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Inhoud van het verzoekschrift

In 2007 heeft Lothar Petter namens het Actiecomité tegen de geplande nieuwe 
wintersportontwikkelingsprojecten in Mellau en Damüls een verzoekschrift (0672/2007) 
ingediend, waarin bezwaren worden geuit over de geplande – en gedeeltelijk gerealiseerde –
aanleg van vier nieuwe skiliften in het kader van de koppeling van de wintersportgebieden 
Damüls en Mellau in Vorarlberg, Oostenrijk.

Volgens indieners waren de berekende gegevens voor de gebieden waarop het nieuwe 
ontwikkelingsproject betrekking heeft, onvolledig, met als doel een milieueffectbeoordeling 
(MEB) op grond van Richtlijn 85/337/EEG te voorkomen. Zij beweerden dat het project een 
rampzalig effect zou hebben op de habitats van wilde vogels en zoogdieren en dat er 
belangrijke biotopen in het gebied zouden worden vernietigd.

Op de bijeenkomst van de commissie van 6 oktober 2008 heeft indiener zijn verzoekschrift 
gepresenteerd. Vervolgens is dit besproken op basis van het eerste antwoord van de 
Commissie1. Op 1 september 2009 heeft de Commissie verzoekschriften besloten een 
studiereis te ondernemen.

30 september (‘s ochtends) – Veldbezoek aan het wintersportgebied Damüls/Mellau

In de ochtend van 30 september bezocht de delegatie van de Commissie verzoekschriften2 het 
skigebied. De leden van de delegatie werden met een skilift bergopwaarts gebracht naar het 
station halverwege, Rosstelle. Vandaar werden ze met een andere lift verder gebracht naar de 
Wannengrat op de top van de berg.

Tijdens deze tocht had de delegatie een voortreffelijk uitzicht over het gebied van de skilift en 
de piste aan de kant van Mellau, met inbegrip van de tunnel die is aangelegd om de twee 
pistes te verbinden. Op de top van de Wannengrat bezichtigde de delegatie het station van de 
lift, dat dienst doet aan de Damüls-zijde van het gebied.

Tijdens het bezoek gaven de gastheren de delegatie uitleg over de locatie en een aantal 
aspecten van het project, en werden deze aan de delegatie getoond. De commissieleden 
konden van gedachten wisselen met de meeste deelnemers, die hun meningen en opvattingen 
over het project gaven. Tijdens deze gesprekken benadrukten alle partijen zeer verheugd te 
zijn dat de delegatie was gekomen om hen te ontmoeten en te horen.

30 september (‘s middags) – Hoorzittingen

De belangrijkste kwesties die zowel tijdens de hoorzitting met indieners als tijdens de 
daaropvolgende hoorzitting met de voorstanders van het project en de autoriteiten aan de orde 
kwamen, waren of er al dan niet een MEB had moeten plaatsvinden, welke aspecten er zijn of 
hadden moeten worden betrokken bij de berekening, en welke maatregelen er zijn of moeten 
worden genomen om de natuur en de wilde flora en fauna van het gebied te beschermen.

                                               
1 Mededeling aan de leden (CM\791830NL - PE411.964/REV.II).
2 Leden van de delegatie: Rainer Wieland en Eva Lichtenberger (ambtshalve).
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De heer Wieland, hoofd van de delegatie, begon beide hoorzittingen met een uiteenzetting 
over het doel van het bezoek, waarbij hij benadrukte dat dit niet was een oordeel te vellen of 
enig besluit dat met betrekking tot het project was genomen, te herzien of te verwerpen, 
aangezien deze besluiten zijn genomen op grond van de nationale en regionale wetgeving 
inzake ruimtelijke ordening en daarom niet binnen het mandaat van de delegatie vallen.

Hij gaf aan dat het doel van de delegatie was alle betrokkenen te horen en te proberen de 
relevante feiten vast te stellen, om vervolgens op basis van die feiten te beoordelen of zowel 
de plaatselijke besluiten als de geldende Oostenrijkse wetgeving verenigbaar was met de EU-
wetgeving, in het bijzonder de MEB-richtlijn1.

Hoorzitting met indieners

Zoals eerder aangegeven, draaide de discussie om de berekening van het door het project 
getroffen oppervlak. Indieners wezen op een reeks ingrepen die niet of slechts gedeeltelijk 
waren betrokken bij de berekening, zoals de aanleg van een meer als waterdepot voor 
kunstmatige sneeuw, pijpleidingen voor het vervoer van water, kabelleidingen en correctieve 
werkzaamheden aan bestaande pistes.

Zij beweerden dat het project bewust onderverdeeld was in kleinere projecten, dat bepaalde 
aspecten van het project waren uitgesteld en dat delen van projecten qua omvang waren 
gereduceerd om net onder de geldende drempelwaarde van de Oostenrijkse wetgeving te 
blijven. Deze waarde bedroeg indertijd 20 hectare; inmiddels is deze verlaagd tot 10 hectare. 
Ook wezen zij erop dat er de komende jaren overige bouwwerkzaamheden plaats zouden 
vinden, zoals de aanleg van een installatie voor kunstmatige besneeuwing, de uitbreiding van 
een bestaande skilift en mogelijke uitbreidingen van de verkeersvoorzieningen en 
parkeerfaciliteiten.

Volgens indieners had men deze aanvullende werkzaamheden kunnen en moeten voorzien en 
hadden deze derhalve moeten worden opgenomen in de berekening van het gehele project op 
de lange termijn. Verder beweerden zij dat de berekening betrekking had moeten hebben op 
het gehele gebied waarop het project van invloed was en niet alleen op (a) de delen waarop de 
feitelijke werkzaamheden zouden worden uitgevoerd en (b) de delen die zouden worden 
getroffen door een aanpassing van het landschap.

Naar hun oordeel had het opdelen van het project geleid tot een situatie waarin 
vervolgprojecten onontbeerlijk waren om de aanvankelijke werkzaamheden te voltooien. Zo 
waren er volgens indieners voldongen feiten en feitelijke beperkingen gecreëerd die het veel 
moeilijker zouden maken verdere vergunningen af te wijzen. Deze strategie had er weliswaar 
toe bijgedragen dat een MEB kon worden vermeden, maar het totale effect van het project op 
het milieu bleef hetzelfde.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. Eerste overweging: “Overwegende [...] dat in die programma’s wordt gesteld dat in een zo 
vroeg mogelijk stadium rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van alle technische plannings- en
beslissingsprocessen voor het milieu; dat zij daartoe voorzien in de toepassing van procedures voor de 
beoordeling van dergelijke gevolgen”.
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Een ander aspect was de toestand en de stabiliteit van het terrein waar de skiliften en de 
skipistes werden aangelegd. Volgens indieners was dit terrein niet stabiel, aangezien het om 
heidelandschap gaat. Indieners beweerden dat delen van deze heidegrond waren verwijderd.

De sprekers uitten ook hun twijfels over de compenserende maatregelen, waarvoor een bedrag 
van 1,1 miljoen EUR in een speciaal fonds was gereserveerd. Dit geld was onder andere 
bestemd voor het aanleggen van beschermingszones voor wilde dieren. Indieners beweerden 
echter dat de gebieden in de plannen voor compenserende maatregelen voortdurend waren 
verkleind en dat er tot op heden nog geen compensatieplannen of -projecten waren 
goedgekeurd. Zij uitten hun twijfels over de vraag of deze middelen ook echt volledig en 
specifiek voor het getroffen gebied zouden worden aangewend.

Indieners beklemtoonden dat Vorarlberg de regio is met de hoogste skidichtheid in Oostenrijk 
en hekelden het niet-aflatende streven om nieuwe skigebieden te openen. Ook vestigden zij de 
aandacht op de groeiende populariteit onder toeristen van het zogeheten ‘freeriding’, ofwel 
het skiën of snowboarden buiten de speciaal aangewezen pistes. Deze vorm van skiën vormt 
een verdere bedreiging voor de nog ongerepte gedeelten van de natuur en de wilde flora en 
fauna van de Alpen.

Indieners beweerden dat vanuit ecologisch gezichtspunt de natuurwaarde van de gebieden 
rond de skiliften en pistes voor de fauna praktisch nul was als gevolg van de skiactiviteit 
overdag en het lawaai en het licht ‘s avonds en/of ‘s nachts. Ze benadrukten dat de aanleg van 
rustzones met name door de voorstanders van het project was gebruikt om de desbetreffende 
autoriteiten over te halen de nodige vergunningen te verlenen. Het probleem was echter dat 
dergelijke maatregelen nooit expliciet waren vastgelegd voordat de vergunningen waren 
verleend.

Indieners betreurden het feit dat omdat een MEB niet nodig werd geacht, hun organisaties en 
overige betrokken partijen niet actief hadden kunnen deelnemen aan het debat over de 
planning van het project. Zij noemden de planning van het project Damüls/Mellau een 
negatief voorbeeld voor Oostenrijk als geheel.

Hoorzitting met de voorstanders van het project en de autoriteiten

Tijdens de hoorzitting met de voorstanders van het project en de regionale autoriteiten viel het 
op dat ondanks het feit dat er geen officiële MEB is verricht, de diverse delen van het project 
wel allemaal zijn onderworpen aan effectbeoordelingen alvorens de vergunningen zijn 
verleend. Vertegenwoordigers van de deelstaat Vorarlberg verwierpen de claim dat het project 
was onderverdeeld om de drempelwaarde van 20 hectare niet te overschrijden. De aanleg van 
de vier skiliften was altijd als één project beschouwd. Ook beweerden ze dat de plannen 
meerdere keren waren aangepast en dat er herberekeningen hadden plaatsgevonden in verband 
met wijzigingen, maar dat de drempel nooit bereikt was.

Ook werd benadrukt dat de criteria voor de effectbeoordelingen die waren verricht door de 
diensten van Vorarlberg in veel gevallen strenger waren dan wat er is vastgelegd in de 
Oostenrijkse wet waarmee de MEB-richtlijn is omgezet. In dat opzicht zou men staande 
kunnen houden dat er de facto een MEB was verricht.
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Ten aanzien van de tunnel die de twee pistes verbindt, was de bewering dat de bouw feitelijk 
de bestaande heidegrond had gespaard en overige grootschalige ingrepen overbodig had 
gemaakt. De bewering van indieners dat het getroffen gebied instabiele oppervlakken bevatte, 
werd verworpen en het verslag van de geoloog van indieners werd als onwetenschappelijk 
beschouwd. Bovendien werd aangevoerd dat er een conceptplan voor compenserende 
maatregelen was opgesteld en dat de gereserveerde middelen zouden worden gebruikt voor 
het getroffen gebied.

De burgemeesters van Damüls en Mellau benadrukten het economisch belang van de 
verbinding tussen de skigebieden. Het doel van het project was om de kwaliteit van het 
toerisme in de regio te verbeteren. Het project was van groot belang voor de plaatselijke 
gemeenschappen, omdat er banen en mogelijkheden door werden gecreëerd voor plaatselijke 
jongeren, die anders gedwongen zouden zijn de dorpen te verlaten.

De beheerders van de skiliften legden uit dat het verbinden van de twee skigebieden nodig 
was geworden omdat toeristen grotere skigebieden verlangden. Ook voldeed de oude 
infrastructuur niet meer en moest deze worden vernieuwd. Ze wezen op de schaal van de 
investeringen, de pacht die werd betaald aan de eigenaars van de grond en het feit dat het 
beheer van de liften en de voorbereiding van de pistes zorgden voor werkgelegenheid in de 
winter, bijvoorbeeld voor jonge plaatselijke boeren.

Aan het eind van de beide hoorzittingen vroeg het hoofd van de delegatie de deelnemers een 
lijst op te stellen met de volgende informatie: 1) de onderdelen van de berekening die 
verenigbaar zijn met zowel de EU- als de Oostenrijkse wetgeving; 2) de onderdelen die naar 
hun mening hadden moeten worden opgenomen in de berekening; en 3) alle onderdelen 
waarvoor afzonderlijke vergunningen zijn aangevraagd en/of worden verwacht. Op het 
moment van het schrijven van dit verslag had nog geen van de partijen een dergelijke lijst 
ingediend.

‘s Avonds had de delegatie een ontmoeting met Gabriele Strele, Landesvolksanwalt 
(regionale ombudsman) en lid van het Europees Netwerk van Ombudsmannen, waarvan ook 
de Commissie verzoekschriften lid is, om met haar van gedachten te wisselen.

1 oktober (‘s ochtends) – Ontmoeting met de pers

In de ochtend van 1 oktober ontmoetten de leden van de delegatie de plaatselijke en regionale 
pers om het doel en de draagwijdte van het bezoek uit te leggen. Zij beantwoordden vragen en 
gaven afzonderlijke interviews, zonder daarbij vooruit te lopen op eventuele uiteindelijke 
bevindingen.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen van de delegatie tijdens de studiereis, zou de Europese 
Commissie kunnen worden gevraagd:

- haar mening te geven over de omzetting van de MEB-richtlijn in Oostenrijkse wetgeving, in 
het bijzonder bijlage II, punt 12, onder a);
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- haar opvattingen uiteen te zetten over de draagwijdte van bijlage II, punt 12, onder a);

- haar opvattingen uiteen te zetten over de bewering dat het project is opgedeeld om een MEB 
te vermijden;

- haar opvatting uiteen te zetten over de mate waarin het opsplitsen of onderverdelen van 
projecten in de zin van tijd, locatie en rechtsvorm toelaatbaar is;

- haar opvattingen uiteen te zetten over de praktijk om bij MEB-berekeningen alleen gebieden 
te betrekken waarop de feitelijke werkzaamheden worden verricht, terwijl gebieden waarop 
geen werkzaamheden worden verricht maar die niettemin deel uitmaken van het project 
buiten beschouwing worden gelaten;

- uit te leggen wat er wordt bepaald in de EU-wetgeving en -jurisprudentie ten aanzien van 
drempelwaarden en hoe dit is omgezet in Oostenrijkse wetgeving;

- uit te leggen wat er wordt bepaald in de EU-wetgeving en -jurisprudentie ten aanzien van 
compenserende maatregelen en hoe dit is omgezet in Oostenrijkse wetgeving;

- haar opvattingen uiteen te zetten over de mate waarin nieuwe constructies voor bestaande 
installaties moeten worden betrokken in de berekening (bijvoorbeeld een nieuw meer, dat 
wordt gegraven voor de kunstmatige besneeuwing van bestaande skipistes);

- aan te geven of een herziening van de MEB-richtlijn gewenst/nodig is;

- heldere definities te geven van de concepten die worden gehanteerd in de MEB-richtlijn;

- aan te geven of zij van plan is stappen te ondernemen ten aanzien van het geval van 
Damüls/Mellau en of zij van plan is het desbetreffende EU-proefproject en CHAP-dossier te 
sluiten.


