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nationaliteit), over ontbrekende transparantie bij de planning van een 
wegenbouwproject

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft een reeks van voorbeelden van ontbrekende transparantie bij de 
voorbereidingen van een wegenbouwtraject (RN 102). Volgens hem is bij de planning van het 
project niet voldaan aan de bepalingen van Europese regelgeving. Indiener noemt in dit 
verband onder meer de richtlijnen 82/501/EEG inzake de risico's van zware ongevallen bij 
bepaalde industriële activiteiten, 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten en 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot 
milieu-informatie. Dit is volgens indiener extra kwalijk omdat in het project een zone met een 
hoog risico (kernenergie) en een natuurgebied zijn betrokken. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Indiener wijst op de ontbrekende transparantie gedurende de gehele vergunningsprocedure 
van een wegenbouwproject (RN 102) die van start ging in 1999. 

In de tekst wordt gewezen op diverse wetgevingsinstrumenten en procedurele 
onregelmatigheden die zich begin deze eeuw hebben voorgedaan. In 2002 werd geprotesteerd 
in verband met het gekozen tracé voor de verwezenlijking van de RN 102. De inwoners van 
Rochemaure voerden aan dat een zuidelijk tracé gunstiger zou zijn en wensten bij de analyse 
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te worden betrokken. Ten slotte acht indiener het project extra kwetsbaar omdat het is gelegen 
in een zone met nucleaire risico's en in de buurt van natuurgebieden. 

De ringweg rond le Teil valt binnen het kader van de verbetering van de verbinding tussen 
Aubenas en de snelweg A7. De RN 102 is de enige doorsteekroute die het Centraal Massief 
en de Rhônevallei verbindt en door de Ardèche loopt. Het project bestaat uit de aanleg van 
een nieuw wegennet met 2 rijstroken van 4,5 km. 

Na een eerste advies op 22 oktober 2009 heeft de milieuautoriteit zich op 27 oktober 2010 
opnieuw over het project uitgesproken en gesteld dat de aandacht voor milieuaspecten 
ontoereikend is. De opdrachtgever heeft vervolgens nieuwe onderzoeken gedaan en de 
geometrie van het project gewijzigd. Na deze herziening achtte de milieuautoriteit het dossier 
volledig en van goede kwaliteit.

Tussen 1 december 2010 en 18 januari 2011 is het openbaar onderzoek inzake het 
grondgebied van de gemeentes le Teil en Rochemaure gerealiseerd, teneinde een verklaring 
van openbaar nut en een waterrechtenvergunning te verkrijgen en de 
stadsplanningsdocumenten van beide gemeentes op elkaar af te stemmen. 

De verklaring van openbaar nut voor de noordelijke ringweg rond le Teil is ondertekend op 24 
november 2011 en het prefectoraal besluit waarmee goedkeuring werd verleend aan de 
werkzaamheden op 30 januari 2012. In deze documententen wordt met name de 
vergunningsprocedure beschreven, alsmede het gevolg dat is gegeven aan het project na 
afronding van het openbaar onderzoek dat de bedenkingen van de onderzoekscommissaris 
heeft weggenomen. Het prefectoraal besluit van 30 januari 2012 omvat een reeks 
voorschriften om de effecten van het project te beperken evenals specifieke 
toezichtmaatregelen.

Conclusie
Op grond van de verdragen ziet de Europese Commissie toe op de juiste toepassing van het 
recht van de Unie. In deze context mag zij uitsluitend in een lidstaat ingrijpen wanneer de 
gewraakte feiten ten minste een verdenking van schending van dit recht met zich meebrengen. 
De Commissie stelt noch in dit stadium, noch in het verzoekschrift of op basis van de thans 
beschikbare informatie elementen vast die een eventuele schending van het recht van de 
Europese Unie zouden kunnen inhouden.


