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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0444/2008, ingediend door Anne Blackman (Britse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de milieueffectrapportage van 
het Department of Transport and Economy van Wales in verband met een 
ontwikkelingsproject in Nelson, County of Caerphilly (Verenigd Koninkrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft kritiek op het feit dat het Department of Transport and Economy van Wales 
toestemming geeft voor een ontwikkelingsproject op een kavel van 47 hectare die het bezit in 
Nelson, County of Caerphilly (Verenigd Koninkrijk). Volgens indiener zijn de 
ontwikkelingsplannen in strijd met zowel de Europese milieueffectrapportagewetgeving als de 
beleidsplannen van de Nationale Assemblee van Wales. Indiener meent dat de ontwikkelaar 
niet alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om ter plaatse voorkomende beschermde 
soorten (vogels en vleermuizen) te beschermen en dat werkzaamheden het leven van de lokale 
gemeenschap ernstig zullen verstoren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Het verzoekschrift

De indiener heeft bezorgdheid geuit over de beslissing om een kavel van 47 hectare te Ty Du 
in Nelson, Caerphilly, te ontwikkelen voor kantoren en fabrieken. Er werd ook bezorgdheid 
geuit over het gebrek aan bescherming van een oud tramspoor, hagen, vleermuizen en andere 



PE420.000v01-00 2/3 CM\766616NL.doc

NL

dieren in het wild op en rond de site. Er werd ook bezorgdheid geuit over de noodzaak van
een dergelijke ontwikkeling in dit gebied en over gebreken in de infrastructuur van 
plaatselijke wegen en riolering.

Commentaar van de Commissie

De Commissie onderzoekt reeds enige tijd de handelingen van het bestuur van Caerphilly 
Borough in een aantal klachten waarnaar de indiener verwijst. De belangrijkste bezorgdheid 
van de Commissie in deze gevallen is het gebrek aan naleving door het bestuur van Caerphilly 
Borough van artikel 12 van richtlijn 92/43/EEG1 van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, in het bijzonder met 
betrekking tot de bescherming van vleermuizen. Alle vleermuissoorten genieten bescherming 
onder artikel 12 van de richtlijn. 

Sinds de inbreukprocedures tegen het Verenigd Koninkrijk onder artikel 226 van het EG-
Verdrag met betrekking tot twee van deze zaken, één in verband met de aanleg van de
Sirhowy Enterprise Way en de andere in verband met de vermeende vroegtijdige ontruiming 
van het gebied voor de bouw van Blackwood Retail Park, is de Commissie in gesprek met de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk om te verzekeren dat de vereisten van artikel 12 van 
de Habitatrichtlijn beter worden nageleefd in Caerphilly. Naar verluidt hebben afgevaardigden 
van de overheid van de Nationale Assemblee van Wales, afgevaardigden van het bestuur van 
Caerphilly Borough ontmoet in 2007 om de noodzaak van de naleving van de bepalingen met 
betrekking tot de bescherming van soorten van de Habitatrichtlijn te benadrukken. Naar 
verluidt is het bestuur van Caerphilly Borough zich nu beter bewust van zijn verplichtingen 
onder de Habitatrichtlijn en heeft eveneens een herbeoordeling uitgevoerd van haar beleid 
inzake bestemmingsplannen om beter te kunnen identificeren welke sites bescherming nodig 
hebben met betrekking tot hun natuurbelang als onderdeel van de herziening van het 
plaatselijke bestemmingsplan. Tegen deze achtergrond zal de Commissie commentaar geven 
op dit nieuwe verzoekschrift.

Daar waar de Commissie bezorgd was over vroegere beslissingen van het bestuur van 
Caerphilly Borough om te zorgen voor naleving van de verplichtingen van artikel 12 van de 
Habitatrichtlijn, kan de Commissie in dit geval geen schending vaststellen. Er werd een
milieueffectbeoordeling uitgevoerd volgens de eisen van Richtlijn 85/337/EEG2 van de Raad 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten als 
gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG3 en 2003/35/EG4. Dit blijkt ondersteund te zijn door twee 
extra vleermuisonderzoeken waarbij geen vleermuisslaapplaatsen werden vastgesteld in het 
gebied. De onderzoeken hebben ook twee bomen geïdentificeerd op het ontwikkelingsgebied
met een groot potentieel voor vleermuizen en om die reden werd de bouwvergunning verleend
op voorwaarde dat verder onderzoek wordt uitgevoerd, alvorens de eigenlijke ontwikkeling 
aanvangt. Dit om te garanderen dat er geen vleermuizen naar het gebied zijn gemigreerd in de 
periode tussen het volledig verlenen van de toestemming tot ontwikkeling en de aanvang van
de werkzaamheden. Geuite bezorgdheden over het toekomstige lot van een oud tramspoor op 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40
3 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5
4 PB L 156 van 25.06.2003, blz. 17
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de site en de bescherming van hagen zijn aangelegenheden die niet specifiek vallen onder 
communautaire milieuwetgeving. Beweringen over het al dan niet toereikend zijn van de 
infrastructuur van de riolering vereist meer bewijs om te kunnen beoordelen of er een 
mogelijke inbreuk is van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater5 in deze zaak. 

Conclusie

Aan de hand van de verstrekte informatie kan geen inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving worden opgemaakt.

                                               
5 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40


