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Betreft: Verzoekschrift 1360/2011, ingediend door D.M. (Duitse nationaliteit), over 
monumentenbescherming bij het project Stuttgart 21

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het onder monumentenbescherming vallende station van Stuttgart 
(Duitsland) wordt bedreigd door het bouwproject Stuttgart 21. De noordvleugel van het oude 
gebouw is volgens indiener reeds afgebroken en ook de zuidvleugel zou gesloopt moeten 
worden. Indiener vraagt zich af of de Duitse autoriteiten zich bij de planning en aanbesteding 
van het Stuttgart 21-project hebben gehouden aan de Europese voorschriften inzake 
monumentenbescherming. Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Het centraal station van Stuttgart (een kopstation), dat in de periode 1914-1928 ontworpen en 
gebouwd is door de architect Bonatz, behoort tot het cultureel erfgoed en geniet als 
deelstaatmonument speciale bescherming uit hoofde van de wetgeving van de deelstaat 
Baden-Württemberg. Voor de bouw van een nieuw, ondergronds centraal station - het 
zogenaamde project "Stuttgart 21" (S21) - moeten grote delen van de gebouwen van het 
bestaande kopstation worden afgebroken.

Tijdens de milieueffectbeoordeling, die onderdeel van het goedkeuringsproces van het project 
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uitmaakt, is naar deze vergaande en permanente ingrepen gekeken, en zijn alternatieve 
oplossingen de revue gepasseerd. De bevoegde federale instantie, het Eisenbahn-Bundesambt 
(EBA), was zich bewust van de botsende belangen, d.w.z. de instandhouding van cultureel en 
architectonisch erfgoed enerzijds en de belangen van de projectontwikkelaars anderzijds, en 
heeft vanwege het openbare belang (in het bijzonder de verkeers-, operationele en ruimtelijke 
ordeningsvoordelen van het project) besloten het groene licht te geven.

Aan de wettelijke vereisten van Richtlijn 85/337/EEG1, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 
97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 2009/31/EG, die erop neerkomen dat bij de 
milieueffectbeoordeling van projecten rekening moet worden gehouden met onder andere het 
aspect 'cultureel erfgoed', is voldaan doordat tijdens de goedkeuringsprocedure de respectieve 
nationale wetgeving in acht is genomen. In beroepzaken op nationaal niveau is vastgesteld dat 
het binnen de discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten valt om, door middel van het 
goed tegen elkaar afwegen van de botsende belangen van instandhouding en ontwikkeling, te 
bepalen welk van deze belangen zwaarder weegt.

Het project S21 stuitte op stevig en breed verzet, in het bijzonder van de kant van het direct 
betrokken publiek, Tegen deze achtergrond is onder de inwoners van de deelstaat Baden-
Württemberg een raadplegend referendum gehouden. De meeste deelnemers hebben zich in 
dit referendum vóór S21 uitgesproken.

Met de uivoering van het project is begonnen in 2010/2011. De sloop van de noordvleugel 
vond plaats in 2010, die van de zuidvleugel in 2012. Het gebouw van het oude kopstation 
blijft onaangetast en zal in het nieuwe station worden geïntegreerd.

Conclusie

De Commissie heeft geen voorbeelden van niet-naleving van de wettelijke vereisten van de 
uniale milieuwetgeving vastgesteld. Het is aan de nationale autoriteiten te bepalen in hoeverre 
zij het historische, culturele en architectonische 'gewicht' van het project laten doorwegen, en 
dat in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving, die ook voorziet in de 
raadpleging van de bevoegde diensten en het betrokken publiek, én in toegang tot de rechter."
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