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Betreft: Verzoekschrift 468/2007, ingediend door Jan Terkel Nielsen (Deense 
nationaliteit), over de schending van communautaire milieuregels in verband 
met een project voor de bouw van vakantiehuisjes in Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de Deense autoriteiten toestemming hebben verleend voor de bouw van 20 
vakantiehuisjes op het kleine Deense eiland Arø. Hij benadrukt dat het hele eiland deel 
uitmaakt van EU-habitat 96 en dat het vakantiehuisjesproject bijgevolg een schending is van 
de EU-wetgeving op milieugebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Indiener maakt zich zorgen over de voorgestelde bouwplannen die gevolgen zullen hebben 
voor een ‘internationaal natuurbeschermingsgebied’ op het kleine eiland Arø, in het 
zuidwesten van Denemarken. Hij geeft aan dat dit hele eiland is aangewezen krachtens de 
Ramsarconventie inzake watergebieden én tot Natura 2000-gebied is verklaard krachtens de 
habitatrichtlijn.

In 2005 en 2006 werden aanvragen van de lokale overheid (de gemeente Haderslev, ofwel 
‘Haderslev kommune’) voor de bouw van vakantiehuisjes op het eiland resoluut afgewezen 
door de nationale autoriteiten. In 2007 nam het Deense parlement een ‘landsplandirektiv’ aan 
(Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland), 
waardoor het mogelijk is geworden om 20 vakantiehuisjes op het eiland te bouwen.
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Indiener is bezorgd dat de mogelijkheid om nu 20 vakantiehuisjes te bouwen in een 
internationaal natuurbeschermingsgebied gevolgen zal hebben voor het gebied en hij is bang 
voor schade aan de natuurlijke leefomgeving en de soorten waarvoor het is aangewezen.

Terwijl dit gebied krachtens de Ramsarconventie ook is aangewezen als watergebied van 
internationale betekenis, ligt het belang van de Gemeenschap bij de classificatie in SBZ- en 
GCB-gebieden die zijn gemaakt om te voldoen aan de verplichtingen volgens Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand1 en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2. De 
Commissie kan bevestigen dat het kleine eiland Arø door Denemarken is aangewezen en deel 
uitmaakt van het Natura 2000-netwerk van natuurgebieden. De wetenschappelijke motivering 
voor de aanwijzing is gelegen in een aantal habitatsoorten, waaronder de Atlantische schorren 
(code 1330) (Strandenge) en de van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 
Magnopotamium of Hydrocharition (code 3150) (Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks). Verder komen in dit gebied bepaalde vogels en andere soorten 
voor, waaronder de Circus aeroginosus (Rørhøg), de Rana arvalis (Spidssnudet frø) en de Bufo 
calamita (Strandtudse).

Indiener verstrekt geen informatie over de aangenomen ‘landsplandirektiv’, maar de 
Commissie heeft deze kunnen terugvinden op de website van de nationale overheid. Het 
verzoekschrift bevat geen informatie op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat er in 
het gebied sprake zal zijn van een verlies van de natuurlijke leefomgeving of van soorten die 
van belang zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud of dat er sprake zal zijn van een 
aanzienlijk storen van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Het feit dat een gebied krachtens de habitatrichtlijn aangewezen is, betekent niet dat andere 
activiteiten in dat gebied verboden zijn. Geplande activiteiten zijn echter onderworpen aan 
een beoordeling van hun mogelijke gevolgen voor de natuurlijke leefomgeving en de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. Dit volgt uit artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn, dat 
bepaalt dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van het gebied, maar aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een passende 
beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met 
de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De procedure voor een dergelijke 
beoordeling wordt uiteengezet in artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De Commissie heeft 
gezien dat de Deense nationale autoriteiten voor de ‘landsplandirektiv’ een dergelijke 
beoordeling hebben laten uitvoeren (door een afdeling van het nationale onderzoeksinstituut 
voor milieu, ofwel Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 
op 21 augustus 2006). De Commissie heeft ook gezien dat er verzachtende maatregelen 
worden voorgesteld, die de omstandigheden voor de betreffende soorten niet alleen zouden 
moeten verzachten, maar ook verbeteren. Deze beoordeling heeft tot de conclusie geleid dat 
het project, gezien de doorvoering van verzachtende maatregelen, geen aanzienlijke negatieve 
gevolgen zal hebben voor de habitatsoorten of (plant- en dier)soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen of die worden opgenoemd in bijlage IV van de habitatrichtlijn of bijlage I van de 
vogelrichtlijn. 

                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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Met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, wordt bovendien opgemerkt 
dat er is gezegd dat een beoordeling van de ‘landsplandirektiv’ heeft plaatsgevonden.

De ‘landsplandirektiv’ maakt wel degelijk de weg vrij voor de volgende stappen van het 
planningsproces (planning op gemeentelijk niveau en lokaal niveau), die uiteindelijk kunnen 
leiden tot toestemming voor de bouw van 20 vakantiehuisjes. Hierbij worden instructies 
gegeven voor de naleving van de artikelen 6 en 12 van de habitatrichtlijn.

Conclusies

De Commissie merkt op dat voor het betreffende gebied artikel 6 van de habitatrichtlijn is 
nageleefd; er heeft een effectbeoordeling plaatsgevonden en de voorwaarden zijn vastgesteld 
voor het verdere plannings- en ontwikkelingsproces (een wijziging van het plan op 
gemeentelijk niveau en voorbereidingen voor een plan op lokaal niveau). In het licht van de 
beschikbare informatie is er volgens de Commissie geen sprake van een schending van de 
communautaire milieuwetgeving met betrekking tot de procedure voor het voorgestelde 
bouwproject (de ‘landsplandirektiv’) die door de betreffende Deense autoriteiten is gevolgd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

In haar vorige antwoord heeft de Commissie verklaard dat zij gezien de beschikbare 
informatie geen schending van de communautaire milieuwetgeving heeft kunnen constateren 
met betrekking tot de door de betrokken autoriteiten in Denemarken gevolgde procedure (de 
‘landsplandirektiv’) voor het voorgestelde bouwproject (20 vakantiehuisjes op het eiland 
Aarø).

Op 14 augustus 2008 heeft indiener aanvullende informatie verstrekt, waaronder een bezwaar 
tegen een voorstel voor een nieuwe ‘landsplandirektiv’ (gepresenteerd in maart 2008) voor 
nog eens 12 vakantiehuisjes op het eiland.

Na de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 6 oktober 2008 heeft de Commissie 
in een schrijven de Deense autoriteiten verzocht om specifieke informatie over deze nieuwe 
bouwplannen, waarop de Deense autoriteiten op 14 januari 2009 hebben geantwoord.

In haar brief had de Commissie haar bezorgdheid geuit over de mogelijke (cumulatieve) 
gevolgen van vakantiehuisjes voor habitats en soorten in het Natura 2000-gebied. De 
Commissie verzocht de Deense autoriteiten aan te geven hoe ze zouden zorgen voor naleving 
van de vogel1- en de habitatrichtlijn2 en hoe ze ervoor zouden zorgen dat er geen schade of 
belangrijke verstoring zou optreden met betrekking tot habitats en soorten waarvoor het 
gebied is bestemd. Haar zorg betrof met name de vogelstand in Aarø Kalv en in gebieden aan 

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 van de Raad inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 
25.4.1979, blz. 1-18.
2 Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
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de westkust van Aarø in verband met de toename van menselijke activiteiten op het land en 
op zee.
De Commissie heeft nu het antwoord van de Deense autoriteiten geëvalueerd.

Er werden twee effectbeoordelingen uitgevoerd en de Deense autoriteiten hebben de 
conclusies daarvan uiteengezet. Het blijkt dat in het natuurgebied bij Aarø Kalv tijdens het 
broedseizoen honden regelmatig een probleem vormen voor bepaalde vogels, en ook zeilers 
die het natuurgebied vanuit zee binnenkomen. Volgens de Deense autoriteiten zal er aan dit 
probleem en andere mogelijke problemen als gevolg van verdere ontwikkeling wat gedaan 
kunnen worden door in de komende gedetailleerde planning de volgende maatregelen op te 
nemen:

 de plekken waar de vakantiehuisjes staan, zullen worden opengehouden, al
zullen bestaande hagen worden gehandhaafd (omdat ze als voedsel dienen voor 
de Circus aerogonisus (rørhøg ofwel bruine kiekendief));

 ontwikkeling en bouw zal buiten het broedseizoen plaatsvinden, dat wil zeggen 
na 15 juli en vóór 1 maart;

 bestaande hagen langs de weg van Aarø-dorp naar Bolmose Enge zullen intact 
blijven om verkeerslawaai in het zuidwestelijk gebied te verminderen;

 er zal een informatiecampagne worden gestart met folders over de 
bescherming van de vogels op Aarø en in Aarø Kalv;

 er zal opnieuw gekeken worden naar de borden die de toegang tot het gebied 
tijdens het broedseizoen verbieden en deze zullen eventueel worden aangepast;

 er zal gekeken worden naar een doeltreffender afscheiding rond het 
natuurreservaat bij Aarø Kalv om honden en katten buiten te houden;

 of er verdere maatregelen nodig zijn zal bekeken worden tijdens de lopende 
planning van Natura 2000.

Nu bovenstaande maatregelen in de toekomstige planning worden opgenomen en daarvan 
deel gaan uitmaken, is de Commissie van mening dat er de noodzakelijke zorg zal worden 
besteed aan de bescherming van de habitats en soorten in het Natura 2000-gebied, en in het 
bijzonder van broedvogels.

Conclusie

De Commissie is derhalve niet van mening dat de bouw van de extra twaalf vakantiehuizen in 
strijd is met de natuurrichtlijnen. Toch heeft de Commissie in een schrijven aan de Deense 
autoriteiten de noodzaak onderstreept om in alle toekomstige plannen voor dit gebied 
rekening te houden met de cumulatieve effecten van dit soort ontwikkelingen en de noodzaak 
om de recreatiedruk te beheersen. Zij spoort de autoriteiten aan om voor dit gebied een 
beheersplan te ontwikkelen voor een goed evenwicht tussen recreatie en natuurbehoud in de 
toekomst.


