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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 551/2008, ingediend door Olivier Pereon (Franse nationaliteit), 
namens Syndicat des Paludiers, over de veronderstelde overtreding van Richtlijn 
92/43/EEG als gevolg van de toekenning van een bouwvergunning in de nabijheid 
van het beschermde NATURA 2000-gebied in Guérande

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de lokale autoriteiten in Guérande de bepalingen van Richtlijn 
92/43/EEG zouden hebben overtreden als gevolg van de toekenning van een bouwvergunning 
voor 23 collectieve woningen, 30 individuele woningen en een bejaardentehuis in een gebied 
dat is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de zoute moerassen in de plaats met dezelfde 
naam. Volgens indiener zou de toekenning van een dergelijke vergunning ernstige gevolgen 
hebben voor het ecosysteem van dit beschermde gebied, onderdeel van het netwerk NATURA 
2000. Indiener geeft aan dat de respectieve bebouwing zal komen te liggen binnen de grenzen 
van Natura 2000 FR210090, afgebakend middels de ministeriële verordening van 30 maart 
2006, en betwist de argumenten van de lokale autoriteiten, volgens welke de bouwvergunning 
wettig zou zijn omdat zij vóór die datum is afgegeven (september 2005). Indiener is van 
oordeel dat de Franse staat de afbakening van het NATURA 2000-gebied ten onrechte tot 
2006 heeft uitgesteld en verzoekt het Europees Parlement deze situatie te onderzoeken, nadat 
de bij de Franse justitie ondernomen stappen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener is van mening dat het project dat ten uitvoer moet worden gebracht in de omgeving van
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“La Ferme du Casino”, gemeente Guérande, in strijd is met de bepalingen van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna1.

In het verzoekschrift wordt verwezen naar een ontwikkelingsproject (23 collectieve woningen, 
30 “individuele” woningen en een bejaardentehuis) in een speciaal beschermingsgebied
(FR5210090 “Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, 
baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve”).

Het grootste gedeelte van het speciale beschermingsgebied is op 7 december 2004 aangewezen 
als gebied van communautair belang (FR5200627 “Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic et dunes de Pen-Bron”), al ligt het gebied “La Ferme du Casino” zelf net buiten dit 
gebied van communautair belang.
De omgeving van het ontwikkelingsgebied is in ieder geval vanaf 2000 opgenomen in een 
belangrijke zone voor de instandhouding van vogels2 en grenst vanaf 1 januari 1995 tevens 
aan een Ramsar-gebied.

27 oktober 2004: Een eerste gebied wordt bestempeld als speciaal beschermingsgebied (eerste 
ministeriële besluit), hetgeen echter niet het gebied “La Ferme du Casino” omvat. 

9 december 2005: De burgermeester zet zijn handtekening onder de bouwvergunning. Op het 
moment van tekenen valt het ontwikkelingsproject buiten het speciale beschermingsgebied.

9 februari 2006: Indiener besluit de zaak aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank 
van Nantes en beweert dat de burgermeester voorbij is gegaan aan het feit dat het gebied van 
het project opgenomen was in de voorgestelde uitbreiding van speciaal beschermingsgebied 
FR5210090. 

25 april 2006: Het speciale beschermingsgebied wordt uitgebreid (tweede ministeriële besluit
tot intrekking van het ministeriële besluit van 27 oktober 2004). Het gebied van het 
ontwikkelingsproject valt nu wel binnen het speciale beschermingsgebied.

17 december 2007: Indieners claim wordt niet-ontvankelijk verklaard (oordeel van 20
november 2007) omdat de burgemeester de bouwvergunning heeft ondertekend op een 
moment dat het gebied nog geen deel uitmaakte van het speciale beschermingsgebied. 

15 april 2008: Indiener dient een schriftelijke klacht in bij de Commissie.

Ingevolge artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG moet voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied van communautair belang, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo’n gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor 
het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op 
de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, dienen de bevoegde 
nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project te geven nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Ingevolge artikel 6, lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG, dient een lidstaat, indien een plan of 
project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, 
bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 “Zone importante pour la Conservation des Oiseaux”.
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belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden 
gerealiseerd, alle nodige compenserende maatregelen te nemen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat dient de Commissie op de 
hoogte te brengen van de genomen compenserende maatregelen. Wanneer het betrokken 
gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, 
kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de 
Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Het project is direct gelegen aan een kanaal dat de zoutmoerassen bij vloed voorziet van zout 
water (“Etier du Pouliguen”). Als het project inderdaad wordt ontwikkeld, kan dit gevolgen
hebben voor de habitats van het gebied van communautair belang en voor de habitats van 
bepaalde vogelsoorten (voor dit speciale beschermingsgebied staan 38 vogelsoorten die zijn 
opgenomen in bijlage I van de vogelrichtlijn, geregistreerd).

Op basis van de informatie die door indiener is verstrekt, heeft de Commissie de Franse 
autoriteiten op 24 juli 2008 een brief gestuurd met het verzoek om aanvullende gegevens 
(namelijk kopieën van de bouwvergunning en de gerechtelijke uitspraak, de stappen en de 
huidige situatie van de vergunningsprocedure, en informatie over de inspraakprocedure en de 
Natura 2000- en milieueffectbeoordelingen) te verstrekken, zodat een meer gedetailleerde 
beoordeling van de klacht mogelijk is. De Commissie heeft vooralsnog geen antwoord van de 
Franse autoriteiten ontvangen. Bijgevolg is de klacht besproken bij de pakketvergadering die 
op 6 februari 2009 is gehouden met de Franse autoriteiten. Deze hebben daar toegezegd de 
Commissie de informatie toe te sturen.

De Commissie houdt de klacht nauwlettend bij om te verifiëren of Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad juist is toegepast. Het is ook om deze reden dat de Commissie de Franse autoriteiten 
heeft aangeschreven met het verzoek om aanvullende informatie over het project. Zodra deze 
informatie is verstrekt, kan de Commissie beslissen wat haar verder te doen staat. Zij zal de 
Commissie verzoekschriften hiervan op de hoogte houden.
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