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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1017/2006, ingediend door Adolfo Barrena Salces (Spaanse 
nationaliteit), over de afwezigheid van een grondige beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van stadsontwikkelingsprojecten in de regio 
Aragon

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft kritiek op diverse lopende of geplande stadsontwikkelingsprojecten in de regio 
Aragon (Spanje), en stelt dat deze zijn goedgekeurd zonder voldoende aandacht te hebben 
geschonken aan het milieu of de risico's voor de watertoevoer. Indiener stelt dat de algemene 
departementen voor stadsontwikkeling die zijn opgezet op grond van wet 11/1992 niet in staat 
zijn gebleken om de problemen aan te pakken die zijn ontstaan door stedelijk misbruik dat tot 
ongerechtvaardigde ontwikkeling leidt. Indiener verwijst specifiek naar het project El Pirineo 
Aragonés, dat uit een nieuw skigebied en drie nieuwe golfbanen bestaat en dat in de vallei van 
Castanesa wordt gebouwd, en naar de verstedelijking van de omgeving van Zaragoza. 
Indiener noemt het Fourtou-rapport over het beweerd misbruik van de stedenbouwkundige 
wetgeving van de regio Valencia in Spanje, bekend als de LRAU, en vindt dat er vergelijkbare 
problemen bestaan in de regio Aragon. Hij verzoekt het Europees Parlement deze situatie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007

I. Het verzoekschrift
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Indiener, algemeen coördinator van de politieke partij ‘Izquierda Unida’ (Verenigd Links) in 
Aragón, heeft een verzoekschrift aan het Europees Parlement gestuurd om te klagen over het 
stadsontwikkelingsbeleid dat door de regionale regering van Aragón (Spanje) is ontwikkeld. 
Hij is van mening dat het "rapport-Fourtou" over het beweerde misbruik van de 
stedenbouwkundige wetgeving van Valencia die bekendstaat als de LRAU (Wet 6/1994 op de 
reglementering van urbanisatieactiviteiten – Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) en 
het effect ervan op Europese burgers, ook van toepassing zou kunnen zijn op het 
stadsontwikkelingsbeleid van de regio Aragón.

Indiener legt uit dat er veel stadsontwikkelingsprojecten zijn gepland die een negatieve 
invloed zullen hebben op berggebieden, het landschap vernietigen en tot problemen met de 
watervoorraden zullen leiden. Hij geeft als voorbeeld het geplande project in de vallei van 
Castanesa dat onder andere 2 300 woningen, hotels, parkeerplaatsen, skiliften en skipistes, 
golfbanen enzovoort omvat.

Indiener legt ook uit dat er enkele andere projecten zijn nabij de stad Zaragoza (Acampo 
Moncasi en Alto de la Muela) die ingaan tegen het beginsel van duurzame ontwikkeling. Hij 
beweert dat deze projecten negatieve gevolgen zullen hebben voor de grond die bestemd is 
voor de landbouw en de identiteit van de plaatsjes in de omgeving zullen veranderen.

Enkele gebieden nabij Zaragoza (het industrieterrein Pla-Za, de vliegbasis, Valdespartera, 
Montes de Morterro enzovoort) zouden ook de negatieve gevolgen van deze toekomstige 
stadsontwikkelingsprojecten kunnen ondervinden.

II. Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Indiener vraagt aandacht voor het stadsontwikkelingsbeleid van de regio Aragón dat volgens 
hem niet in overeenstemming is met een ‘evenwichtige ruimtelijke ordening en natuurlijke 
omgeving’. De Commissie wijst erop dat, volgens het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor het bepalen van hun eigen regels voor ruimtelijke ordening, als ze 
zich maar aan de EG-milieuwetgeving houden.

Ondanks de door indiener gepresenteerde feiten is het niet mogelijk om vast te stellen of er 
sprake is van schending van EG-milieuwetgeving. De richtlijnen die mogelijk van toepassing 
zijn op deze plannen en projecten zijn:

- Richtlijn 2001/42/EG1, de SEA-richtlijn (strategische milieubeoordeling), is van toepassing 
op die plannen en programma's die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. Voor 
plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en landinrichting is normaal gesproken een 
strategische milieubeoordeling verplicht als ze voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 2 
en 3 en als hun eerste formele voorbereidende handeling plaatsvindt na 21 juli 2004.

- Richtlijn 85/337/EEG2 zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG1 en Richtlijn 2003/35/EG2

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. PB L 197 van 21.7.2001.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175 van 5.7.1985.
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(MER-richtlijn) voorziet in de uitvoering van een milieueffectrapportage (MER) van bepaalde 
projecten. Voor projecten die zijn opgenomen in bijlage I is een milieueffectrapportage altijd 
verplicht. Stadsontwikkelingsprojecten staan echter in bijlage II vermeld. In dit geval is een 
milieueffectrapportage verplicht als deze projecten aanzienlijke effecten op het milieu kunnen 
hebben. De bevoegde instantie van de betrokken lidstaat is de eerste verantwoordelijke om 
vast te stellen of dit het geval is.

- De lidstaten moeten ook kijken welke potentiële effecten plannen en projecten hebben op de 
gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn
92/43/EEG. Volgens artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG moet er voor elk plan dat aanzienlijke 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-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 deze beoordeling, 
geven de bevoegde instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten. Als de conclusies van de beoordeling negatief zijn, kan het plan of project 
alleen worden uitgevoerd bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang en als alle nodige compenserende maatregelen zijn 
genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Aangezien indiener ook verwijst naar mogelijke schaarste aan waterbronnen moet ook worden 
uitgelegd dat de kaderrichtlijn water, Richtlijn 2000/60/EG3, ruime mogelijkheden biedt om 
zowel waterschaarste als perioden van droogte aan te pakken door toepasselijke 
marktconforme instrumenten in te stellen. In de kaderrichtlijn water is vastgelegd dat er 
behoefte is aan een gedetailleerde planning van het gebruik van waterbronnen om te 
voorkomen dat er niet-duurzame oplossingen worden gebruikt en het milieu onherstelbare 
schade wordt toegebracht door stroomgebiedsbeheersplannen op te stellen. Volgens de 
kaderrichtlijn water zal het eerste stroomgebiedsbeheersplan uiterlijk in december 2009
worden gepubliceerd. Vanaf 2009 zal elk plan of programma dat gevolgen heeft voor de 
watervoorraden of waterkwaliteit moeten worden afgestemd op de bepalingen in de 
stroomgebiedsbeheersplannen, zodat de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water 
kunnen worden bereikt.

Ook moet worden opgemerkt dat, voordat er toestemming wordt verleend voor een project of
een plan wordt goedgekeurd, het de verantwoordelijkheid is van de nationale autoriteiten om 
ervoor te zorgen dat de Europese milieuwetgeving juist wordt toegepast. Ze moeten ervoor 
zorgen dat er geheel en al rekening wordt gehouden met alle negatieve effecten die het 
gevolg zijn van het opzetten van een extra watervoorzieningsinfrastructuur.

Ook is duidelijk dat ruimtelijke ordening een van de drijvende krachten is achter 

                                                                                                                                                  
1 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. PB L 073 van 14.3.1997.
2 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad. PB L 156 van 25.6.2003.
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
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watergebruik. Volgens de mededeling over waterschaarste en droogte die op 18 juli 2007
werd aangenomen moet een extra watervoorzieningsinfrastructuur slechts dan als een 
mogelijkheid worden beschouwd als andere mogelijkheden zijn uitgeput, waaronder een 
effectief waterprijsstellingsbeleid en kosteneffectieve alternatieven voor waterbesparing en 
verbeterde waterefficiëntie.

Conclusies

De Commissie wil nog eens herhalen dat ruimtelijke ordening tot de bevoegdheden van de 
lidstaten behoort. De Commissie kan in dit stadium niet vaststellen dat er sprake is van 
schending van de milieuwetgeving van de Gemeenschap. Mocht indiener over (een van) 
bovengenoemde aspecten extra informatie verstrekken aan de Commissie verzoekschriften, 
dan kan zij de zaak aan een nieuw onderzoek onderwerpen.


