toetsing.


