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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 585/2009, ingediend door Samuel Martín-Sosa Rodríguez
(Spaanse nationaliteit), namens Ecologistas en Acción (Milieubeschermers in 
actie), over de aanleg van een golfbaan in Melilla met Europees geld

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om onderzoek naar de financiering van de golfbaan van Melilla die zich 
bevindt tussen de afrastering met Marokko en de luchthaven, hij zegt dat bedoelde baan is 
aangelegd zonder milieueffectrapportage en gevaarlijk kan zijn voor de luchtvaart daar vogels 
de reactoren van de vliegtuigen kunnen beschadigen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift ontvankelijk verklaard op 9 september 2009. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Het verzoekschrift

Indiener klaagt over het gebruik van Europees geld voor de aanleg van de golfbaan van 
Melilla (Spanje), die zich bevindt aan de grens van de stad met Marokko. Hij voert met name 
drie punten van bezwaar tegen dit project aan.

– In de eerste plaats zou het nadelig zijn voor het sociale beeld van Europa aan zijn grenzen 
vanwege de keuze van de locatie, die als beledigend wordt beschouwd. De golfbaan, waarvan
over het algemeen door de hogere sociale klassen gebruik wordt gemaakt, bevindt zich 
immers in het grensgebied met Marokko, waarvan het ontwikkelingsniveau bijzonder laag is.
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– In de tweede plaats zou het project grote gevolgen hebben voor het milieu, in verband met
het probleem dat het terrein smal is en het water in de stad schaars. Voor het onderhoud van 
het gras van de golfbaan zou veel water nodig zijn, waarvan er echter te weinig is op het 
terrein, en zou intensief gebruik moeten worden gemaakt van gewasbestrijdingsmiddelen die 
het grondwater vervuilen.

– In de derde plaats zou het project een gevaar vormen voor de veiligheid van de luchtvaart, 
omdat een deel van het terrein zich ter hoogte van de start- en landingsbanen van het 
vliegveld bevindt. De kunstmatig aangelegde meren op de golfbaan zouden vogels 
aantrekken, waardoor de risico’s voor vliegtuigen tijdens het landen en opstijgen groter 
worden.

Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve een onderzoek te verrichten naar de 
Europese middelen die voor dit project zijn gebruikt.

Commentaar van de Commissie

De aanleg van de golfbaan van Melilla is medegefinancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van het geïntegreerd operationeel programma 
(GOP) 2000-2006. Het totaal van de subsidiabele kosten van het project bedraagt 
1 890 968,18 euro en het medefinancieringspercentage van het project is 75 %, te weten een 
bijdrage van het EFRO van 1 418 226,14 euro. Op 22 september 2009 is een bedrag van
1 579 061,18 euro gecertificeerd, te weten een daadwerkelijke bijdrage van het EFRO van 
1 184 295,89 euro. 

Het project wordt beheerd door het ministerie van Milieu van de regering van de autonome 
stad Melilla, dat is aangewezen als uitvoerder van het project. Het valt binnen het kader van 
de prioritair zwaartepunt 5 "plaatselijke ontwikkeling en stadsontwikkeling" en meer in het 
bijzonder maatregel 1 "toeristische en culturele voorzieningen". Het project richt zich 
derhalve in de eerste plaats op het versterken van het toerisme maar ook op het scheppen van 
werkgelegenheid en, hoewel in mindere mate, op het verspreiden van sportbeoefening en 
sportwaarden. 

De Europese Commissie wenst de volgende antwoorden te geven op de kritiek van indiener 
op dit project: 

– Wat betreft de locatie van de golfbaan op de grens met Marokko: deze is gekozen omdat het 
de enige plaats van de stad was, gezien de beperkte oppervlakte daarvan, met zoveel ruimte. 
Overigens is het grensgebied waarin de golfbaan is aangelegd, volgens het algemene 
ruimtelijke ordeningsplan van de stad niet voor bebouwing bedoeld, met het oog op de 
nationale veiligheid. Dit grensgebied, dat zich bevindt aan de uiterste grens, staat namelijk ter 
beschikking van het ministerie van Defensie dat het, tot de aanleg van de golfbaan, gebruikte 
voor oefeningen van militaire voertuigen. Er mag dus absoluut niet gebouwd worden zonder 
de voorafgaande toestemming van het genoemde ministerie. De aanleg van de golfbaan is 
goedgekeurd omdat deze, in tegenstelling tot andere stedelijke projecten, de militaire 
trainingen niet verstoort en derhalve het belang van de nationale veiligheid, dat het ministerie 
verdedigt, respecteert. 
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– Wat betreft de milieuaspecten en met name het water dat gebruikt wordt voor onderhoud: de 
golfbaan wordt op dit moment van water voorzien door middel van een in de buurt gelegen 
put waarvan het water te zout is voor consumptie. Het plan is om in de toekomst ook het 
water dat afkomstig is van de tertiaire zone van de afvalwaterzuivering te gebruiken. De 
ingebruikname daarvan is voorzien voor het einde van deze maand. Het waterverbruik voor 
het onderhoud van de golfbaan brengt de drinkwatervoorzieningen van de stad, bestemd voor 
huishoudelijk gebruik, dus niet in gevaar. Bovendien deed het terrein dat nu als golfbaan 
gebruikt wordt, vroeger dienst als geïmproviseerde openbare vuilstortplaats. Dankzij de 
aanleg van de golfbaan is er een einde gekomen aan deze ongecontroleerde praktijk en is het 
terrein als groene ruimte bewaard gebleven. Ten slotte stelt indiener dat er geen 
milieueffectrapportage zou zijn. Deze verplichting gold niet voor het project, gezien zijn
kenmerken en overeenkomstig de bepalingen van Wet 6/2001 van 8 mei, houdende wijziging 
van het Koninklijk Wetsbesluit 1302/1986 van 28 juni1. 

– Tenslotte, wat de veiligheid van de luchtvaart betreft, blijkt dat de vogels die een gevaar 
zouden vormen voor het stijgen en landen van de vliegtuigen meer werden aangetrokken door 
de openbare vuilstortplaats (vanwege de aanwezigheid van voedselresten en stilstaande 
plassen regenwater) dan door de groenvoorzieningen en de kunstmatige meren van de 
golfbaan. Dankzij de aanleg van het terrein en met name het aanbrengen van een 
drainagesysteem, is het terrein gesaneerd en zijn de vogels verdwenen. Bovendien heeft de 
stad gebruik gemaakt van valkerijdiensten, zoals die ook gebruikt worden door het vliegveld 
van Melilla om vogels van de start- en landingsbanen van het vliegveld te weren. Maar 
bovenal is er positief beslist over de vraag die het ministerie van Milieu en het Subdirección 
General de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios (Algemeen Onderdirectoraat 
luchtvaartnavigatie- en luchthavensystemen) verdeeld hield inzake het handhaven of schorsen
van de activiteiten van de golfbaan2. De stad Melilla werd niettemin verzocht aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen om de regelmaat en de veiligheid van de diensten van het vliegveld te 
garanderen. 

Conclusie

Het besluit over de aanleg van de golfbaan van Melilla valt onder de exclusieve bevoegdheid 
van de Spaanse autoriteiten, zowel nationaal (inzake de keuze en de toewijzing van het 
project) als lokaal (het beheer en de uitvoering van het project). Daar de Europese Commissie 
niet het recht heeft zich te mengen in deze keuze, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld 
voor een dergelijk project. 

Bij lezing van de verstrekte documenten blijkt echter dat het project van de golfbaan voldoet 
aan alle voorwaarden die vereist zijn om regelconform te kunnen functioneren. De 
argumenten die indiener naar voren brengt, inzake de keuze van de locatie van de golfbaan, de 
gevolgen voor het milieu en de veiligheidsproblemen voor de luchtvaart, hebben geen 
juridische basis, daar in alle drie de gevallen de geldende regelgeving is gevolgd en de 
                                               
1 Dat blijkt uit twee documenten van het ministerie van Milieu van de regering van de autonome stad Melilla van 

respectievelijk 26 et 27 december 2004, waarvan de Europese Commissie een afschrift heeft ontvangen. Uit 
een derde document dat ook afkomstig is van het ministerie, gedateerd december 2004, blijkt overigens dat het 
project zou zijn goedgekeurd, zelfs als er een milieueffectrapportage had moeten worden uitgevoerd.

2 In een resolutie van 5 juni 2009, waarvan een afschrift aan de Europese Commissie is verzonden, heeft het 
directoraat-generaal Burgerluchtvaart zich inderdaad uitgesproken voor het handhaven van de golfactiviteiten.
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voorafgaande vergunningen zijn verkregen. De Europese Commissie beschikt over de
officiële documenten ter bevestiging van haar stellingen.

Nu het verzoek van indiener om een onderzoek in te stellen naar het gebruik van Europees 
geld ongegrond lijkt, stelt de Europese Commissie voor dit nietig te verklaren.


