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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om een verbod op verdere uitbreiding van het wegennet in en rondom 
Antwerpen (Masterplan Antwerpen). Volgens de indienster loopt de luchtkwaliteit steeds 
verder terug als gevolg van door het verkeer veroorzaakt fijnstof. Volgens haar heeft dit 
verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid en resulteert het in hogere kosten voor 
ouders en voor de gemeenschap. Verdere uitbreiding van het verkeersnetwerk ondermijnt 
tevens het stimuleringsbeleid ter bevordering van decentralisatie en thuiswerk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Voor besluiten inzake plannen zoals het Masterplan Antwerpen moeten de Vlaamse/Belgische 
autoriteiten voldoen aan de eisen van de EU-richtlijn betreffende strategische 
milieueffectbeoordeling (SMEB)1. Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse/Belgische 
autoriteiten om ervoor te zorgen dat de SMEB-procedure wordt uitgevoerd. Het doel van de 
SMEB-richtlijn is het beoordelen van de gevolgen voor het milieu van overheidsplannen en -
programma's. Milieuoverwegingen, inclusief die over 'redelijke alternatieven', zijn derhalve 
geïntegreerd in de voorbereiding en goedkeuring van plannen en programma's, teneinde deze 

                                               
1Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma's, PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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duurzamer te maken. Voorafgaand aan de goedkeuring van besluiten worden de milieu-
instanties en de gemeenschap geraadpleegd. De definitieve besluiten gaan vergezeld van 
maatregelen ter preventie of bestrijding van milieuschade. In de SMEB-richtlijn bestaat echter 
geen rechtstreeks verband tussen de negatieve uitkomsten van de SMEB-procedure en het 
besluit om het plan al dan niet goed te keuren. Als er een politieke wil is, bestaat de kans dat 
een controversieel plan wordt goedgekeurd ondanks de negatieve ecologische gevolgen ervan.

In Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 worden 
twee grenswaarden vastgesteld voor respectievelijk PM10 and NO2 met betrekking tot hun 
concentratie in de lucht. Voor de daggrenswaarde voor PM10 is bepaald dat een concentratie 
van 50µg/m³ niet vaker dan 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden; voor de 
jaargrenswaarde is bepaald dat een gemiddelde concentratie van 40µg/m³ niet mag worden 
overschreden. Wat NO2 betreft, is voor de uurgrenswaarde bepaald dat een concentratie van 
200µg/m³ niet vaker dan 18 keer per kalenderjaar mag worden overschreden; voor de 
jaargrenswaarde is bepaald dat een gemiddelde concentratie van 40µg/m³ niet mag worden 
overschreden. Sinds 2008 wordt in de agglomeratie Antwerpen voldaan aan de PM10-
grenswaarden (de meest recente beschikbare gegevens hebben betrekking op 2010). Wat NO2
betreft, is aan de uurgrenswaarde voldaan, maar in 2010 (meest recente beschikbare 
gegevens) is de jaargrenswaarde in Antwerpen overschreden. Overeenkomstig artikel 22 van 
Richtlijn 2008/50/EG heeft België de Commissie hiervan op de hoogte gesteld, met een 
verzoek het uiterste tijdstip om te voldoen aan de NO2-jaargrenswaarde te verlengen tot 1 
januari 2015. De Commissie is nog bezig met de beoordeling van dit verzoek. Op de website 
van de Commissie2 is informatie te vinden over deze berichtgeving uit België en de 
beoordeling van de Commissie.

Richtlijn 2008/50/EG geeft de Commissie niet de bevoegdheid om stadsuitbreidingsprojecten 
te verbieden. In de richtlijn zijn maximale concentratieniveaus vastgelegd voor 
verontreinigende stoffen in de lucht, en wanneer deze worden overschreden -in een aantal 
gevallen met een toegestane overschrijdingsmarge- moet er een luchtkwaliteitsplan worden 
opgesteld. In dit plan moeten de passende maatregelen worden genoemd om tijdig te kunnen 
voldoen aan de luchtkwaliteitsnorm of om, wanneer het uiterste tijdstip voor naleving reeds is 
verstreken, de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden.

Conclusie

De Commissie zal de concentratieniveaus van verontreinigende stoffen in Antwerpen 
nauwkeurig blijven volgen.

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


