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 MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0287/2008, ingediend door Bernd Hofmann (Duitse 
nationaliteit), over vermeende verplichte aankoop en misbruik van EU-
financiering in Elche (provincie Alicante in de autonome regio Valencia)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen bouwprojecten die op dit moment in Elche op stapel staan. Hij 
stelt dat de gemeentelijke autoriteiten de bouw van een vijf verdiepingen hoog blok met 1 600 
appartementen plus de aanleg van een gigantisch groot kampeerterrein hebben goedgekeurd, 
waarbij traditionele plaatselijke gebouwen, bomen en landschappen die bewaard zouden 
moeten blijven, worden opgeofferd. Indiener stelt dat het ontwikkelingsproject, dat EU-
financiering ontvangt, niet voldoet aan de infrastructurele regelgeving met betrekking tot 
drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en rioolfaciliteiten. Hij vraagt het Europees Parlement 
derhalve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke autoriteiten van 
Elche zich aan de relevante EU-wetgeving houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010.

Indiener beklaagt zich over een plaatselijk ontwikkelingsproject dat hij om diverse redenen,
die voornamelijk verband houden met landverkaveling, slecht gepland acht. Hij beweert ook 
dat het project op het gebied van infrastructuurdiensten duidelijk onder de maat is. Deze 
kwestie kwam ook aan bod in verzoekschrift 278/2008, dat eveneens betrekking had op
stedelijke ontwikkeling in Elche. 
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Tevens herhaalt indiener beweringen die hij afzonderlijk rechtstreeks aan OLAF heeft 
voorgelegd. OLAF heeft besloten geen zaak te openen naar aanleiding van deze beweringen.

Opmerkingen van de Commissie

Uit het oogpunt van infrastructuur is water van wezenlijk belang voor een bouwproject van 
het type dat indiener beschrijft. Dit wordt erkend in artikel 40 van de ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), de van toepassing zijnde leidraad voor 
stadsplanning. De stad Elche is een agglomeratie met 228 000 inwoners en valt derhalve 
onder de artikelen 3 en 4 van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1, met 
als consequentie dat afvalwater moet worden opgevangen en gezuiverd volgens de in de 
richtlijn vastgelegde waarden.

De Commissie ziet nauwlettend toe op de naleving van de vereisten van de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater en heeft juridische inbreukprocedures tegen Spanje in 
gang gezet voor meer dan 400 steden in heel Spanje die niet voldoen aan de vereisten voor 
infrastructuur voor afvalwater. Deze inbreukprocedures bevinden zich momenteel in de fase 
van een met redenen omkleed advies2 (tweede en laatste schriftelijke waarschuwing voordat 
deze kwestie aanhangig wordt gemaakt bij het Europees Hof van Justitie). In twee andere 
rechtszaken heeft het Europees Hof van Justitie reeds uitspraak gedaan met betrekking tot de 
gemeenten Sueca, Benifaio, Sollana en Almussafes (provincie Valencia) en Vera (provincie 
Almeria)3.

Daarnaast is 15% van de aan de regio Valencia toegekende middelen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2007-2013 toegewezen aan
waterinfrastructuurprojecten (zowel met betrekking tot watervoorziening als afvalwater) om 
er mede voor te zorgen dat er behoorlijke voorzieningen zijn, volgend op de snelle 
verstedelijking in sommige regio’s in Spanje.

Zoals reeds eerder in verband met vele andere vergelijkbare verzoekschriften is gezegd, 
voorziet de kaderrichtlijn water4 in een mechanisme om de duurzaamheid van de 
watervoorziening te waarborgen. De tenuitvoerlegging van de richtlijn bevindt zich echter 
nog in de beginfase. Volgens de richtlijn moeten de stroomgebiedbeheerplannen uiterlijk eind 
2009 gepubliceerd zijn. De Commissie zal nauwkeurig nagaan of deze plannen aan de eisen 
van de richtlijn voldoen.

Wat drinkwater betreft, verwijst indiener naar een ander ontwikkelingsgebied, "El Pinet", dat
via tankwagens van drinkwater zou worden voorzien. Er zijn geen klachten over de kwaliteit 
van het geleverde drinkwater. Bovendien stelt de communautaire wetgeving 
(drinkwaterrichtlijn 98/83/EG5) wel kwaliteitseisen voor drinkwater vast, maar legt deze geen 
verplichting op om drinkwater via een distributienetwerk te leveren. De kwaliteitseisen zijn 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L 135 van 30.5.1991.
2 Zie het persbericht van de Commissie van 27 november 2008, IP/08/1802, beschikbaar in het Engels, Duits, 
Frans, Italiaans, Spaans en Grieks, te raadplegen via 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802.
3 Arresten van 19.4.2007, zaak C-219/05, en van 8.9.2005, zaak C-416/02.
4 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.
5 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54.
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vastgesteld voor drinkwater voor de consument, ongeacht of het via een distributienetwerk, 
via containers of tankwagens wordt geleverd.

De grootste zorg van indiener over de verminderde leefbaarheid van zijn eigendom en de 
wijzigingen in de grondbezitstructuur zijn een zaak voor het nationale recht.

Conclusies

De door indiener genoemde problemen worden, op indirecte wijze, actief door de Commissie
onderzocht. De Commissie verzoekschriften wordt te gelegener tijd op de hoogte gesteld van 
de ontwikkelingen in deze kwestie.


