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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0435/2011 ingediend door Jean Pierre Billet & Marie Claude Virama 
(Franse nationaliteit), namens de "Association de Défense des Victimes de Nuisance 
dans leur Environment", gesteund door drie medeondertekenaars, over een vermeende 
inbreuk op EU-wetgeving door de aanleg van een helihaven in Saint-Gilles, Réunion

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De inwoners van St Gilles, op het eiland Réunion, beweren dat een nieuwe helihaven is 
aangelegd op landbouwgrond – waarvan de irrigatie gefinancierd is door de EU – zonder de 
juiste vergunningen. Bovendien is een tijdelijke constructie, die afgebroken had moeten worden, 
omgebouwd tot hangar zonder de vereiste bouwvergunning. Tenslotte is er zonder de vereiste 
vergunningen water en elektriciteit aangesloten op het terrein. Indieners vragen nu de positie van 
het Parlement met het oog op het werelderfgoedlabel van UNESCO van het eiland Réunion.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indiener verzet zich tegen het plan om een helihaven in te richten vlakbij Saint-Gilles-les-Hauts, 
op het eiland Réunion. Hij acht het hele project onverenigbaar met de werelderfgoedstatus die 
UNESCO aan het gebied heeft toegekend. Hij heeft bezwaar tegen de verwachte geluidsoverlast 
en vooral tegen het vooruitzicht dat vanaf 6 uur 's ochtends vluchten zullen kunnen plaatsvinden, 
ook op zondag. Hij stelt zich vragen bij de rechtmatigheid van het betrokken project op een 
terrein dat ooit landbouwgrond was. Hij zou willen dat het helikopterverkeer beperkt blijft tot de 
bestaande luchthavens.
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Opmerkingen van de Commissie

De Commissie wijst er vooreerst op dat een eventueel erfgoedlabel van een gebied niet 
noodzakelijk onverenigbaar is met de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur in of nabij dat 
gebied. Uit de ingediende documentatie blijkt dat het project waarover geklaagd wordt ten doel 
heeft beter in te spelen op een grotere toeristische belangstelling voor het gebied, die een logisch 
gevolg is van de toekenning van een dergelijk label. De beoogde locatie bevindt zich ongeveer 
halverwege de luchthaven van St. Denis in het noorden en die van Pierrefonds in het zuiden. 
Indien er een plaatselijke vraag naar dergelijke toeristische diensten is, is het wellicht niet 
haalbaar deze alleen maar vanaf die luchthavens aan te bieden.

De beoogde locatie van dit specifieke project bevindt zich aan het klaverbladknooppunt van de 
D100-weg die naar Hermitage-les-Bains aan de kust leidt met de RN1 of “route des Tamarins”, 
de hoofdweg die de belangrijkste verbinding vormt tussen het noorden en het zuiden van het 
eiland. De voorgestelde locatie werd eerder gebruikt bij de recente aanleg van dat grote 
knooppunt en het viaduct net ten zuiden daarvan. Het terrein binnen de lussen van het knooppunt 
werd gebruikt voor het vergruizelen van grote hoeveelheden steen, wat doet vermoeden dat 
geluidsoverlast in de buurt wellicht niets nieuws is. Op satellietfoto’s van het gebied is te zien 
dat de kleine omliggende percelen al geruime tijd niet meer voor landbouwdoeleinden worden 
gebruikt. Bovendien is de kans eerder gering dat het kleine gebied opnieuw voor landbouw zal 
worden gebruikt, aangezien zich vlak naast de voorgenomen locatie een vervoergerelateerd 
ontwikkelingsproject bevindt.

Er bestaat EU-wetgeving betreffende "de vaststelling van regels en procedures met betrekking 
tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens"1. Deze 
wetgeving is echter pas van toepassing vanaf een bepaald aantal vliegbewegingen per jaar, 
namelijk 50 000 straalvliegtuigen, wat duidelijk meer is dan de 30 dagelijkse 
helikopterbewegingen van het huidige plan.

Conclusie

Zoals de Commissie al in het kader van vele andere verzoekschriften heeft aangegeven, vallen 
plaatselijke problemen in verband met landbestemming en infrastructuurplanning voornamelijk 
onder de bevoegdheid van de betrokken nationale autoriteiten. Dat lijkt ook het geval te zijn voor 
dit verzoekschrift. Voorts valt het belangrijkste zorgpunt van de indiener, namelijk de 
geluidsoverlast van de geplande helihaven, onder de drempel voor toepassing van het EU-recht.

                                               
1 Richtlijn 2002/30/EG, PB L 85 van 28.3.2002, blz. 40.


