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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0070/2007, ingediend door de Asociacion de Vecinos de 
Hondón de las Nieves (Spaans), over overmatige urbanisatie en het mogelijk 
schadelijke effect hiervan op het milieu in Hondón de las Nieves (Alicante)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bestrijdt de beslissing van de lokale autoriteiten om acht urbanisatieprojecten uit te 
voeren in Hondón de las Nieve (Alicante). Indiener stelt dat de plannen, die zich in 
verschillende stadia van het proces voor vergunningverlening bevinden, zouden leiden tot 
overmatige urbanisatie met een schadelijke invloed op zowel de natuurlijke omgeving als op 
watervoorraden en –voorzieningen. Indiener meent dat wetgeving inzake 
milieueffectbeoordeling en openbaarheid van bestuur niet goed is nageleefd. Indiener vraagt 
het Europees Parlement de situatie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 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

Indieners verklaren dat momenteel een algemeen stadsontwikkelingsplan in de maak is. Zij 
maken zich zorgen over de hierin opgenomen uitbreidingen van de bouwgronden omdat het 
aantal woningen hierdoor in Hondón de las Nieve (Alicante, Spanje) aanzienlijk zal
toenemen. Volgens de indieners zou dit negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de 
natuurlijke bronnen in het bijzonder.
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II. De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Er kan geen schending van de EG-milieuwetgeving worden aangetoond omdat:

a) het plan zelf waarschijnlijk pas zal worden goedgekeurd nadat het is onderworpen aan een 
strategische milieueffectenbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 2001/42/EG1 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;

b) bij de individuele projecten de procedures moeten worden gevolgd die zijn neergelegd in 
de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 19852 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en gewijzigd door 
Richtlijn 97/11/EG van de Raad en het Parlement en Richtlijn 2003/35 van de Raad.

In het kader van bovenstaande procedures zouden eventuele gevolgen voor het milieu moeten 
worden geïdentificeerd, geminimaliseerd en vermeden.

III. Conclusie

In dit vroege stadium kan de Commissie geen schending van de EG-milieuwetgeving 
vaststellen. De Commissie zal uiteraard de zaak verder behandelen als nieuwe informatie 
wordt verstrekt die op een mogelijke schending wijst.

                                               
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.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985), gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 
3 maart 1997 (PB L 73 van 14.3.1997) en Richtlijn 2003/.35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 mei 2003 (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).


