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Betreft: Verzoekschrift 0804/2010, ingediend door Adone Doni en Mattia Donadel 
(Italiaanse nationaliteit), namens Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio 
della Riviera Brenta e del Miranese, over de ringweg rond Mestre (A4)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het gebied rond Mestre heeft te kampen met een overmaat aan verkeer, hetgeen ernstige 
milieurisico's met zich meebrengt voor de bevolking. In 1992 werd besloten om met spoed 
een ringweg met een aantal afritten en tolpoorten aan te leggen. Het project liep talrijke 
vertragingen op en in 2003 werd een speciale commissaris aangesteld om de voltooiing te 
bespoedigen. Er werd besloten tot een paar wijzigingen (verplaatsing van tolpoorten, 
parkeerplaatsen bij de afritten toegankelijk voor het openbaar vervoer) om de verkeersdruk 
voor de omliggende gemeenschappen te verlichten. De weg werd uiteindelijk in januari 2009 
geopend, maar wel met een aantal nieuwe afritten en tolpoorten die in het oorspronkelijke 
project niet waren voorzien. Indieners stellen dat de positieve milieueffectbeoordeling voor
het oorspronkelijke project niet meer geldt voor het uiteindelijke resultaat. Voorts was de 
commissaris niet bevoegd tot het besteden van de extra middelen die gebruikt zijn voor het 
uiteindelijke project, dat volgens indieners Europese steun heeft ontvangen. Zij vragen de 
kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 10 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend onder de naam 
MEB-richtlijn), moeten projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name 
gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die 
effecten voordat een vergunning wordt verleend. De richtlijn omvat twee bijlagen: projecten 
waarvoor een verplichte beoordeling vereist is (zogenaamde projecten van bijlage I), en 
projecten waarvoor de autoriteiten van de lidstaten door middel van een screeningprocedure 
moeten besluiten of deze waarschijnlijk belangrijke effecten zullen hebben (zogenaamde 
projecten van bijlage II). Bijlage II, punt 13 omvat ook enige wijziging of uitbreiding van 
projecten van bijlage I of II waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden 
uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben..

De aanpassingen aan de ringweg rond Mestre die door indieners naar voren zijn gebracht –
verplaatsing van tolpoorten, parkeerplaatsen bij de afritten toegankelijk voor het openbaar 
vervoer – worden niet genoemd in bijlage I of bijlage II van de MEB-richtlijn. Dergelijke 
aanpassingen kunnen echter nog altijd onder bijlage II, punt 13 vallen indien ze worden 
beschouwd als aanpassingen die aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu, en 
bijgevolg reden zijn voor een MEB-screening.

Enige mogelijke cumulatieve effecten met de geplande projecten "Veneto City" en "Romea 
Commerciale" moeten uiteindelijk worden aangepakt in MEB-procedures voor deze 
projecten. "Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen " worden genoemd in bijlage II, punt 10b van de MEB-richtlijn, en worden 
derhalve onderworpen aan een screening.

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten om na te gaan of de 
aanpassingen aan de ringweg rond Mestre aan een MEB-screening zijn onderworpen, alsmede 
om te vragen op welke wijze cumulatieve effecten zullen worden beoordeeld voor de 
voorgestelde ontwikkeling van"Veneto City" en "Romea Commerciale". 

Het Europese Landschapsverdrag valt niet onder de EU-wetgeving, dus de Commissie kan 
hier geen commentaar op leveren.

Tot slot is er op basis van de beschikbare informatie van de Commissie in het verleden geen 
sprake geweest van medefinanciering door de EU van dit snelwegproject of van 
mitigatiewerkzaamheden op milieugebied (de "Passante Verde").

Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten; zodra zij de ontvangen 
reactie heeft beoordeeld zal zij de Commissie verzoekschriften hiervan op de hoogte stellen.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz.114.
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4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 6 mei 2011.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten om informatie verzocht in verband met de 
toepassing van Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (de milieueffectbeoordelings- of MEB-
richtlijn). De door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie is nu geanalyseerd. 

Het definitieve project voor de ringweg rond Mestre werd van de gedelegeerde commissaris 
voor het sociaaleconomische verkeer en noodsituaties in verband met mobiliteit in het gebied 
rond Mestre 2 doorgestuurd naar het ministerie van Milieu voor controle op naleving van de 
milieuwetgeving. Op 6 september 2005 verklaarde de technische MEB-commissie van het 
ministerie van Milieu dat het uiteindelijke project niet significant verschilde van het initiële 
project uit 2003 en dat overeenstemming van het uiteindelijke project met de wetgeving was 
bewezen met de voorschriften inzake naleving van de milieuwetgeving die zijn opgenomen in 
besluit nr. 80 van het interministerieel comité voor economische planning (CIPE) van 7 
november 2003. De commissie verklaarde voorts dat deze voorschriften nog verder 
ontwikkeld moesten worden tijdens de planningsfase voor de uitvoering, in het bijzonder in 
verband met het gebied van communautair belang "ex cave Villetta di Salzano", waar het 
tracé verlegd moest worden naar de oostzijde van het gebied van communautair belang, 
alsmede in verband met bepaalde kwesties binnen het tracé Dolo-Venetië. Het ministerie van 
Milieu deelde op 24 november 2005 zijn goedkeuring mede aan de gedelegeerde commissaris. 

Als gevolg van de voorschriften van het ministerie van Milieu voor het gebied van 
communautair belang "ex cave Villetta di Salzano" was het noodzakelijk om een nieuw 
definitief project voor te bereiden, dat werd goedgekeurd door de gedelegeerde commissaris 
met respectievelijk de besluiten nummer 140 van 21.10.2006 en 150 van 10.11.2006. Dit 
nieuwe project betekende dat de tolheffing bij Martellago, die in de initiële en definitieve 
projecten was goedgekeurd, niet langer technisch haalbaar was en derhalve werd een nieuwe 
plaats aangewezen ten noorden van de rivier de River Dese in de gemeente Cappella di 
Scorzè. 

Vanwege bovenstaande kwesties werkte de gedelegeerde commissaris een nieuw initieel 
project uit voor de tolheffing voor de tracés Martellago-Scorzè en Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta, waarbij een nieuwe MEB-procedure van start ging op 20.7.2009. Deze procedure 
loopt nog.

Nadat de ringweg werd geopend op 8 februari 2009, werden aanvullende tolheffingen, 
tolpoorten 3 en verkeersverbindingen geopend overeenkomstig de initiële en definitieve 
projecten, waardoor de levensvatbaarheid van het tracé Dolo-Venetië kon worden onderzocht. 
Dit omvatte tevens de start van tolheffing voor de tracés Mira-Oriago en Mirano-Dolo 
alsmede het bijwerken van verkeersscenario's; deze twee tolheffingen waren behandeld 
tijdens de MEB-procedure in 2003 en waren bijgevolg onderworpen aan CIPE-besluit 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz.114.
2 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 
nella località di Mestre del Comune di Venezia.
3 De term tolpoorten verwijst naar tolheffing direct aan de weg.
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nummer 80 van 7 november 2003.

De waarde van de verplaatsing van de huidige tolpoort voor Villabona naar Dolo 
(Roncoduro), zoals voorzien in de initiële en definitieve projecten, vanwege verwachte 
verkeersopstoppingen, werd in aanmerking genomen. Dientengevolge besloot de commissaris 
voor noodsituaties in verband met mobiliteit op 5 november 2007 om de werkzaamheden aan 
de nieuwe tolpoort op te schorten en om de bestaande tolpoort bij Villabona te behouden, wat 
betekende dat voor de wegaansluiting van Mirano-Dolo een tijdelijke tolheffing zou gelden.

Met betrekking tot de CIPE-voorschriften inzake parkeerplaatsen voor auto's en openbaar 
vervoer zijn dergelijke voorzieningen gepland bij vier tolheffingen/-poorten (Barriera di 
Venezia-Est; Barriera di Venezia-Nord; Casello di Preganziol; Casello di Spinea). Daarnaast 
voorziet het initiële project voor de tolheffing voor het tracé Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta 
in parkeerplaatsen voor auto's en openbaar vervoer, terwijl in de tussentijd een bestaande 
parkeerplaats in Roncoduro wordt gebruikt. Hoewel het CIPE-besluit parkeerplaatsen voor 
auto's en openbaar vervoer voorschrijft, moet de beschikbaarstelling van openbaar vervoer 
nog worden geëvalueerd en uiteindelijk feitelijk worden geleverd door leveranciers van 
openbaarvervoersdiensten.

De voorgestelde ontwikkeling van "Romea Commerciale" maakt deel uit van een groter 
snelwegproject "Dorsal Motorway Corridor Civitavecchia-Orte-Mestre: sectie E45-E55 Orte-
Mestre1. Om precies te zijn, "Romea Commerciale" omvat de aanleg naast de E55 van een 
nieuwe verkeersader tussen Venetië/Mestre en Ravenna/Cesena. Een MEB-procedure loopt 
op dit moment en cumulatieve effecten worden in aanmerking genomen met de rondweg rond 
Mestre.

"Veneto City" is een programmaovereenkomst (accordo di programma). Het omvat een aantal 
interventies in de gemeenten Dolo en Pianiga. Momenteel wordt de programmaovereenkomst 
onderworpen aan een screeningprocedure op grond van Richtlijn 2001/42/EG2 (bekend als de 
Strategische-milieubeoordelingsrichtlijn of SMEB-richtlijn). 

Conclusie

In deze kwestie is één MEB-procedure uitgevoerd, waarbij een vergunning is verleend. Een 
tweede MEB-procedure loopt nog. De Commissie heeft geen inbreuk op EU-milieuwetgeving 
kunnen vinden. 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.


