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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de volgens hem opzettelijke drooglegging van een moerasgebied 
dat als Natura 2000-gebied is aangemerkt. Indiener houdt vissen en eenden in het gebied en 
vreest dat deze dieren als gevolg van deze drooglegging zullen sterven. Ook vreest hij voor 
botulisme in het gebied. Volgens hem wordt het waterpeil in het gebied bewust verlaagd door 
boeren die in het gebied maïs en graan verbouwen. Volgens indiener wordt de biodiversiteit in 
het gebied ernstige schade toegebracht en dreigt het te verdorren. Hij heeft reeds bij de 
autoriteiten geklaagd maar volgens hem wordt er niet opgetreden tegen de drooglegging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"Le Hâble d'Ault" maakt deel uit van Natura 2000-gebied FR2200346 "Estuaires et littoral 
picards (Baie de Somme et Authie)", dat op 21 december 2010 overeenkomstig de 
habitatrichtlijn (92/43/EEG1) is aangewezen als speciale beschermingszone.

Op grond van artikel 6, lid 2 van de habitatrichtlijn dienen de lidstaten passende maatregelen 
te treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 59 van 8.3.1996, blz. 63).
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soorten waarvoor de zones aangewezen zijn, niet verslechtert. Kustlagunen zijn als prioritaire 
habitat opgenomen in bijlage I van de habitatrichtlijn; deze habitat komt voor in "Le Hâble 
d'Ault" en zou aangetast worden door een verandering in het waterpeil.

De Commissie heeft aan de Franse autoriteiten informatie over het beheer van het gebied 
gevraagd om erop toe te zien dat er passende maatregelen worden getroffen tegen de teloorgang 
van het gebied.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Franse autoriteiten hebben de Commissie informatie verstrekt over dit dossier. Zij 
onderkennen dat in 2010 en 2011 de toestand van het waterpeil van de sloten en de plassen 
grenzend aan het moerasgebied van Hâble d'Ault verslechterd is. De oorzaken hiervan zouden 
een gebrek aan regen zijn en de uitdroging van het landbouwgebied ("Bas Champs"). Het beheer 
van het waterpeil in het gebied Hâble d'Ault levert problemen op en dat heeft geleid tot een 
waterbouwkundig en milieuonderzoek om te bepalen op welke manier deze problemen het best 
kunnen worden aangepakt. In aansluiting op het onderzoek is het plan opgevat een 
waterbouwkundige installatie stroomopwaarts van het gebied Hâble d'Ault te bouwen om ervoor 
te zorgen dat het waterpeil steeds toereikend is en de bestaande installatie stroomafwaarts 
zodanig aan te passen dat het waterpeil van het moerasgebied kan worden geregeld. 

De Commissie heeft de Franse autoriteiten om aanvullende informatie verzocht om zich ervan te 
vergewissen dat de voorgestelde maatregelen inderdaad bijdragen tot de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de soorten van communautair belang, met name de prioritaire habitat van 
communautair belang kustlagunen, en dat deze maatregelen in overeenstemming zijn met de 
aanbevelingen die zijn opgenomen in het doelstellingendocument (DOCOB) van 2003.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Naar aanleiding van een aanvullend verzoek van de Commissie in het kader van het 
vooronderzoek "EU Pilot", hebben de Franse autoriteiten de inwerkingtreding van diverse 
maatregelen ten gunste van de instandhouding van de habitats in de speciale beschermingszone 
"Estuaires et littoral picards" (FR2200346) aangekondigd, te weten:

a) de aanleg van een mobiele klep in de waterloop die het moerasgebied van Hâble d'Ault voedt 
("Course du Montmignon") zodat het waterpeil in de plassen en de kanalen stroomopwaarts in 
het moerasgebied toereikend blijft; 

b) de verwezenlijking van een handmatige bediening van de halfronde installatie die zich bevindt 
bij de afvoerrivier van Hâble d'Ault zodat het waterpeil kan worden gevarieerd, waarbij het 
waterpeil zelfs tijdens laagwater toereikend blijft. De algemene beheersing van het waterpeil in 
Bas Champs, waarvan het moerasgebied Hâble d'Ault deel uitmaakt, zal vormgegeven worden in 
het kader van een beheersingsplan van de kanalen dat momenteel wordt uitgewerkt door de 
verschillende partijen in kwestie;

c) reiniging van een doodlopende zijarm van Hâble d'Ault door de watervegetatie en de 
communautaire habitats van de lagune te herstellen;

d) onderzoeksplan om eventueel een deel van de Bas Champs te ontpolderen en zo het contact 
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met het mariene milieu te herstellen. De aanleg van de in a) beschreven mobiele klep is een 
kortetermijnoplossingen in afwachting van de besluiten inzake een eventuele ontpoldering. 

Er zijn dus adequate maatregelen genomen om de teloorgang tegen te gaan en de instandhouding 
van de habitats te verbeteren die als rechtvaardiging dienden voor het aanmerken van dit gebied 
als Natura 2000, en om de doelstellingen te verwezenlijken die zijn vastgelegd in het 
doelstellingendocument (DOCOB), met name wat betreft de beheersing van het waterpeil.

Conclusie

Op basis van de door de Franse autoriteiten verstrekte informatie ziet het ernaar uit dat 
verschillende punten uit de habitatrichtlijn (92/43/EEG) die zijn aangehaald in het verzoekschrift 
inmiddels zijn opgelost en dat er onder deze omstandigheden dus geen sprake is van een inbreuk 
op de genoemde richtlijn. De Commissie zal het onderzoek in deze zaak staken.


