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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 71/2006, ingediend door José Manuel Dolón García (Spaanse nationaliteit), 
over de vermeende inbreuk op verschillende milieurichtlijnen bij de bouw van een zwem-
en vrijetijdscomplex in 'Punta la Víbora' op initiatief van de gemeente Torrevieja.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is gemeenteadviseur in Torrevieja en protesteert tegen de bouw van het zwem- en 
vrijetijdscomplex 'Parque de Relajación-Balneario de Lodos'. De gemeente heeft hiertoe het 
initiatief genomen zonder hiervoor de goedkeuring te vragen aan of een vergunning aan te 
vragen bij de Spaanse kustautoriteit in de onmiddellijke omgeving van het natuurreservaat van 
de lagunes van La Mata en Torrevieja. Het stedenbouwkundig planningsbeleid van de gemeente 
ging steeds meer ten koste van het natuurreservaat, dat tevens deel uitmaakt van een 
vogelbeschermingsgebied. Paradoxaal genoeg was de burgemeester van Torrevieja tegelijk 
voorzitter van de raad van bestuur van het natuurreservaat. Onlangs werd voor het project in 
kwestie groen licht gegeven voor een herbestemming van een gebied van meer dan 1 700 000 m2

rondom het reservaat en voor de bouw van huizen. Het project zelf is door de kustautoriteit 
voorlopig stilgelegd. Volgens berichten in de pers zou de burgemeester hebben aangekondigd 
administratieve stappen tegen deze beslissing te zullen ondernemen. Indiener klaagt over het feit 
dat de Generalitat Valenciana bijgevolg niet alleen inbreuk heeft gepleegd op de richtlijn inzake 
vogelbescherming, maar ook op andere Europese milieurichtlijnen. Er is geen informatie 
verstrekt aan het publiek en het publiek werd niet betrokken bij de plannen; er was geen toegang 
tot de studie over de milieueffecten, noch was er sprake van een openbare 
aanbestedingsprocedure. In verband hiermee hekelt indiener tevens de passieve en twijfelende 
houding van de Spaanse federale regering, waardoor nu al één gebouw is opgetrokken..

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Het verzoekschrift



PE 380.892v01-00 2/3 CM\639626NL.doc

NL

Indiener is gemeenteadviseur in Torrevieja (Alicante). Hij is van mening dat, op initiatief van de 
gemeente Torrevieja, met de bouw van het zwem- en vrijetijdscomplex ‘Parque de Relajación-
Balneario de lodos’ is begonnen zonder dat hiervoor de benodigde goedkeuring is gevraagd of de 
benodigde vergunningen zijn aangevraagd, krachtens de Spaanse wetgeving.

Het complex zou dichtbij het natuurreservaat van de lagunes van La Mata en Torrevieja worden 
gerealiseerd en indiener is van mening dat het ten koste zou gaan van het watergebied en dus een 
inbreuk zou zijn op Richtlijn 79/409/EEG1 inzake het behoud van de vogelstand. Indiener wijst 
ook op het beleid van de gemeenteraad dat zou leiden tot een herbestemming van het gebied en 
de bouw van huizen in het natuurreservaat.

Uit het verzoekschrift blijkt ook dat het project is goedgekeurd zonder dat een 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en zonder dat er informatie is verstrekt aan de burgers. 
Indiener is daarom van mening dat er ook inbreuk is gedaan op de desbetreffende Europese 
wetgeving op het gebied van milieueffectbeoordelingen.

De bouw van het project is momenteel door de kustautoriteit stilgelegd, vanwege het feit dat het 
niet in overeenstemming is met de bepalingen van het Spaanse kustrecht.

Ten slotte hekelt indiener de passieve houding van het Spaanse hoofdbestuur, als gevolg 
waarvan nu al één gebouw is gerealiseerd.

Commentaar van de Commissie over het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) en met name artikel 3 van 
die richtlijn, niet juist wordt toegepast. Indiener baseert zijn argumenten op het arrest van 19 mei 
1998 van het Europees Hof van Justitie in zaak C-3/96 tegen Nederland, inzake het niet in 
voldoende mate aanwijzen van speciale beschermingszones krachtens de vogelrichtlijn.

Het gebied dat mogelijk schade zou kunnen ondervinden van het project (gebied ES0000059 
‘lagunes van La Mata en Torrevieja’) is door de Spaanse autoriteiten echter aangewezen als een 
speciale beschermingszone overeenkomstig de vogelrichtlijn. Dit gebied is ook voorgesteld als 
gebied van communautair belang overeenkomstig de Richtlijn 92/43/EEG2 van de Raad inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn). 
Voornoemd arrest betreffende het onvoldoende aanwijzen van speciale beschermingszones in 
Nederland is niet relevant voor de onderhavige zaak.
Op de mogelijke gevolgen van het project voor een gebied dat is aangewezen krachtens de 
vogelrichtlijn zijn de beschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in artikel 6 van de 
habitatrichtlijn van toepassing. Dit betekent dat ieder project waarvan redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat het gevolgen heeft voor een aangemerkt gebied beoordeeld moet worden. De 
bevoegde autoriteiten zullen dan, naar gelang de conclusies van de beoordeling, slechts hun 
goedkeuring geven aan het plan of project nadat is vastgesteld dat het geen negatieve gevolgen 
zal hebben voor het gebied. Indien de beoordeling negatief uitvalt kan het project alleen worden 
gerealiseerd bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang en mits alle nodige compenserende maatregelen worden genomen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

  
1 PB L 103, 25.4.1979
2 PB L 206, 22.7.1992
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Uit het verzoekschrift blijkt dat het regionaal ministerie van Milieu een beoordeling heeft 
uitgevoerd van de gevolgen van het project voor het milieu en geconcludeerd heeft dat het 
project kon worden gerealiseerd, mits het zou voldoen aan een aantal voorwaarden en bepaalde 
maatregelen zouden worden getroffen. De informatie die is gegeven door indiener geeft geen 
aanleiding om te concluderen dat de bepalingen van de habitatrichtlijn niet juist worden 
toegepast.

De vereisten op het gebied van milieueffectbeoordelingen van projecten zijn vastgelegd in de 
Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG 2 en
2003/35/EG3. Het project waar indiener naar verwijst zou kunnen vallen onder bijlage II punt 12 
c) of 10 b). Voor projecten van bijlage II moeten de lidstaten geval per geval, of aan de hand van
drempelwaarden of criteria bepalen of voor het project vanwege de verwachte aanzienlijke 
milieueffecten een effectbeoordeling moet worden gemaakt. Wanneer de bevoegde autoriteit 
besluit dat het project significante gevolgen voor het milieu zal hebben, moet een 
milieueffectbeoordeling plaatsvinden. 

Indiener stelt dat het project is goedgekeurd zonder milieueffectverklaring en dat er geen 
publieke informatieprocedure heeft plaatsgevonden. Dit lijkt niet te worden bevestigd door de 
bijlage die aan het verzoekschrift is gehecht, waarin staat dat in januari 2003 een 
milieueffectverklaring is afgegeven. Uit de bijgevoegde documenten blijkt ook dat een publieke 
informatieprocedure heeft plaatsgevonden.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de informatie die is geleverd door indiener onvoldoende reden 
geeft om aan te nemen dat er sprake is van inbreuk op de desbetreffende EU-wetgeving inzake 
het project ‘Parque de Relajación-Balneario de lodos’.
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