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Betreft: Verzoekschrift 1120/2010, ingediend door Hans-Georg Widmann (Duitse
nationaliteit), over de verbouwing van het stationscomplex in Stuttgart en de 
daarmee gepaard gaande schendingen van de EU-wetgeving inzake de 
bescherming van wilde dieren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de verbouwing van het stationscomplex in Stuttgart en het daarmee 
gepaard gaande kappen van bomen, het zogenaamde Stuttgart 21-project, neerkomt op het 
vernietigen van talloze leef- en voortplantingsgebieden van vleermuizen, waaronder de grote 
vroegvlieger (vleermuis van het geslacht Nyctalus) en holenduiven (Columba oenas). Met 
verwijzing naar de toepasselijke EU-wetgeving en met name naar Richtlijn 79/409/EEG van 
de Raad inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, verzoekt hij het 
Europees Parlement om in te grijpen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011.

Indiener stelt dat de verbouwing van het stationscomplex in Stuttgart en het daarmee gepaard 
gaande kappen van bomen neerkomt op het vernietigen van talloze leef- en 
voortplantingsgebieden van vleermuizen en vogels, daarmee de dood van deze dieren 
riskerend. Volgens indiener vormt dit een schending van Artikel 5 van Richtlijn 
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2009/147/EG1 (Vogelrichtlijn ) en artikel 12 onder a), b) en d) van Richtlijn 92/43/EEG2

(Habitatrichtlijn). 

De Commissie heeft van de indiener ook een klacht over dit onderwerp ontvangen. De 
Commissie heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om de vermeende schendingen van de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn toe te lichten. De Duitse autoriteiten hebben geantwoord
dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om het verlies van levens of de verstoring van 
soorten gedurende het project te voorkomen en dat geen inbreuk is gemaakt op 
bovengenoemde richtlijnen. De Duitse autoriteiten hebben tevens uiteengezet dat de 
noodzakelijke maatregelen waren getroffen om voor naleving te zorgen.

Conclusie

De Commissie is op het moment het antwoord van de Duitse autoriteiten over het station van 
Stuttgart aan het evalueren. De indiener van de klacht is op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 17 februari 2012.

Na de positieve uitslag van het referendum over het Stuttgart 21-project heeft de Commissie 
de Duitse autoriteiten om informatie verzocht over het soort werkzaamheden dat zal worden 
uitgevoerd en over de wijze waarop de naleving zal worden gewaarborgd van de vereisten 
inzake de bescherming van de soorten van artikel 12 van de Habitatrichtlijn. In de tussentijd 
heeft de Commissie aanvullende informatie ontvangen (zowel in het kader van de klacht als 
van het verzoekschrift) en hiermee rekening gehouden bij haar onderzoek van de zaak.

Op basis van de beschikbare informatie lijkt de situatie eruit te zien als volgt:

voor de bouw van het nieuwe treinstation zullen bomen moeten worden gekapt en zal andere 
vegetatie in het park moeten verdwijnen. Tevens zal de zuidvleugel van het stationsgebouw 
worden gesloopt en zal de grote hal van het station worden verbouwd.

Toen in september 2010 bij het kappen van bomen de juchtleerkever werd aangetroffen, heeft 
de bevoegde instantie bevolen de werkzaamheden stop te zetten totdat de projectontwikkelaar 
een programma met maatregelen ter bescherming van soorten had ingediend. Er werden 
bijkomende studies over het voorkomen van beschermde soorten en de weerslag van de 
werkzaamheden op deze soorten uitgevoerd. Uit deze studies blijkt dat beschermde vogels, 
vleermuizen en juchtleerkevers in het park voorkomen en dat in de stationsgebouwen 
vleermuizen leven. Tijdens de studie naar het voorkomen van juchtleerkevers in het park is 
bepaald welke bomen voor de bescherming van de juchtleerkever nodig zijn. Deze bomen 
moeten tijdens de bouwwerkzaamheden worden beschermd.

Ter bescherming van de soorten tijdens de werkzaamheden zijn reeds de volgende 
maatregelen vastgelegd of uitgevoerd:

- het zorgen voor alternatieve habitats voor vleermuizen en holenduiven ter 
                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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compensatie van het verlies van hun habitats in het park;
- het besluit om tijdens het voortplantingsseizoen geen bomen te kappen;
- het besluit om het gebruik van kunstlicht te beperken om negatieve gevolgen voor de 

juchtleerkevers en vleermuizen te voorkomen.

Behoudens het bovenstaande is het programma van maatregelen ter bescherming van de 
soorten nog niet afgerond. De Duitse autoriteiten hebben bevestigd dat de werkzaamheden 
niet worden uitgevoerd voordat het programma met maatregelen door de bevoegde instantie is 
goedgekeurd.

De Commissie zal tijdens de werkzaamheden voor de verbouwing van het treinstation in 
Stuttgart blijven toezien op de juiste naleving van artikel 12 van de Habitatrichtlijn.


