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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0901/2007, ingediend door Marina Apers (Belgische 
nationaliteit), gesteund door 19 medeondertekenaars, over de situatie in Doel 
(Oost-Vlaanderen) in verband met de havenuitbreiding in Antwerpen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar artikel 3 van het EG-Verdrag over maatregelen ter versterking van de 
economische en sociale cohesie en artikel 6, waarin wordt bepaald dat eisen inzake 
milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling, verzoekt indienster het Europees Parlement stappen te 
ondernemen met betrekking tot de situatie in Doel.  Zij verklaart dat de autoriteiten er sinds de 
jaren zestig bewust op uit zijn de bevolking weg te krijgen uit Doel om de containerhaven van 
Antwerpen te kunnen uitbreiden en een kerncentrale te kunnen bouwen.  Indienster geeft aan 
dat het gebied rond Doel een uniek natuurgebied en polderlandschap is en dat het optreden 
van de Belgische overheid inbreuk maakt op de milieuwetgeving van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008

Het verzoekschrift

De indieners beklagen zich over plannen om de havenvoorzieningen aan de linkeroever van 
de rivier de Schelde uit te breiden. Zij beweren met name dat de al plaatsgevonden en 
geplande sloop van woningen in het desbetreffende gebied onnodig is. Zij beweren dat een 
dergelijke sloop ingaat tegen artikel 3, lid 1, onder k) en artikel 6 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, waarin wordt bepaald dat de economische en 
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sociale cohesie dient te worden versterkt en dat eisen inzake milieubescherming moeten 
worden geïntegreerd in andere beleidsmaatregelen, met het oog op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling.

De analyse van de Commissie

De Commissie is op de hoogte van de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven aan de
linkeroever van de Schelde. In 1994 al waren deze plannen onderwerp van een klacht 
aangaande de toegebrachte schade aan de habitats en gebieden voor beschermde vogelsoorten. 

Zoals ook het geval is geweest bij andere havenuitbreidingsplannen die onderwerp zijn 
geweest van verzoekschriften, deed de lidstaat in kwestie een beroep op redenen van zwaarder 
openbaar belang om het plan door te zetten, onder voorwaarde van in de nabijheid door te 
voeren compensatieprogramma’s, die zorgen voor behoud van een passende alternatieve 
habitat en/of verzachtende maatregelen, zoals in het geval van de haven van Granadilla 
(verzoekschriften nrs. 253/2004 en 785/2004) en in het geval van de haven van Vuosaari 
(verzoekschrift nr. 873/2002). In het geval van de linkeroever van de Schelde werden deze 
programma’s uiteindelijk overeengekomen met de Commissie, die de kwestie omtrent de 
flora en fauna momenteel als opgelost beschouwd.

In de stukken waarnaar in het verzoekschrift werd verwezen, worden de 
compensatieprogramma’s zonder verdere uitleg aangeduid als “nepnatuur”. Indien de 
indieners bewijsmateriaal zouden kunnen leveren, waaruit blijkt dat de 
compensatieprogramma’s in werkelijkheid niet afdoende zijn, zal de Commissie opnieuw een 
blik werpen op deze kwestie. Hierbij dient echter onmiddellijk te worden aangemerkt dat 
mogelijke correctieve maatregelen aangaande deze kwestie niet van invloed zullen zijn op de 
belangrijkste en meest urgente kwestie van de indieners, namelijk de wijziging in landgebruik 
van de Doelpolder en de ermee gepaard gaande sloopwerkzaamheden.

De indieners beweren ook dat de bouw van een werf die stroomopwaarts is gelegen van het 
centrale woongebied van Doel, in strijd zou zijn met de door de Sevesorichtlijn opgelegde 
verplichtingen inzake de beheersing van de gevaren van zware ongevallen. De Commissie 
moet er echter op wijzen dat, zoals al is uitgelegd binnen de context van de bouw van een 
havenvoorziening in Milford Haven (verzoekschrift nr. 1194/2007), dergelijke voorzieningen 
in feite niet tot het toepassingsgebied behoren van de Sevesorichtlijn1. 

De Commissie merkt op dat de uitvoerige plannen voor landgebruik van het betreffende 
gebied onderwerp zijn geweest van een rechtszaak op nationaal niveau. Dit is zoals het hoort 
te zijn, aangezien de Commissie er binnen de context van vele andere verzoekschriften 
(bijvoorbeeld nr. 148/2005 over de uitvoerige toewijzing van land voor huisvesting in 
Hongarije) op heeft gewezen dat dergelijke uitvoerige projecten in feite niet binnen de 
bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.  Hetzelfde geldt voor de omschrijvingen of criteria 
voor het bepalen of huisvesting geschikt is voor menselijke bewoning, en voor de vraag of 
huisvesting die ongeschikt is verklaard, moet worden gesloopt of worden gerestaureerd, zoals 
de indieners voorstellen door een beroep te doen op artikel 3, lid 1, onder k).  De bevoegdheid 

                                               
1   Richtlijn 96/82/EG, PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13; gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG, PB L 345 van 
31.12.2003, blz. 97.
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van de Gemeenschap op het gebied van huisvesting heeft hoofdzakelijk betrekking op het 
verzekeren van een gemeenschappelijke markt op het gebied van bouwmaterialen en 
-diensten.

De indieners beweren dat de huidige haven en de (binnen de Doelpolder) eraan grenzende 
menselijke gemeenschappen op “duurzame” wijze naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. 
Zij vermelden de positieve resultaten van een enquête en gegevens over de huidige 
toeristenindustrie en over de toekomstige mogelijkheden van het gebied. Zij beweren dat de 
geplande sloop hierdoor “in tegenspraak zou zijn met de meest fundamentele toepassing” van 
duurzame ontwikkeling, en een schending inhoudt van artikel 6 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap. De Commissie begrijpt het motief achter een dergelijke 
argumentatie, maar moet erop wijzen dat de doelstellingen van het Verdrag onder artikel 3 
worden opgesomd. Hierin worden de toepassingsgebieden van andere Verdragsartikelen 
vastgelegd, die op hun beurt de juridische grondslag bepalen van de wetgevende activiteiten 
van de Gemeenschap. De Gemeenschap heeft in werkelijkheid geen wetgevende activiteiten 
ontplooid die specifiek gebaseerd zijn op artikel 6, waarin “duurzame ontwikkeling” wordt 
vermeld.

Conclusie

Zoals bij andere verzoekschriften die werden ingediend om op te komen voor kleine 
gemeenschappen waarvan het voortbestaan wordt bedreigd door grote projectplannen 
(bijvoorbeeld verzoekschrift nr. 55/2006 over Garzweiler, afgesloten in oktober 2007), kan de 
Commissie alleen stappen ondernemen indien een kwestie binnen het toepassingsgebied valt 
van de wetgeving van de Gemeenschap. Op grond van de door de indieners naar voren 
gebrachte feiten blijkt dit bij deze zaak niet het geval te zijn.


