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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1394/2007, ingediend door Miguel Angel Gea Rifá (Spaanse 
nationaliteit), over het schadelijke effect van geplande watersportfaciliteiten 
die moeten worden aangelegd in Caño de la Barreta, in de omgeving van El 
Rompido (Cartaya, Andalusië)

Indiener zet vraagtekens bij de plannen van de Andalusische autoriteiten om 
watersportfaciliteiten aan te leggen in Caño de la Barreta, in de omgeving van El Rompido 
(Cartaya, Huelva, Andalusië). Volgens indiener is het project, dat bedoeld is als herinrichting 
van de faciliteiten van de Club Náutico Río Piedras, noch in het Algemeen 
Stedenbouwkundige Plan van Cartaya noch in het Stedelijk Grondgebiedplan van Andalusië 
opgenomen. Indiener beweert dat de geplande faciliteiten veel verder gaan dan een redelijke 
herinrichting van de oorspronkelijke infrastructuur en dat ze het ecosysteem van Río Piedras 
in ernstige mate beïnvloeden. Indiener is voorts van mening dat het project niet te verenigen is 
met het voorstel van de Andalusische autoriteiten om het gebied Caño de la Barreta onderdeel 
uit te laten maken van het Natura 2000-netwerk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

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

De Commissie merkt op dat de geplande locatie van de nieuwe havenfaciliteiten is gesitueerd 
binnen de grenzen van het gebied van communautair belang (GCB) ES6150028 ("Estuario del 
Río Piedras"), dat grenst aan het GCB ES6150006 ("Marismas del Río Piedras y Flecha de El 
Rompido"). Beide gebieden zijn door de Spaanse autoriteiten krachtens de Habitatrichtlijn 
voorgesteld1 als GCB.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 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 Commissie denkt dat het zinvol is de verplichtingen in herinnering te roepen die 
voortvloeien uit artikel 6, lid 3 en 4, van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG): “voor elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied”. Gelet op de 
conclusies van een dergelijke beoordeling en behoudens de bepalingen van de Habitatrichtlijn 
geven de bevoegde autoriteiten slechts toestemming voor het plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de integriteit van het betrokken gebied niet zal aantasten.

De Commissie is niet op de hoogte van de plannen waar indiener naar verwijst. Volgens de 
door indiener verstrekte informatie behoeven deze nog de goedkeuring van de regionale en 
lokale autoriteiten.

Conclusies

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, moeten de bevoegde autoriteiten nog 
hun goedkeuring geven aan het project voor de nieuwe havenfaciliteiten en is met betrekking 
tot dit project nog geen definitief besluit genomen. De Commissie merkt op dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de vereisten van de Habitatrichtlijn in dit stadium niet in acht worden 
genomen. De Commissie zal bijgevolg geen aanvullende maatregelen nemen, tenzij nieuwe 
feiten bekend worden.


