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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0907/2012, ingediend door Alain Roth (Franse nationaliteit), 
namens Soultz RD422, gesteund door circa 70 medeondertekenaars, over 
transitverkeer door het dorp Soultz-les-Bains in de Elzas (F)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de grote hoeveelheid transitverkeer (13 000 voertuigen) dat 
dagelijks door het dorp Soultz-les-Bains in de Elzas rijdt. Volgens indiener is de Route 
Départementale 422 die het dorp doorkruist niet geschikt voor een dergelijk verkeersaanbod. 
Bovendien snijdt de weg het dorp in twee delen, hetgeen schadelijk is voor de lokale 
economie. Indiener verzoekt om maatregelen zoals verlaging van de maximumsnelheid, de 
plaatsing van snelheidsradars en tolheffing voor het vrachtverkeer. Voorts verzoekt hij om 
hervatting van het plan voor een rondweg om het dorp, carpooling en de ontwikkeling van een 
beter openbaar vervoer. Voor de langere termijn wenst hij een Europawijd beleid voor 
gecombineerd vervoer en een vervoersplan voor de gehele Elzas.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Het enige aspect van het verzoekschrift dat binnen de bevoegdheden van de Commissie zou 
kunnen vallen, is de ontwikkeling van gecombineerd vervoer op continentale schaal. In dit 
stadium heeft de Commissie echter geen informatie om te kunnen beoordelen in hoeverre 
deze maatregel de verkeerssituatie in Soultz-les-Bains zou verbeteren.
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Alle andere voorgestelde maatregelen om de verkeerssituatie in Soultz-les-Bains te verbeteren 
kunnen voldoende door de bevoegde Franse en Elzassische autoriteiten voor hun rekening 
worden genomen.

Daar de zorgen van indieners alleen op nationaal, regionaal en lokaal niveau kunnen worden 
weggenomen, is de EU niet bevoegd in dit geval op te treden, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel (art. 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie).


