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over verzet tegen een besluit aangaande financiering met EU-middelen in 
Hamburg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De autoriteiten in Hamburg hebben het plan de Wilhelmsburger Reichsstrasse om te leiden 
over een ongebruikte spoorlijn. Het plan behelst daarnaast uitgebreide geluidwerende 
maatregelen in Wilhelmsburg. Deze informatie komt uit documenten die via internet bekend 
zijn gemaakt aan het publiek. Indiener beweert dat dit plan in zijn stadsdeel, Kirchdorf, tot 
meer geluidsoverlast zal leiden en dat de werkzaamheden overbodig zijn. Hij schrijft dat er 
voor dit project wordt gerekend op EU-middelen en verzoekt het Parlement deze financiering 
te blokkeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Richtlijn betreffende omgevingslawaai 2002/49/EG1 vereist dat lidstaten strategische
geluidsbelastingkaarten en vervolgens actieplannen opstellen voor agglomeraties met meer 
dan 250 000 inwoners. Volgens de richtlijn dienen dergelijke plannen zich ook te richten op 
de bescherming van stille zones tegen een toename van geluidshinder. De bevoegde 
autoriteiten bepalen zelf welke maatregelen deze plannen bevatten en wat de definitie is van 
een stille zone in een agglomeratie. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er een strategische 

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz.12.
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geluidsbelastingkaart en een actieplan opgesteld is voor de stad Hamburg, zoals door de 
richtlijn wordt bepaald. Het publiek, zoals voorgeschreven door Richtlijn 2002/49/EG, is 
geraadpleegd over het voorstel voor het actieplan en heeft de mogelijkheid gekregen om deel 
te nemen aan de voorbereidingen voor dat actieplan.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan geen inbreuk op Richtlijn 
2002/49/EG worden vastgesteld.


