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Betreft: Verzoekschrift 588/2009 ingediend door Prof. Dr. Lüderitz (Duitse nationaliteit), 
namens de BUND Sachsen Anhalt e.V., en twee medeondertekenaars over de 
aanleg van de nieuwe autoweg A14; economische haalbaarheid en milieugevolgen

Verzoekschrift 0737/2010, ingediend door Dorothée Hübner (Duitse nationaliteit), 
namens Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, gesteund door 3 
medeondertekenaars, over een nieuw wegenbouwproject (B190n) in hun gebied

1. Samenvatting van verzoekschrift 0588/2009

Indiener betwijfelt de zin van het besluit een nieuwe autoweg aan te leggen van Magdeburg 
naar Schwerin. Ten eerste stelt hij dat de uitgaven economisch niet verdedigbaar zijn. 
Verbetering en uitbouw van de bestaande weg zou sneller zijn – waardoor de toegang sneller 
zou worden verbeterd –, de helft kosten en voldoende zijn voor de huidige en voorspelde 
verkeersomvang en de mogelijkheden nieuwe investeringen aan te trekken en 
werkgelegenheid te scheppen. Ten tweede loopt de geprojecteerde autoweg door ongerepte 
landschappen die typisch zijn voor de regio en bedreigt hij het woongebied van een aantal 
soorten.

Samenvatting van verzoekschrift 0737/2010

De burgers van Salzwedel (Saksen-Anhalt) verzetten zich tegen de aanleg van een deel van de 
rondweg (B190n) tussen de twee autosnelwegen (A14 en A39) die deel uitmaken van een 
belangrijk wegenbouwproject. Zij zijn van mening dat in plaats van het aanleggen van een 
geheel nieuw stuk weg door tot nu toe ongerept landschap, de bestaande weg B71, die ten 
westen van Salzwedel loopt, zou kunnen worden verbeterd.
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2. Ontvankelijkheid

0588/2009: Ontvankelijk verklaard op 9 september 2009. 
0737/2010: Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2010.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010 voor 0588/2009.

De Duitse overheid heeft het project op 25 september 2009 ter goedkeuring aan de Commissie 
voorgelegd. Het verzoek wordt momenteel door de Commissie behandeld. Een kosten-
batenanalyse en het nagaan van de inachtneming van het volledige milieuacquis behoren tot 
deze beoordeling.

Het vermelde project maakt geen deel uit van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) 
en heeft er geen financiering van ontvangen. Het project komt echter voor op de lijst van grote 
projecten van het operationeel programma "Vervoer EFRO Duitsland" 2007-2013, dat op 
7 december 2007 is aangenomen door de Commissie, en is opgesteld door het Duitse 
Ministerie van Vervoer (BMVBS), dat toelaat regionale financiering toe te kennen, in dit 
geval van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

4. Antwoord van de Commissie, (REV) ontvangen op 11 mei 2010 

De autoweg A14 is het enige project van de drie door indiener genoemde projecten dat wordt 
medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Tot nog toe is er geen steun uit de TEN-T-begroting toegekend aan deze projecten. Het 
betreffende project maakt geen deel uit van het TEN-T-netwerk en heeft er geen financiering 
van ontvangen.

De Duitse autoriteiten hebben de aanvraag voor project A14 (traject 2 van uitrit Schwerin 
Noord tot uitrit Jesendorf) op 25 september 2009 ter goedkeuring ingediend bij de 
Commissie. Een kosten-batenanalyse en controle van de inachtneming van de volledige 
milieuwetgeving behoren tot deze beoordeling.

De aanvraag werd met vele andere aanvragen beoordeeld tijdens het interne evaluatieproces 
van de Commissie. Met Besluit C (2010) 1895 werd op 29/03/2010 een bijdrage uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ter hoogte van 57 700 000,00 EUR 
goedgekeurd voor dit project.

Bovendien is het project opgenomen op de lijst van grote projecten van het door het Duitse 
Ministerie van Vervoer (BMVBS) opgestelde operationeel programma "Vervoer EFRO 
Duitsland" 2007-2013, dat op 7 december 2007 is goedgekeurd door de Commissie en dat 
toelaat regionale financiering toe te kennen, in dit geval van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. 

Zoals de Duitse autoriteiten de Commissie hebben geïnformeerd, wordt deze nieuwe aanleg 
van een autoweg van Wismar naar Magdeburg (A14) opgenomen in het voorwaardenplan 
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(Bedarfsplan) dat een bijlage en integrerend deel van de "Federale wet voor federale 
snelwegen en hoofdwegen" (Bundesfernstrassen Gesetz) vormt. Met andere woorden, de 
aanleg van een federale hoofdweg in plaats van de A14 zou in strijd zijn met de nationale 
wetgeving, hiervoor moet een nieuwe wet worden aangenomen in het parlement. 

De Commissie heeft niet het recht om invloed uit te oefenen op de keuze die op lidstaatniveau 
is gemaakt om voor dit project te gaan in plaats van de hoofdweg B190 te verbeteren. 

Vanaf dit moment wordt dit project ten uitvoer gelegd. Op basis van de kosten die door de 
Duitse overheid zijn gemaakt en zijn gecertificeerd naar de Commissie krachtens het 
Nationaal vervoersprogramma, heeft de Commissie haar deel van de EFRO-bijdrage aan het 
programma betaald (inclusief de volledige EFRO-bijdrage van 57 402 218,00 aan dit project).


