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 Verzoekschrift 185/2004, ingediend door A. Terrazoni (vermoedelijk Franse 
nationaliteit), namens de "Association contre le grand contournement d'Orléans 
et le massacre de la Sologne", over de beoogde ringweg om Orléans.

 Verzoekschrift 261/2004, ingediend door Jean de la Forge (Franse nationaliteit), 
namens het "Comité de défense rural Donnery/ Fay-aux-Loges ", over de 
beoogde ringweg om Orléans.

 Verzoekschrift 37/2005ingediend door Laurence de la Martinière(Franse 
nationaliteit), namens de vereniging A.D.I.P.H.C.M., over de aanleg van een 
grote ringweg rond de stad Orléans.

 Verzoekschrift 580/2005, ingediend door Anne Joëlle Legourd (Franse 
nationaliteit), namens de vereniging "le Carillon de Combreux", tegen de 
uitbreiding van een vliegveld in een beschermd gebied (Natura 2000).

 Verzoekschrift 883/2005, ingediend door Sylvie David-Rousseau (Franse 
nationaliteit), over de niet-naleving door de plaatselijke overheid van Loiret van 
de Richtlijnen 79/409/EG en 92/43/EG inzake het behoud van de vogelstand en de 
instandhouding van de natuurlijke habitats.

 Verzoekschrift 0117/2006, ingediend door Janine Ben Amor (Franse 
nationaliteit), namens de Selle/Bied Gatinais Environmental Protection 
Association, gesteund door 5 medeondertekenaars, over de geplande autosnelweg 
A 19 Artenay-Courtenay (Loiret) en inbreuken op de Europese milieurichtlijnen.

 Verzoekschrift 0914/2007, ingediend door Claude Arenales, namens de 
"Confédération SEQV", tegen de aanleg van een grote ringweg rond Orléans en 
andere infrastructurele voorstellen inzake wegen en luchthavens.

 Verzoekschrift 1282/2007, ingediend door Rémi Sallé, (Franse nationaliteit), 
namens de vereniging 4CASP over de milieugevolgen van een beoogde brug over 
de Loire ten oosten van Orléans, in het kader van een rondweg om de stad 
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Orléans (de grote rondweg). 

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 185/2004
Indiener maakt zich zorgen over de milieugevolgen van de beoogde ringweg om de stad 
Orléans. Volgens hem moeten er drie bruggen worden gebouwd over de Loire, die door de 
UNESCO tot het werelderfgoed wordt gerekend. De geplande 300 km snelweg zou grote 
schade toebrengen aan de regio Sologne en een gebied doorsnijden dat uit hoofde van Natura 
2000 beschermd is. Het project, dat oorspronkelijk een grote omvang had, zou in kleine delen 
zijn verdeeld om niet te hoeven voldoen aan verplichtingen tot het uitvoeren van een 
milieueffectrapportage overeenkomstig Richtlijn 97/11/EG en het raadplegen van de 
bevolking over het project. Verder vreest indiener dat Richtlijn 93/37/EEG inzake de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken is 
overtreden.

Verzoekschrift 261/2004
Indiener is van mening dat in het kader van de plannen voor een rondweg om Orléans de 
bescherming van planten en dieren overeenkomstig "Natura 2000" is veronachtzaamd. Hij 
stelt dat de plaatselijke instanties het project hebben gesplitst om geen milieueffectrapportage 
overeenkomstig Richtlijn 97/11/EG te hoeven uitvoeren en om de bevolking niet te hoeven 
raadplegen. Op deze manier is eveneens de Europese mededinging omzeild, daar hetgeen in 
werkelijkheid één groot project is, niet in de hele EU bekendgemaakt is.

Verzoekschrift 37/2005
Indienster stelt dat de Algemene Raad van het departement Loire heeft besloten een grote 
ringweg rond de agglomeratie Orléans aan te leggen, die rampzalige milieugevolgen voor de 
betreffende landelijke gemeenten zou hebben. Het doel is volgens haar om zowel het 
vrachtverkeer rond Orléans te vergemakkelijken als om dit van het centrum naar de rand van 
de stad om te leiden. Volgens indienster probeert de Raad dit project uit te voeren zonder zijn 
beslissingen te moeten rechtvaardigen. Ze beschuldigt de Raad van "salamitactieken" door de 
route in kleinere segmenten op te delen om een milieueffectrapportage, die verplicht zou zijn 
voor het project als geheel, te omzeilen. De politici vermijden volgens haar ook om de kiezer 
te informeren over de werkelijke impact van de ringweg en de buitensporige kosten van de 
aanleg ervan.

Verzoekschrift 580/2005
Indienster, die voorzitter van een vereniging is, klaagt over de dreigende schending van een 
Gemeenschapswet betreffende de milieueffectrapportage en de bescherming van flora en 
fauna met betrekking tot het in de praktijk brengen van een algemeen stedenbouwkundig plan 
voor de uitbreiding van wegen en een vliegveld, als er geen impactstudie wordt uitgevoerd 
naar de gevolgen van het werk voor een groot aantal beschermde gebieden (Forêt d’Orléans, 
vallée de la Loire) in verband met het Natura 2000-programma.

Verzoekschrift 883/2005
Indienster vestigt de aandacht op drie ontwikkelingsprojecten die door de Algemene Raad van 
Loiret worden overwogen, een inbreuk zouden zijn op Richtlijnen 79/409/EG en 92/43/EG 
inzake het behoud van de vogelstand en de instandhouding van de natuurlijke habitats. Deze 
drie projecten zijn: de ringweg rond Sully-sur-Loire, de uitbreiding van de luchthaven van 
Saint-Denis-de-l’Hôtel en de ringweg rond Orléans. Indiener stelt dat deze plannen 
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beschermde gebieden of gebieden die in aanmerking komen voor opname in het Natura 2000-
netwerk zullen aantasten en dat de plaatselijke overheid heeft verzuimd milieueffectstudies uit 
te voeren, zoals vereist door de communautaire wetgeving.

Verzoekschrift 117/2006
Indienster vestigt de aandacht op het onomkeerbare milieueffect van de nieuwe autosnelweg 
A19 Artenay-Courtenay (Loiret), die tussen 2006 en 2009 moet worden aangelegd en waarbij 
over de vallée de Loing een viaduct van meer dan een kilometer lang zal worden gebouwd. 
Volgens indienster geeft de milieueffectrapportage geen juiste raming van de effecten die de 
autosnelweg zal hebben omdat de afhandeling van de meeste gevoelige kwesties 
doorgeschoven wordt naar een later onderzoek door de aannemer. Zij geeft ook te kennen dat 
de autosnelweg A19 zal leiden tot de ontwikkeling van een geplande snelwegverbinding 
Artenay-Meung sur Loire/Baule. Onderdeel van deze verbinding is de bouw van nog een 
viaduct over de Loire, dat doorloopt tot in de Sologne en vervolgens oostwaarts weer hoogte 
wint en de Loire opnieuw oversteekt, wat een rechtstreekse invloed zal hebben op een aantal 
door Natura 2000 beschermde gebieden. Zij verzoekt het Europees Parlement onmiddellijk 
maatregelen te nemen om deze projecten een halt toe te roepen

Verzoekschrift 0914/2007
In het appel van de indiener zijn alle punten opgenomen die reeds in de verzoekschriften 
185/04 en volgende naar voren werden gebracht tegen de voorgestelde openbare werken van 
de Algemene Raad van Loiret. Er is een cd bijgevoegd waarin het bestaan van een 
megaproject voor verkeersaders van 360˚ om het industriële en stadscentrum van Orléans 
wordt aangetoond.

Verzoekschrift 1282/2007
Indiener hekelt de voorgenomen bouw van een brug over de Loire ten oosten van Orléans. Hij 
verklaart dat de twee boogde locaties voor deze brug, Chécy en Combleux, deel uit maken 
van beschermde gebieden krachtens de habitat- en vogelrichtlijn. Volgens de indiener, zal dit 
de vierde brug over de Loire zijn en zal de brug onderdeel zijn van de ringweg om de stad 
Orléans («de grote ringweg»). Hij legt uit dat, in tegenstelling tot de andere drie bruggen over 
de Loire, deze vierde brug niet door de Algemene Raad, maar door de agglomeratie is 
toegezegd. Indiener handhaaft zijn standpunt dat de milieugevolgen van deze vierde brug erg 
groot zullen zijn, met name door het feit dat de regio van Chécy gevaar loopt door 
overstromingen te worden getroffen. Indiener trekt de noodzaak van deze brug in twijfel en 
verzoekt het Europees Parlement zich over dit project te buigen in het kader van onderzoeken 
inzake de ringweg om Orléans.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 185/2004 is ontvankelijk verklaard op 15 juli 2004 
Verzoekschrift 261/2004 is ontvankelijk verklaard op 16 september 2004 
De Commissie is verzocht om informatie te verstrekken conform artikel 175, lid 4 van het 
Reglement.

Verzoekschrift 37/2005 is ontvankelijk verklaard op 17 mei 2005 
Verzoekschrift 580/2005 is ontvankelijk verklaard op 14 oktober 2005 
Verzoekschrift 883/2005 is ontvankelijk verklaard op 10 februari 2006 
De Commissie is verzocht om informatie te verstrekken conform artikel 192, lid 4 van het 
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Reglement.
Verzoekschrift 0914/2007 is ontvankelijk verklaard op 19 februari 2008
Verzoekschrift 1282/2007 is ontvankelijk verklaard op 30 april 2008

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2004

Indieners beweren dat de verantwoordelijke autoriteiten (de Algemene Raad van het 
departement Loire) het totale project voor de aanleg van de ringweg om Orléans, waarbij drie 
bruggen over de Loire zullen worden gebouwd en bijna 300 km snelweg alsook nieuwe 
vierbaanswegen zullen worden aangelegd, in kleine delen hebben gesplitst om de Europese 
aanbestedingsprocedures te omzeilen en aldus plaatselijke ondernemingen te bevoordelen. 
Deze laatste zouden reeds publieke uitlatingen in die zin hebben gedaan (artikel verschenen in 
het dagblad "La République du Centre" van dinsdag 25 juni 2002 – dit artikel werd niet 
overgelegd aan de Commissie).

Op basis van de bij verzoekschrift 185/2004 gevoegde stukken kan niet worden vastgesteld of 
er sprake is van een schending van artikel 6, lid 4 van Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken1 . Dit artikel bepaalt: "Werken of 
opdrachten mogen niet worden gesplitst teneinde deze aan de toepassing van deze richtlijn te 
onttrekken". 
De enige door indieners vermelde aankondiging van openbare oproep tot mededinging (d.d. 
18.12.2003) is de aankondiging die op nationaal niveau werd gepubliceerd en betrekking 
heeft op "de topografische werken in verband met de studies voor de overbrugging van de 
Loire" (verdeeld in drie percelen). Deze aankondiging moet in werkelijkheid worden 
beschouwd als een overheidsopdracht voor dienstverlening in de zin van Richtlijn 92/50/EEG 
van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor dienstverlening, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG2.
Onderzoek in de TED-databank van het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese 
Gemeenschappen heeft uitgewezen dat deze op nationaal niveau gepubliceerde aankondiging 
ook is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (referentienummer 2003/S 
243-216445). Artikel 15, lid 2, in combinatie met artikel 7 van Richtlijn 92/50/EEG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, volgens hetwelk overheidsopdrachten die meer dan 200.000 
speciale trekkingsrechten bedragen via een aankondiging in het Publicatieblad van de 
Europese Unie moeten worden bekendgemaakt, blijkt derhalve te zijn nageleefd met 
betrekking tot deze overheidsopdracht. 
Uit de TED-databank blijkt ook dat de werkzaamheden rond de autosnelweg A19, die een 
belangrijk onderdeel vormen van het door indiener bekritiseerde project inzake de ringweg 
om Orléans, eveneens zijn bekendgemaakt via twee publicaties in het Publicatieblad van de 
Europese Unie (referentienummers 2003/S 88-078517 en 2003/S 54-046710) betreffende de 
toewijzing van een concessie voor de uitvoering van openbare werken voor het ontwerp, de 
bouw, het onderhoud en de exploitatie, voor risico van de concessiehouder, van het traject 
Artenay-Courtenay van de autosnelweg A19 (ongeveer 100 km). De artikelen 3, lid 1, en 11, 
lid 3 van Richtlijn 93/37/EEG, volgens welke concessies voor de uitvoering van openbare 
werken via een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie moeten worden 
bekendgemaakt, blijken derhalve te zijn nageleefd met betrekking tot het traject Artenay-
                                               
1 PB L 199 van 09.08.93, blz. 54
2 PB L 209 van 24.07.92, blz. 1 en PB L 328 van 28.11.97, blz. 1



CM\777276NL.doc 5/17 PE376.453/rev IVv02-00

NL

Courtenay van de autosnelweg A19. 
Bij gebrek aan overtuigend bewijsmateriaal van indieners over een eventuele niet-naleving 
van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, kan derhalve geen inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht worden vastgesteld.

Indieners beweren dat de splitsing van het project ook indruist tegen de bepalingen van 
Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (MER-richtlijn)1. Om deze 
bewering te staven, is bij verzoekschrift 185/2004 een uittreksel van deze richtlijn gevoegd. 
De richtlijn bepaalt dat projecten die onder de richtlijn vallen en ingrijpende gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben aan een milieueffectrapportage (MER) moeten worden 
onderworpen, voordat een beslissing over de vergunningsaanvraag wordt genomen. Bij deze 
beslissing moet rekening worden gehouden met de ingewonnen informatie over de 
milieueffecten alsook met de resultaten van de volksraadplegingen.

Uit de richtlijn zelf (waarin, zoals indiener aangeeft, sprake is van het "gehele project") en uit 
de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt duidelijk dat 
in het kader van milieueffectrapportages het gehele project in aanmerking moet worden 
genomen en dat dit niet kan worden gesplitst om beneden de vastgestelde drempels te blijven, 
zodat de noodzaak van een milieueffectrapportage wordt opgeheven. Uit de door indiener 
verstrekte informatie blijkt echter niet duidelijk hoe de milieueffectrapportage voor dit project 
wordt benaderd, noch of voor het project een vergunning is verleend. Zoals de feiten worden 
voorgesteld, kan de Commissie geen inbreuk op de richtlijn vaststellen die door haar zou 
moeten worden onderzocht.

Ten aanzien van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn)2, beweert indiener dat het project 
mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor een aantal gebieden die door Frankrijk als 
beschermde gebieden zijn voorgesteld overeenkomstig deze richtlijn, maar hiervan wordt 
geen bewijs geleverd. De Commissie zal met indiener contact opnemen en hem om 
aanvullende informatie verzoeken, teneinde de situatie juist te kunnen beoordelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 oktober 2005

De verzoekschriften stellen de beoogde ringweg om Orléans aan de kaak, die de bouw van 
drie bruggen over de Loire alsook de aanleg van 300 km snelwegen en nieuwe 
vierbaanswegen inhoudt. Het project inzake de ringweg zou gevolgen kunnen hebben voor 
twee locaties die als gebied van communautair belang zijn voorgesteld: "La Sologne" 
(FR2402001) en de "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" (FR2400528). Het 
project zou eveneens gevolgen kunnen hebben voor een speciale beschermingszone ("SBZ") 
voor wilde vogels, nl. de "Vallée de la Loire et du Loiret" (FR2410017) en twee gebieden die 
van belang zijn voor het behoud van de vogelstand ("ZICO"). 
De Commissie heeft beslist de zaak ambtshalve openbaar te maken en heeft de Franse 
autoriteiten in november 2004 een verzoek om informatie gestuurd. Dit verzoek om 
informatie ging over de aard, de exacte omvang en het stadium van voortgang van het project, 
evenals over de naleving van de bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG3 inzake het behoud van 
de vogelstand, Richtlijn 92/43/EEG4 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 

                                               
1 PB L 175 van 05.07.85, blz. 40 en PB L 73 van 14.03.97, blz. 5
2 PB L 206 van 22.07.92, blz. 7
3 PB L 103 van 25.04.79, blz. 1
4 PB L 206 van 22.07.92, blz. 7
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de wilde flora en fauna en Richtlijn 85/337/EG1 inzake de milieueffectrapportage van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EEG)2. 

Tijdens de "pakketvergadering" inzake de eventuele milieugeschillen in januari 2005 en in 
een schrijven van mei 2005 aan de Commissie hebben de Franse autoriteiten aangegeven dat 
de Algemene Raad van het departement Loire zijn voornemen om tot de realisatie van de 
beoogde rondweg om Orléans over te gaan, niet heeft bevestigd. Bovengenoemde autoriteiten 
hebben aangegeven dat er drie gerichte acties zullen plaatsvinden: het project voor de 
omleiding van de RD921 van Fay-aux-Loges alsmede twee projecten voor bruggen over de 
Loire. Het project ter omleiding van de RD921 valt onder SBZ FR 2410018 "Forêt 
d'Orléans". In mei 2005 kreeg de Commissie inzage in de studie over de gevolgen van het 
project voor deze SBZ. De twee andere projecten bevinden zich nog in een preliminaire 
besluitvormingsfase. De studies over de gevolgen van deze twee projecten worden momenteel 
uitgewerkt en de gebieden die van belang zijn voor het behoud van de vogelstand en waarop 
deze projecten mogelijk betrekking hebben, zijn in deze fase nog niet vastgesteld. De Franse 
autoriteiten hebben de Commissie over het verloop van deze drie acties geïnformeerd en over 
de gevolgen ervan voor de betrokken communautaire locaties, alsook over de classificatie van 
de twee betrokken ZICO’s (Marlié en Baule) als SBZ. 

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

5. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 883/2005, ontvangen op 12 mei 2006 

Het verzoekschrift protesteert tegen drie projecten van de Algemene Raad van Loiret:

1. de grote ringweg rond Orléans en de brug over de Loire ten westen van Jargeau (een 
project waarover ook de verzoekschriften 185/2004, 261/2004 en 37/2005 handelen), 

2. de uitbreiding van de luchthaven van Saint-Denis-de-l'Hôtel, en 
3. de omleiding van het vrachtverkeer rond de gemeente Sully. 

Deze projecten zouden gevolgen kunnen hebben voor twee gebieden van communautair 
belang, namelijk "La Sologne" (FR2402001) en "La Loire" (FR2400528) en op een speciale 
beschermingszone ("SBZ") voor wilde vogels, namelijk "Vallée de la Loire et du Loiret" 
(FR2410017).

Opmerkingen van de Commissie
Wat betreft de ringweg rond Orléans, heeft de Commissie ten gevolge van verzoekschrift 
185/2004 deze zaak in 2004 ambtshalve openbaar gemaakt. Zoals aangegeven in de laatste 
mededeling betreffende verzoekschriften 185/2004, 261/2004 en 37/2005, volgt uit het 
onderzoek van deze zaak dat de Algemene Raad van Loiret tot nog toe niet heeft bevestigd 
dat hij van plan is om het gehele project van de ringweg rond Orleans uit te voeren. De 
genoemde autoriteiten hebben aangegeven dat er drie gerichte acties zullen plaatsvinden: het 
project voor de omleiding van de RD921 van Fay-aux-Loges alsmede twee projecten voor 
bruggen over de Loire. De aanleg van een brug over de Loire ten westen van Jargeau 
waartegen indiener protesteert, wordt dus behandeld in voornoemde ambtshalve openbaar 
gemaakte zaak. De omlegging van de RD921 betreft de SBZ FR 2410018 "Forêt d'Orléans". 
                                               
1 PB 175 van 05.07.85, blz. 40 
2 PB L 73 van 14.03.97, blz. 5
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De milieueffectrapportage van dit project op deze SBZ wordt momenteel beoordeeld door de 
diensten van de Commissie. De twee andere projecten bevinden zich nog in een preliminaire 
besluitvormingsfase. De milieueffectrapportages van deze twee projecten worden momenteel 
uitgewerkt en op dit ogenblik zijn de gebieden die van belang zijn voor het behoud van de 
vogelstand waarop deze projecten mogelijk betrekking hebben, in deze fase nog niet 
vastgesteld.
Zeer binnenkort vindt er een technische vergadering plaats tussen de Franse autoriteiten en de 
diensten van de Commissie waarin antwoord dient te worden gegeven op de volgende vragen: 
(l) was de milieueffectrapportage in verband met de ringweg rond Orleans toereikend? en (2) 
welke verzachtende maatregelen worden er voorgesteld? en (3) is genoemd project van 
algemene aard of niet? 
In het kader van de voorbereidingen voor deze vergadering en tijdens de vergadering zelf 
zullen de diensten van de Commissie de Franse autoriteiten eveneens vragen stellen over de 
aard, de precieze reikwijdte en de voortgang van de twee andere projecten waartegen indiener 
protesteert (uitbreiding van de luchthaven van Saint-Denis-de-l'Hôtel en omleiding van 
vrachtverkeer rond de gemeente Sully), evenals over de naleving van de voorschriften van 
Richtlijnen 79/409/EEG1 inzake het behoud van de vogelstand, 92/43/EEG2 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en 85/337/EG3

betreffende de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten zoals 
gewijzigd door Richtlijn 97/11/EEG4. 
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het verdere 
verloop in deze zaak.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 4 juli 2006

Zoals aangegeven in de vorige mededeling heeft de Commissie beslist de zaak ambtshalve 
openbaar te maken. Zij heeft de Franse autoriteiten twee verzoeken om informatie gestuurd. 
Deze verzoeken hadden betrekking op de aard, de exacte omvang en de voortgang van het 
project, evenals op de naleving van de bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG5 inzake het 
behoud van de vogelstand, Richtlijn 92/43/EEG6 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna en Richtlijn 85/337/EG7 inzake de milieueffectrapportage 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EEG)8.
De zaak is behandeld tijdens de "pakketvergaderingen" inzake eventuele milieugeschillen.

Tijdens de "pakketvergadering" van 20 januari 2006 zijn de Franse autoriteiten en de 
Commissie overeengekomen in september 2006 een technische vergadering te organiseren 
waarin antwoord dient te worden gegeven op de volgende vragen: (l) was de 
milieueffectstudie toereikend? (2) welke verzachtende maatregelen worden er voorgesteld? en 
(3) is het project waartegen indieners protesteren van algemene aard of niet?

De Commissie deelt de Commissie verzoekschriften mee dat het onderwerp van 

                                               
1 PB L 103 van 25.04.79, blz. 1
2 PB 206 van 22.07.92, blz. 7
3 PB 175 van 05.07.85, blz. 40 
4 PB L 73 van 14.03.97, blz. 5
5 PB L 103 van 25.04.79, blz. 1
6 PB 206 van 22.07.92, blz. 7
7 PB 175 van 05.07.85, blz. 40 
8 PB L 73 van de 14.3.1997, blz. 5.
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verzoekschrift 117/2006 - de geplande autosnelweg A19 Artenay-Courtenay - eveneens in het 
kader van deze ambtshalve openbaar gemaakte zaak wordt behandeld, evenals overigens de 
verzoekschriften 580/2005 en 883/2005. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften 
op de hoogte houden van het verdere verloop in deze zaak.

7. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Verzoekschriften 185/2004; 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 
en 1282/2007

Alle genoemde verzoekschriften protesteren tegen voorgestelde wegen en autosnelwegen die 
in en in de omgeving van de agglomeratie van de stad Orléans (departement Loiret, Frankrijk) 
gerealiseerd moeten worden. De onderhavige schriftelijke mededeling behandelt derhalve alle 
genoemde verzoekschriften tezamen. De Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement heeft daartoe zelf deze verzoekschriften voortdurend als één geheel behandeld, 
zoals blijkt uit diens Rapport van 20 november 2007 over de onderzoeksreis naar Parijs en 
Loiret van 1 tot 2 oktober 2007 inzake de verzoekschriften nr. 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
580/2005, 883/2005, 117/2006 en 914/2007 (het verzoekschrift 1282/2007 werd pas in 
december 2007 aan genoemde Commissie voorgelegd).

Uit het technisch en juridisch onderzoek door de Europese Commissie van alle gegevens en 
alle door de indieners en de Franse autoriteiten verstrekte documenten is gebleken dat geen 
van de voorgestelde infrastructurele projecten die het onderwerp vormen van de 
verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 en 
1282/2007, kan worden aangemerkt als schending van het communautaire milieurecht.

Om ervoor te zorgen dat de Commissie verzoekschriften een volledig beeld krijgt van het 
door de Commissie uitgevoerde technisch en juridisch onderzoek dat tot voornoemde 
conclusie heeft geleid, is bij de onderhavige mededeling een bijlage gevoegd. In deze bijlage 
wordt het onderwerp van elk verzoekschrift genoemd (afdeling 1), worden de in casu van 
toepassing zijnde bepalingen van het communautaire recht naar voren gebracht (afdeling II) 
en worden de conclusies van genoemd technisch en juridisch onderzoek uitdrukkelijk 
geformuleerd (afdeling III).



CM\777276NL.doc 9/17 PE376.453/rev IVv02-00

NL

BIJLAGEN

bij de mededeling van de Commissie
betreffende de verzoekschriften

185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 en 1282/2007

Nadat eerst het specifieke onderwerp van elk verzoekschrift in het kort is weergegeven, wordt 
in de onderhavige bijlage van de onderhavige schriftelijke mededeling de technische en 
juridische analyse van de door indieners aan de orde gestelde klachten gemaakt, zoals die is 
opgesteld door het Directoraat-generaal Milieu (DGM) van de Europese Commissie.

I. Onderwerp van de verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007 en 1282/2007

Verzoekschriften 185/2004, 261/2004 en 37/2005 respectievelijk ingediend door A. 
Terrazoni, de la Forge, voorzitter van het "Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-
Loges" en Laurence de la Martinière van de vereniging "ADIPHCM"

Indieners stellen de beoogde grote ringweg om Orléans aan de kaak, die de aanleg van 300 
km autowegen, autosnelwegen en wegen voor internationaal verkeer, alsmede de bouw van 
drie bruggen over de Loire in Meung-sur-Loire, Jargeau en Sully-sur-Loire inhoudt. Deze 
projecten hebben niet alleen gevolgen voor meerdere gebieden van Natura 2000, met inbegrip 
van het gebied van communautair belang ("site d’importance communautaire"-SIC) "Vallée 
de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" en de speciale beschermingszone (SBZ) "Vallée 
de la Loire du Loiret", maar volgens indieners vormen deze projecten bovendien één 
totaalproject dat derhalve aan één enkele en geïntegreerde milieueffectrapportage zou moeten 
worden onderworpen en is de bevolking niet op de hoogte gesteld van deze projecten. 

Verzoekschrift 580/2005 ingediend door Anne Joëlle Legourg, voorzitter van de vereniging 
Le Carillon de Combreux

In de eerste plaats protesteert indienster tegen de voorgestelde uitbreiding van het vliegveld 
van Saint-Denis-de-l’Hôtel, als onderdeel van het gehele project van de grote ringweg om 
Orléans. Dit project omvat een verlenging en een versteviging van de start- en landingsbaan 
en een modernisering van de gebouwen. Volgens indienster heeft genoemde uitbreiding, 
buiten het feit dat een dergelijk project zonder openbaar onderzoek wordt uitgevoerd, 
gevolgen voor met name de SBZ "Forêt d'Orléans" en de diersoorten die daar wonen, met 
inbegrip van de visarend, doordat het luchtruim voor vertrek en landing van de vliegtuigen 
zich boven genoemde SBZ bevindt en er vallen met netten en geweerschoten worden gebruikt 
om de vogels van de luchthaven te verjagen.
 Indiener protesteert op de tweede plaats tegen de voorgenomen nieuwe uitbreiding van klein 
vliegveld tot grotere luchthaven. 

Verzoekschrift 883/2005 ingediend door Sylvie David-Rousseau 

Net zoals bij de verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005 en 580/2005 protesteert 
indienster tegen de aanleg van een grote ringweg om Orléans, de uitbreiding van het vliegveld 
van Saint-Denis-de-l'Hôtel en de brug over de Loire in Jargeau met als reden dat deze plannen 
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gevolgen hebben voor de hierboven genoemde SIC’s en SBZ’s. Indienster protesteert 
bovendien tegen de voorgenomen omleiding van vrachtverkeer rond Sully-sur-Loire, hetgeen 
gevolgen heeft voor de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret".

Verzoekschrift 117/2006 ingediend door Janine Ben Amor, voorzitter van de vereniging de 
la Selle / Bied pour la Protection de l'Environnement du Gatinais

Indienster protesteert tegen de geplande snelwegverbinding A19 tussen Artenay en Courtenay 
met een lengte van 101 kilometer, die de snelwegen A10 en A6 met elkaar verbindt. Volgens 
indienster heeft het project (i) ingrijpende gevolgen voor de waterstand van zowel het 
oppervlakte- als het grondwater, en op de drinkwaterwinning, (ii) gevolgen voor de SIC 
"Marais de Sceaux et Mignerette" door een uitdrogingsrisico en leidt het project (iii) tot 
ontginning van het boslandschap van Montargis en vormt het een gevaar voor de vleermuizen 
die er leven.

Verzoekschrift 914/2007 ingediend door Claude Arenales, secretaris-generaal van de 
"Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie"
Net zoals bij de verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 en 
117/2006, protesteert indiener tegen de aanleg van een grote ringweg om Orléans, de 
uitbreiding van het vliegveld van Saint-Denis-de-l'Hôtel en de snelwegverbinding A19. 
Indiener protesteert bovendien tegen de geplande brug over de Loire in Sully-sur-Loire, 
vanwege de gevolgen van dit project voor de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret".

Verzoekschrift 1282/2007 ingediend door Rémi Sallé, voorzitter van de vereniging "4CASP"
(Chécy)

Indiener protesteert tegen de aanleg van een brug over de Loire bij Chécy ten oosten van de 
agglomeratie Orléans met als reden dat dit project ingrijpende gevolgen heeft (i) voor de 
waterwinning en het grondwater en (ii) voor de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret" en voor de 
SIC "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire".

II. Belangrijkste bepalingen van het communautaire recht die van toepassing zijn op 
de infrastructurele projecten die het onderwerp zijn van de verzoekschriften 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 en 1282/2007 

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van het technisch en juridisch onderzoek 
van de betreffende verzoekschriften (zie punt III van de onderhavige schriftelijke 
mededeling), worden de belangrijkste instrumenten en communautaire milieurechtelijke 
bepalingen die van toepassing zijn op genoemde verzoekschriften weergegeven. 

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna 

In aanmerking nemend dat de gebieden die volgens indieners te lijden zullen hebben onder de 
voorgestelde infrastructurele projecten SIC’s en SBZ’s zijn die door Frankrijk uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG als onderdelen van het Natura-2000-netwerk 
zijn aangewezen, zijn Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG van toepassing. 
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Er wordt met name verwezen naar artikel 6 lid 3 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG.1

- In artikel 6 lid 3 wordt bepaald dat elk plan of voorstel dat niet gericht is op het beheer van 
de SIC en/of de SBZ en aanzienlijke gevolgen heeft voor deze SIC of SBZ, dient te 
worden onderworpen aan een voorafgaand passend onderzoek naar die gevolgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de natuurbeschermingsdoelstellingen van genoemde SIC of 
SBZ en met een volksraadpleging. 

De bevoegde autoriteiten verlenen slechts toestemming voor het voorstel of plan nadat zij 
de verzekering hebben ontvangen dat geen sprake is van aantasting van genoemd SIC of 
SBZ. 

- De bevoegde autoriteiten kunnen echter, uit hoofde van artikel 6 lid 4, ondanks negatieve 
conclusies van het daartoe strekkende onderzoek (een bepaald voorstel of plan levert 
aantasting op van genoemde SIC of SBZ ) het betreffende plan of voorstel goedkeuren op 
voorwaarde dat wordt aangetoond dat (i) er geen alternatieven voorhanden zijn, (ii) het 
plan of voorstel op basis van dwingende en zwaarwegende overwegingen van openbaar 
belang wordt gerechtvaardigd (met inbegrip van economische overwegingen) en (iii) er 
compenserende maatregelen zijn voorzien als garantie voor de algehele coherentie van het 
Natura-2000-netwerk. 

-
Er wordt bovendien verwezen naar artikel 12 lid 1 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG. 

- In artikel 12 lid 1 is bepaald dat de lidstaten een strikte beschermingsregeling voor de in 
bijlage IV, punt a) van Richtlijn 92/43/EEG opgenomen diersoorten dienen in te voeren. 
Het voorgaande geldt ongeacht of deze diersoorten al dan niet in een SIC voorkomen. Bij 
een dergelijke regeling is in het bijzonder vereist dat maatregelen worden ingevoerd om te 
voorkomen dat genoemde soorten opzettelijk worden verstoord en hun rustplaatsen worden 
vernield. 

- In artikel 12 lid 4 is bepaald dat de lidstaten een controlesysteem moeten invoeren om 
ervoor te zorgen dat het vangen of per ongeluk doden van de in bijlage IV, punt a) 
genoemde diersoorten, niet leidt tot ernstige negatieve gevolgen voor deze soorten. 

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 
2003/35/EG)

Uit hoofde van artikel 2 lid 1 van Richtlijn 85/337/EEG kunnen de bevoegde autoriteiten een 
project met mogelijke aanzienlijke milieueffecten niet goedkeuren zonder een voorafgaande 
milieueffectrapportage (MER). 

Uit hoofde van artikel 4 lid 1 van genoemde richtlijn dienen alle in bijlage I bedoelde 
projecten (behoudens de in artikel 1 lid 2 bedoelde projecten of projecten die uit hoofde van 
artikel 2 lid 3 uitgezonderd zijn) voordat zij mogelijk worden goedgekeurd, aan een MER te 
worden onderworpen. Het gaat hier met name om projecten voor (i) autosnelwegen, (ii) 
                                               
1 Artikel 7 van Richtlijn 92/43/EEG bepaalt dat de uit artikel 6 lid 2-4 voortvloeiende 
verplichtingen ook van toepassing zijn op voorstellen of plannen die de habitats van wilde 
vogels vervuilen of aantasten, zodanig dat deze invloeden belangrijke gevolgen hebben voor 
het behoud van deze soorten. 
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snelwegen, (iii) nieuwe vierbaanswegen of wegen met een lengte van meer dan 10 km, (iv) 
aanpassing/verbreding van een bestaande weg met ten minste twee rijstroken naar een weg 
met vier of meer rijstroken als het aangepaste/verbrede deel een lengte heeft van ten minste 10 
kilometer en (v) luchthavens met een start- en landingsbaan van ten minste 2100 meter. 

Indien het gaat om projecten als bedoeld in bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG, met inbegrip 
van infrastructurele bouwprojecten die niet in bijlage I worden bedoeld en van vliegvelden, 
bepalen de bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 4 lid 2 van geval tot geval of een 
bepaald project op basis van vooraf vastgestelde criteria aan een MER dient te worden 
onderworpen. Genoemde autoriteiten beschikken echter niet over een volledige 
beschikkingsvrijheid aangezien het van geval tot geval verrichte onderzoek of de van te voren 
vastgestelde criteria, uit hoofde van artikel 4 lid 3 gebaseerd dienen te zijn op de in bijlage III 
bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde criteria. Met andere woorden: de bevoegde autoriteiten 
dienen, zo nodig, rekening te houden met de specifieke eigenschappen en de plaats van het 
project en de bijzonderheden van de mogelijke milieueffecten.

Het is van belang te weten dat onder andere de bevolking een rol vervult en het recht heeft om 
over het project te worden geïnformeerd en geraadpleegd, met inbegrip van een adviesrecht. 
De bevoegde autoriteiten dienen alle uitgebrachte adviezen "in aanmerking te nemen", de 
bevolking op de hoogte te stellen van het definitieve besluit om het project al dan niet goed te 
keuren en de redenen van hun keuze uit te leggen. Daarnaast hebben belanghebbenden het 
recht hebben om bij een rechtbank beroep aan te tekenen tegen een bepaald besluit tot 
goedkeuring van een bepaald project. 

Het geval van de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk 
werelderfgoed UNESCO (1972)

Er zijn eveneens vele indieners die een beroep hebben gedaan op het feit dat de Conventie 
betreffende de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed van de Verenigde 
Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Parijs, 1972) dient te worden nagekomen. Het 
gebied Val de Loire tussen Sully-sur-Loire en Chalonnes is inderdaad in 2000 bijgeschreven 
op de werelderfgoedlijst van de Conventie vanwege haar landschapselementen en 
buitengewoon cultureel landschap.1 In verband met het voorgaande stellen indieners zich op 
het standpunt dat de Franse autoriteiten de bouw van bruggen over de Loire niet zouden 
mogen goedkeuren, aangezien zij schade toebrengen aan het Loiredal die in strijd is met 
genoemde Conventie.

In deze context kan het DGM (Directoraat-generaal Milieu) niet anders dan aangeven dat de 
Europese Gemeenschap geen partij bij genoemde Conventie is. De Commissie is derhalve niet 
bevoegd te oordelen over de uitvoering van de Conventie. Slechts de Franse staat is bevoegd 
hierover te oordelen. 

III. Technisch en juridisch onderzoek naar de infrastructurele projecten die het 
onderwerp zijn van de verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007 en 1282/2007 in het licht van de van toepassing 
zijnde communautaire rechtsbepalingen. 

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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Op basis van de door indieners en de Franse autoriteiten verstrekte gegevens en in het licht 
van de van toepassing zijnde communautaire rechtsbepalingen, heeft het DGM een technisch 
en juridisch onderzoek uitgevoerd naar alle projecten waar indieners bezwaar tegen hebben 
gemaakt. 

III.1 De grote ringweg om Orléans (verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

Geen beoogde grote ringweg om Orléans 
In tegenstelling tot wat indieners stellen, hebben de Franse autoriteiten het DGM herhaaldelijk 
medegedeeld dat er geen sprake is van een project (departementaal, regionaal of nationaal) 
voor een grote ringweg om Orléans. 

De verschillende infrastructurele projecten die het onderwerp zijn van bovengenoemde 
verzoekschriften, gaan niet over een dergelijke grote ringweg en dienen dan ook afzonderlijk 
van elkaar te worden beoordeeld. In het bijzonder kan er tussen de genoemde projecten geen 
onderling functioneel verband worden vastgesteld. 

Dientengevolge wil het DGM benadrukken dat alle genoemde projecten derhalve niet 
onderworpen worden aan dezelfde MER, aangezien het geen totaalproject, maar verschillende 
afzonderlijke projecten betreft.

III.2 De uitbreiding van het vliegveld van Saint-Denis-de-l'Hôtel en de toekomstige 
bouw van een luchthaven die qua grootte overeenkomt met nationale, en zelfs 
Europese luchthavens (verzoekschriften 580/2005, 883/2005, 914/2007).

De uitbreiding van de luchthaven is onderworpen aan een MER en een volksraadpleging

In tegenstelling tot wat indieners stellen, is de in 2003 gerealiseerde uitbreiding van het 
vliegveld van Saint-Denis-de-l'Hôtel onderworpen aan een volksraadpleging en een MER 
conform de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG. 
Met het oog hierop wil het DGM benadrukken dat de uitbreiding bestaat uit een verlenging 
van de baan met 392 meter, van 1000 naar 1392 meter. Dit betekent dat een MER slechts 
dient te worden uitgevoerd indien de bevoegde autoriteiten dit noodzakelijk achten conform 
artikel 4 lid 2 en 3 van Richtlijn 85/337/EEG (bovenbedoeld). 

Geen ingrijpende gevolgen voor de vogelstand

Bovendien blijkt uit het technisch onderzoek van de door de Franse autoriteiten verstrekte 
gegevens dat genoemd vliegveld geen ingrijpende gevolgen heeft voor de vogelstand in de 
SBZ "Forêt d'Orléans" en in de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret". Met andere woorden: 
door het vliegveld worden de rust- en voortplantingsplaatsen van genoemde soorten niet 
bedreigd en is geen sprake van aanzienlijke verstoring van deze soorten. In dit verband wordt 
opgemerkt dat het risico op een botsing volgens nationale metingen naar zijn aard erg gering 
is, aangezien deze botsingen zich grotendeels op een afstand van minder dan 15 meter boven 
de grond afspelen. In dit verband hebben de bevoegde autoriteiten afschrikvoorzieningen 
geplaatst om te voorkomen dat vogels boven het vliegveld vliegen. Overigens wordt 
benadrukt dat uit de ornithologische controle van de SBZ "Forêt d'Orléans" die in het kader 
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van het nationale herstelplan van de visarend (2006) is ingesteld, geen bijzondere problemen 
voor deze vogelsoorten naar voren zijn gekomen. Samenvattend kan geen enkele schending 
van Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG (met inbegrip van met name artikel 6 lid 3) 
worden vastgesteld. 

Geen plannen voor toekomstige uitbreiding

Wat betreft de mogelijke nieuwe uitbreiding van het vliegveld van Saint-Denis-de-l'Hôtel om 
van het vliegveld een nationale en zelfs Europese luchthaven te maken (het vliegveld wordt 
door zijn grootte alleen door kleine toeristische, sport- en zakenvliegtuigen gebruikt), hebben 
de Franse autoriteiten het DGM herhaaldelijk medegedeeld dat er geen sprake is van 
dergelijke plannen. 

III.3 De geplande snelweg A19 (verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 117/2006 en 914/2007)

In tegenstelling tot wat indieners stellen, toont de technische analyse van de door de Franse 
autoriteiten verstrekte gegevens aan dat de geplande autosnelweg A19 (met een lengte van 
101 kilometer en die een verbinding vormt tussen de A6 en de A10)1 geen ingrijpende 
gevolgen heeft gehad voor welke SIC of beschermde diersoort dan ook en dat er geen 
nadelige gevolgen zijn voor oppervlakte- en grondwater, met inbegrip van de 
drinkwaterwinning.

Daar komt nog bij dat het project onderworpen is aan een volledige MER en een 
volksraadpleging conform de in Richtlijn 85/337/EEG gestelde eisen.

Wat betreft bescherming van de SIC’s

Geen directe gevolgen 

Er wordt nogmaals op gewezen dat de geplande autosnelweg A19 geen enkele SIC doorkruist, 
maar langs de SIC’s "Marais de Sceaux et de Mignerette" en "Sites à chauve-souris de l'Est 
du Loiret" loopt; vandaar dat er geen sprake is van directe gevolgen. Samengevat kan geen 
schending van artikel 6 lid 3 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG worden vastgesteld. 

Geen ingrijpende indirecte gevolgen 

Betreffende de SIC "Marais de Sceaux et de Mignerette"

Uit de technische analyse van het aanvullend dossier d is uitgevoerd door de opdrachtgever 
uit hoofde van de Waterwet ("la Loi sur l’eau") en van het nationale dossier 
milieuverplichtingen2 blijkt dat de genoemde geplande autosnelweg geen ingrijpende 
gevolgen heeft voor de natuurlijke habitats, vissoorten en andere diersoorten – geen risico van 
verdroging, geen vermindering van het potentieel dat overstroomd kan worden, geen 
verontreiniging van het oppervlaktewater, geen noemenswaardige invloed op de toevoer van 
grondwater in de vochtige gebieden van de SIC – doordat in de bouw- en exploitatiefase 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen (afdoende overbrugging van de stromen Petit Fusain en 
                                               
1 De snelweg A19 wordt volgens planning in de zomer van 2009 in gebruik genomen.
2 Er zij op gewezen dat het nationale dossier milieuverplichtingen contractueel op de aannemer van toepassing is. 
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Maurepas, opvangen van regenwater en andere stoffen die op het wegdek terechtkomen). Met 
andere woorden: de geplande autosnelweg A19 vormt geen enkele bedreiging voor de 
doelstellingen van natuurbehoud van de SIC. Dientengevolge kan geen enkele schending van 
Richtlijn 92/43/EEG worden vastgesteld. 

Betreffende de SIC "Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret"

De autosnelweg A19 passeert op 1 km afstand verschillende verblijfplaatsen van vleermuizen, 
waarvan twee in de gemeente Chantecoq, waar vier soorten vleermuizen leven die van 
communautair belang zijn (de grote hoefijzerneus, de ingekorven vleermuis, de vale 
vleermuis en de Bechsteins vleermuis). Bovendien vormen de langs de autosnelweg gelegen 
valleien van Saint Jacques en van La Claris potentiële verplaatsings- en jachtgebieden.

De technische analyse van de door de Franse autoriteiten verstrekte documenten en gegevens 
toont aan dat de geplande autosnelweg A19 geen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de 
holen/verblijfplaatsen van de vleermuizen, noch voor de vleermuizen zelf. Bovendien worden 
in de bouw- (beperking van verlichting, methode voor volgen van de vleermuizen, etc.) en 
exploitatiefase (ecoduct waarlangs vleermuizen de autosnelweg kunnen oversteken zonder dat 
ze aangereden worden) maatregelen ter preventie en vermindering van risico’s genomen en 
zullen deze worden genomen. Dientengevolge kan geen enkele schending van Richtlijn 
92/43/EEG worden vastgesteld. 

Betreffende de bescherming van vleermuizen in het Forêt de Montargis :

Geen ingrijpende directe of indirecte gevolgen 

Ook al is het Forêt de Montargis niet als SIC aangewezen, er leven vleermuizen die van 
communautair belang zijn. 

Ook al loopt de autosnelweg A19 langs de rand van het Forêt de Montargis, de technische 
analyse van de door de Franse autoriteiten verstrekte documenten en gegevens toont echter 
aan dat de geplande autosnelweg A19 de vleermuispopulatie niet ernstig aantast als gevolg 
van de genomen maatregelen ter preventie en vermindering van risico’s (ontginningen zijn 
beperkt tot 50 ha en vinden alleen in de winter plaats, geen aantasting van de verblijfplaatsen, 
beperking van verlichting tijdens de bouwfase, enz.). Samengevat kan geen schending van 
artikel 12 van Richtlijn 92/43/EEG worden vastgesteld. 

III.4 De voorgestelde omleiding van het vrachtverkeer in Fay-aux-Loges 
(verzoekschrift 261/2004)

Geen directe of indirecte gevolgen voor het Forêt d'Orléans, noch voor een beschermde soort 

In tegenstelling tot wat indieners stellen, blijkt uit de technische analyse van de door de 
Franse autoriteiten verstrekte gegevens dat het omleidingsvoorstel in Fay-aux-Loges (plan 
voor een weg met 2x1 rijbaan met een totale breedte van 15 meter over een lengte van 6,3 
km) dat is onderworpen aan een volledige MER en een volksraadpleging conform de in 
Richtlijn 85/337/EEG (bovenbedoeld) gestelde eisen1 geen gevolgen heeft voor de SBZ 
                                               
1 De Franse administratieve rechter heeft geoordeeld dat de voorafgaand aan de goedkeuring van het project 
verrichte MER volledig is geweest.
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"Forêt d'Orléans".1

Er wordt op gewezen dat dit project geen directe gevolgen heeft omdat het niet door een SIC 
of SBZ loopt. Puits Branger, La Queue, Canal d'Orléans en Vallée du Cens die wel te maken 
krijgen met de omleiding, zijn kunstmatig vochtig gehouden gebieden die geen groot 
ornithologisch belang vertegenwoordigen. Dientengevolge kan geen enkele schending van 
Richtlijn 92/43/EEG worden vastgesteld.

III.5 De geplande bruggen over de Loire (verzoekschriften 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 883/2005, 914/2007 et 1282/2007)

Indieners protesteren tegen de aanleg van vier bruggen over de Loire (en daarmee 
samenhangende omleidingen) te weten in Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire en Jargeau en een 
brug ten oosten van de agglomeratie Orléans (geplande brug van Chécy/Combleux genaamd) 
met als redenen dat dit project ingrijpende gevolgen heeft voor de SIC "Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire" en voor de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret".

Het DGM wil er nogmaals op wijzen dat tot op heden voor geen van deze bruggen 
goedkeuring is afgegeven. De procedures die moeten leiden tot een mogelijk prefectoraal 
goedkeuringsbesluit bevinden zich pas in een beginstadium. Dientengevolge kan geen enkele 
schending van het communautaire recht, met inbegrip van Richtlijn 85/337/EEG en Richtlijn 
92/43/EEG worden vastgesteld, uitgaande van de bepalingen van deze richtlijnen zoals 
weergegeven in afdeling II van de onderhavige schriftelijke mededeling.

De bruggen in Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire en Jargeau 

Er is opdracht gegeven voor de aanleg van bruggen in Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire en 
Jargeau (en hun omleidingen). De projecten zelf zijn echter tot op heden niet goedgekeurd. 

In het bijzonder dienen, voorafgaand aan de mogelijke prefectorale goedkeuringsbesluiten, de 
MER’s nog te worden afgerond en aangevuld met een onderzoek waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijke totale schadelijke invloed op de SIC "Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire" en de SBZ "Vallée de la Loire du Loiret", als gevolg van de 
bouw van de drie genoemde bruggen. De Franse autoriteiten hebben het DGM medegedeeld 
dat de opdracht voor de uitvoering van het aanvullend onderzoek op 25 juni 2008 aan de 
betrokken dienstverlener is verstrekt en dat het onderzoek pas eind 2009 zal zijn afgerond. 

Zodra de conclusies van genoemd aanvullend onderzoek bekend zijn, zullen deze voor elk 
van de brugprojecten worden verwerkt in de afzonderlijke MER’s, die weer deel uitmaken 
van de dossiers van het onderzoek dat voorafgaand aan de verklaring algemeen belang van elk 
afzonderlijk brugproject wordt uitgevoerd. Middels volksraadplegingen krijgen de bewoners 
de mogelijkheid hun standpunten kenbaar te maken. De prefect van het departement beslist 
pas na afloop van genoemde volksraadplegingen of hij prefectorale goedkeuring verleent aan 
genoemde brugprojecten.

Alles in aanmerking genomen bevinden de bruggen in Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire en 
Jargeau zich slechts in het projectstadium (er is zelfs nog niet beslist over het bouwtype). De 

                                               
1 Vanwege de door de gemeente Donnery aangespannen administratieve beroepsprocedures zijn de 
werkzaamheden voor de omleiding in Fay-aux-Loges tot op heden nog niet gestart, terwijl dit project in 
september 2005 is goedgekeurd.
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goedkeuringsprocedures bevinden zich pas in een preliminaire fase. Tot op heden bestaat er 
geen enkele garantie dat genoemde bruggen gebouwd gaan worden. Dientengevolge kan geen 
enkele schending van het communautaire recht worden vastgesteld. 

De brug bij Chécy/Combleux 

Het DGM wil benadrukken dat de goedkeuringsprocedure voor de bouw van een brug over de 
Loire ten oosten van de agglomeratie Orléans tot op heden simpelweg nog niet is opgestart. 

Tot op heden is het genoemde project slechts opgenomen in het voorgestelde territoriale 
coherentie-overzicht (schéma de cohérence territoriale SCOT) van de agglomeratie Orléans 
Val de Loire. Daartoe dient bedacht te worden dat: 
enerzijds de SCOT d'Orléans Val de Loire onderwerp is geweest van een opiniepeiling van 15 
september 2008 tot 15 oktober 2008. De onderzoekscommissie belast met deze 
volksraadpleging heeft op 19 november 2008 haar rapport uitgebracht, waarin zij een 
voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot de geplande brug bij Chécy/Combleux, onder 
de vermelding dat de bouw van deze brug uitgaande van de biologische kwaliteit van de 
Loire, niet wenselijk is. Genoemde SCOT diende eind december 2008 goedgekeurd te zijn. 

Anderzijds is een SCOT geen voorgeschreven document in die zin dat het de bevoegde 
autoriteiten niet verplicht om de infrastructurele projecten uit te voeren, met inbegrip van de 
in de SCOT genoemde brug bij Chécy/Combleux.


