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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft: Verzoekschrift 267/2007, ingediend door Seija Pahl (Finse nationaliteit), gesteund 

door plaatselijke verenigingen, tegen een stedelijk ontwikkelingsproject in een 
Natura 2000-wetland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen een gigantisch woningbouwproject (40 000 huizen) in de 
omgeving van een gebied dat volgens de Ramsar-conventie als wetland wordt geclassificeerd 
en als vogelbeschermingsgebied in de betekenis van Richtlijn 79/409/EEG. Voorts is het 
gebied in kwestie onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Zij verzoekt de Unie om 
tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Volgens het verzoekschrift zijn de Finse autoriteiten en de Commissie Stadsontwikkeling van 
Helsinki begonnen met de voorbereidingen voor een stadsontwikkelingsplan. Onderdeel 
daarvan is een belangrijk woningbouwproject in de nabijheid van een gebied dat volgens de 
Ramsar-conventie van 1971 is geclassificeerd als wetland van internationaal belang, en 
volgens Richtlijn 79/409/EEG van Raad inzake het behoud van de vogelstand1 als speciale 
beschermingszone (in het standaardgegevensformulier van Natura 2000 is de naam van het 
gebied 'Vanhankaupunginlahden lintuvesi', en de gebiedscode FI0100062). Tevens is dit 
wetland aangewezen als gebied van communautair belang volgens Richtlijn 92/43/EEG van 
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de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna1. De 
oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 316 ha. 

Het verzoekschrift

Indienster tekent protest aan tegen een grootschalig woningbouwproject in Helsinki in de 
nabijheid van een gebied dat volgens de Vogelrichtlijn is geclassificeerd als speciale 
beschermingszone, en volgens de Habitatrichtlijn als gebied van communautair belang. 
Indienster stelt dat iedere vorm van bebouwing in het gebied zeer schadelijk zal zijn voor de 
plaatselijke natuur. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De regels voor de bescherming van gebieden die volgens de Vogelrichtlijn zijn aangewezen 
als speciale beschermingszone of volgens de Habitatrichtlijn zijn voorgesteld als gebied van 
communautair belang, zijn vastgelegd in Artikel 6 van de betreffende richtlijn. Dit 
beschermingsregime houdt onder andere in dat de gevolgen van projecten die waarschijnlijk 
een aanzienlijk effect zullen hebben op een Natura 2000-gebied dienen te worden beoordeeld, 
en dat voor dergelijke projecten alleen toestemming kan worden verleend onder bepaalde 
voorwaarden. 

Aan de andere kant dienen plannen en programma’s met betrekking tot ruimtelijke ordening 
of grondgebruik te worden onderworpen aan een strategische milieubeoordeling, volgens 
Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s.

Indien het in het verzoekschrift genoemde woningbouwproject mogelijk een aanzienlijk effect 
heeft op een Natura 2000-gebied, zoals indienster stelt, is het de verantwoordelijkheid van de 
Finse autoriteiten erop toe te zien dat de bovengenoemde bepalingen worden nageleefd. Dit 
betekent dat de autoriteiten erop moeten toezien dat een grondige effectbeoordeling van het 
plan op de natuur wordt uitgevoerd voordat toestemming wordt verleend. 

Het verzoekschrift bevat geen informatie waaruit blijkt dat de Finse autoriteiten met 
betrekking tot het woningbouwproject besluiten hebben genomen die indruisen tegen de 
communautaire wetgeving voor natuurbescherming. Er wordt in het verzoekschrift geen 
informatie verstrekt over de huidige status van het voorgestelde project, en het lijkt er dan ook 
op dat dit nog in de planningsfase verkeert. 

Conclusie

De door indienster verstrekte informatie bevat geen gegevens waaruit blijkt dat het in het 
verzoekschrift genoemde stadsontwikkelingsproject indruist tegen de communautaire 
wetgeving. De commissie verkeert derhalve niet in de positie om in te grijpen. 

4. Nader antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.
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Achtergrond
Sinds haar mededeling aan de Commissie verzoekschriften in november 2007, heeft de 
Commissie deelgenomen aan de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 24 
januari 2008. De Commissie verzoekschriften besloot op deze vergadering een brief te sturen 
aan de Finse autoriteiten om inlichtingen te vragen over de ontwikkelingsplannen. De 
Commissie heeft een kopie ontvangen van het antwoord van 11 april 2008 van het Finse 
Ministerie van Milieu, maar is niet op de hoogte van de inhoud van de brief van de 
Commissie verzoekschriften aan Finland. 

De opmerkingen van de Commissie met betrekking tot de aanvullende informatie die is 
verschaft door het Ministerie van Milieu

Het Ministerie van Milieu legt uit welke eisen de Finse wet stelt op het gebied van het Natura 
2000-netwerk en de natuurwaarde bij plannen met betrekking to ruimtelijke ordening. Ook 
verheldert het Ministerie de status van de regionale, bestemmings- en gedetailleerde plannen 
in kwestie. Daarnaast verstrekt het Ministerie informatie over het beheerplan voor het Natura 
2000-gebied voor de periode 2005-2014 en over de monitoring- en onderzoekswerkgroep van 
het Natura 2000-gebied, met vertegenwoordigers van de stad Helsinki, het Finse Milieu-
instituut, het Regionale Milieucentrum Uusimaa en het Ministerie van Milieu. 

De Commissie heeft het bestemmingsplan beoordeeld met betrekking tot de verplichtingen 
van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Het plan omvat een Natura 2000-beoordeling en erkent 
een noodzaak tot het uitvoeren van matigingsmaatregelen om de schadelijke effecten te 
verminderen voor de vogelpopulatie van het Natura 2000-gebied. In het plan wordt tevens 
gesteld dat ook in de gedetailleerde plannen aandacht zal worden besteed aan de 
matigingsmaatregelen Volgens het Ministerie van Milieu omvatten de bestaande 
gedetailleerde plannen matigingsmaatregelen zoals tijdsbeperkingen bij bouwwerkzaamheden 
in het broedseizoen. Bovendien omvat het beheer van het Natura 2000-gebied 
toegangsbeperkingen. 

Volgens de brief is er nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomstige 
ruimtelijke ordening in de regio Kivinokka (aan de zuidelijke rand van het Natura 2000-
gebied), dat de speciale aandacht van indienster heeft. Voor dit gebied zal een afzonderlijk 
gedeeltelijk bestemmingsplan worden ontwikkeld, of anders zal dit gebied onderdeel gaan 
uitmaken van een uitgebreider bestemmingsplan. De impact op Natura 2000-waarden zal 
dienovereenkomstig worden beoordeeld. Het Ministerie van Milieu bevestigt dat elke vorm 
van woningbouw in dit gebied een gedetailleerd plan behoeft. 

De brief van de Finse autoriteiten bevat geen indicatie dat inbreuk is gepleegd op 
communautaire natuurwetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening van het in het 
verzoekschrift genoemde Natura 2000-gebied. 

Conclusie

Plannen voor woningbouw, zoals het plan voor het Natura 2000-gebied Viikki-
Vanhankaupunginlahti, worden gewoonlijk stap voor stap uitgevoerd gedurende een lange 
tijdsperiode. In dergelijke situaties wordt de rol van de nationale vergunningverlenende en 
toezichthoudende autoriteiten cruciaal bij het garanderen dat een juiste beoordeling van de 
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gevolgen van de plannen met betrekking tot het Natura 2000-gebied, in combinatie met 
andere plannen en projecten, plaatsvindt voordat het plan wordt goedgekeurd. De bevoegde 
autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de vereisten als gedefinieerd in artikel 6, leden 3 en 4,
van de Habitatrichtlijn worden nageleefd.

De informatie die is verstrekt aan de Commissie bevat geen indicaties dat de beslissingen die 
zijn genomen door de Finse autoriteiten met betrekking tot plannen op het gebied van de 
ruimtelijke of de uitvoering ervan een inbreuk zouden inhouden op de communautaire 
natuurwetgeving. De Commissie is daarom niet in een positie om te interveniëren.


