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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0776/2009, ingediend door Roland Sharp (Britse 
nationaliteit), namens de bewonersvereniging van Hondón de los Frailes, 
over ontoelaatbare bebouwing in Hondón de los Frailes, Alicante (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener vertegenwoordigt een vereniging van bewoners die zeer bezorgd is over het tot 
dusver niet aangenomen algemene stadsontwikkelingsplan dat werd voorgesteld door het 
gemeentebestuur van Frailes. Tijdens de periode dat het plan beschikbaar werd gesteld voor 
openbare raadpleging, heeft de vereniging er een aantal bezwaren tegen ingediend. Het 
gemeentebestuur stelt voor het aandeel aan stadsgebieden uit te breiden van 2,3% naar 16%. 
Volgens de bewonersvereniging zou er onvoldoende watertoevoer zijn voor dergelijke 
bebouwing, wat wordt bevestigd in een verslag van de Hydrografische Confederatie van de 
Júcar van oktober 2007. Volgens de indieners betekent dit gebrek aan duurzaamheid van het 
stadsontwikkelingsproject een inbreuk op Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. De 
indieners verzetten zich eveneens tegen het feit dat de toekomstige ontwikkelingsprojecten 
zullen vallen onder de Ley reguladora de la activitad urbanística (LRAU - wet op de 
reglementering van urbanisatieprojecten), die voorziet in de tussenkomst van een 
projectontwikkelaar. De indieners zijn van mening dat deze wet onvoldoende garanties biedt 
met betrekking tot compensatie voor onteigeningen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie heeft de door indiener verstrekte informatie onderzocht in het licht van het 
recht van de Europese Gemeenschap (EC) dat in deze zaak mogelijk van toepassing is.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) 2000/60/EG1 stelt de behoefte vast aan een gedetailleerde 
planning met behulp van de ontwikkeling van stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP’s) voor 
het gebruik van watervoorraden ter voorkoming van niet-duurzame oplossingen en 
onherstelbare schade aan het milieu. Deze plannen omvatten maatregelen die zijn gericht op 
het realiseren van een goede kwantitatieve toestand van het grondwater in 2005 en 
beheersingsmaatregelen met betrekking tot, bijvoorbeeld, onttrekking van het grondwater. Op 
grond van onevenredig hoge kosten of technische haalbaarheid zijn er echter uitzonderingen 
mogelijk om dit doel te behalen.

Volgens de KRW moesten de eerste SGBP’s in december 2009 zijn gepubliceerd. Een 
belangrijke uitdaging van milieubeleid is zijn integratie met ander beleid, waaronder dat met 
betrekking tot urbanisatie en toerisme. Artikel 14 van de KRW verplicht lidstaten om bij de 
ontwikkeling van het SGBP de actieve betrokkenheid van alle belanghebbende partijen in de 
procedure te stimuleren. De participerende aanpak van de KRW biedt mogelijkheden om deze 
integratie van beleid te verbeteren en de bescherming en het duurzaam beheer van water in de 
toekomst te bevorderen.

Volgens de beschikbare informatie is de tenuitvoerlegging van de KRW in Spanje aanzienlijk 
vertraagd. De ontwerpplannen zijn in de meeste stroomgebiedsdistricten nog niet voor 
inspraak bekendgemaakt. De Commissie zal de volgende stappen van de tenuitvoerlegging 
van de KRW nauwlettend volgen, in het bijzonder de aanneming van de 
stroomgebiedsbeheersplannen, om ervoor te zorgen dat de Spaanse bevoegde instanties hun 
verplichtingen nakomen. Zodra de stroomgebiedsbeheersplannen zijn aangenomen, zal de 
Commissie de inhoud daarvan beoordelen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen 
van de KRW.

Op basis van de door indiener ingebrachte rapportage, is momenteel geen spraken van 
inbreuk op Richtlijn 2000/60/EG; Het dient echter te worden opgemerkt dat het de 
verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten is om alvorens een project goed te keuren 
of een plan aan te nemen, te zorgen voor de juiste toepassing van het Europees milieurecht.
Zij dienen ervoor te zorgen dat bij de milieueffectbeoordeling volledig rekening wordt 
gehouden met alle nadelige gevolgen die samenhangen met een extra 
watervoorzieningsinfrastructuur.

Aan de andere kant dient te worden opgemerkt dat al naar gelang de eigenschappen van het 
desbetreffende stadsontwikkelingsplan, Richtlijn 2001/42/EG2 betreffende de beoordeling van 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB 
L 327 van 22 december 2000, blz. 1.
2 PB L 197 van 21 juli 2001.
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de gevolgen voor het milieu van de bepaalde plannen en programma’s (bekend als de 
strategische milieueffectrapportage- of SMER-richtlijn), of Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende 
de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend als 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn) mogelijk in deze zaak van toepassing zijn.

De Commissie nam de gelegenheid te baat om deze vraag te stellen in haar opmerkingen ten 
aanzien van verzoekschrift 70/2007 dat eveneens betrekking heeft op de “overmatige 
urbanisatie en het mogelijk schadelijke effect hiervan op het milieu in Hondón de las Nieves 
(Alicante)”.

Daarom is het van belang op te merken dat het plan zelf mogelijk krachtens Richtlijn 
2001/42/EG voorwerp moet vormen van een strategische milieueffectrapportage. De 
afzonderlijke projecten dienen de in de Richtlijn milieueffectrapportage voorgeschreven 
procedures te volgen. In het kader van bovenbedoelde procedures zullen waarschijnlijke 
gevolgen voor het milieu worden vastgesteld, geminimaliseerd en vermeden. Deze procedures 
voorzien in een openbare inspraakprocedure waarbij de indieners hun beschuldigingen 
kenbaar kunnen maken, zoals zij naar het schijnt hebben gedaan.

De Commissie wenst indiener erop te wijzen dat de compatibiliteit van enkele bepalingen van 
de regelgeving van Valencia (LRAU-LUV) met EU-wetgeving terzake van 
overheidsopdrachten door de Commissie voor het Europees Hof van Justitie is betwist in een 
procedure wegens niet-nakoming op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag (nu artikel 
258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). In de context van deze 
niet-nakoming is door de Commissie een verzoekschrift ingediend bij het Europees Hof van 
Justitie (referentienummer C-306/08 Commissie tegen Spanje2. In deze procedure neemt de 
Commissie het standpunt in dat de PAI's (geïntegreerde actieprogramma’s onder de LUV)
volledig moeten worden gegund volgens de bepalingen van de richtlijnen inzake de 
aanbesteding van openbare werken en in het bijzonder die van Richtlijn 93/37/EEG
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
de uitvoering van werken3 en Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten4.
Het dient echter te worden onderstreept dat de bovengenoemde procedures niet de bepalingen 
van de regelgeving van Valencia met betrekking tot de onteigeningsbevoegdheden van de 
plaatselijke overheid (waaronder de door indieners opgeworpen vraag over compensatie) in 
twijfel trekken, aangezien dit op grond van artikel 295 van het EG-verdrag (nu artikel 345 van 
het VWEU) inzake de regeling van het eigendomsrecht van een lidstaat geen kwestie is die tot 
                                               
1 PB L 175 van 5 juli 1985.
2 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
3 Richtlijn 93/37/EEG van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, PB L 199 van 9 augustus 
1993, blz. 54.
4 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, PB L 134 van 30 april 2004, blz. 114.
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de bevoegdheid van de Europese Unie behoort.

Bovendien heeft de inbreukprocedure in het bijzonder betrekking op de incompatibiliteit van 
de regionale regelgeving en niet op de individuele gevallen van toekenning van PAI's 
krachtens die regelgeving. Indien indiener meent dat hij schade heeft geleden als gevolg van 
de incompatibiliteit van de nationale regelgeving, dient hij dus verhaal te zoeken op nationaal 
niveau via de bevoegde autoriteiten, waaronder de rechtbanken. Nationale rechtbanken zijn de 
lichamen die primair verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van eerbiediging van de EU-
wetgeving, in het bijzonder in individuele gevallen van verkeerde toepassing van EU-
wetgeving. Deze rechtbanken kunnen en moeten soms vragen doorverwijzen naar het EHJ 
krachtens artikel 234 van het EG-Verdrag (nu artikel 267 van het VWEU) indien zij van 
oordeel zijn dat een bepaald punt van EG-wetgeving waarvan de interpretatie voor hen niet 
helder is, eerst dient te worden verduidelijkt om de hangende, specifieke zaak die voor hen 
ligt, te kunnen beslechten.

Indien indieners menen dat hun eigendomsrechten in de onderhavige zaak zijn geschonden, 
dienen zij verhaal te zoeken op nationaal niveau via de bevoegde autoriteiten, waaronder de 
rechtbanken.

Ieder die van mening is dat zijn grondrechten zijn geschonden, kan een klacht indienen bij het 
Europees Hof van de rechten van de mens van de Raad van Europa. Het Hof kan een zaak 
uitsluitend behandelen nadat alle binnenlandse rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Conclusies

De Commissie wenst te benadrukken dat lidstaten met inachtneming van het EG-milieurecht
primair verantwoordelijk zijn voor het bepalen van hun eigen regelgeving inzake ruimtelijke 
ordening.

Volgens de verstrekte informatie is het desbetreffende plan nog niet voor formele 
goedkeuring ingediend en zou het voorbarig zijn om een inbreuk van het EG-milieurecht te 
veronderstellen.

Daarom kan de Commissie in deze fase geen inbreuk van de EG-milieuwetgeving vaststellen.

Ter aanvulling op het bovenstaande: enkele bepalingen van de regelgeving van Valencia 
(LRAU-LUV) De Commissie wenst indiener erop te wijzen dat de compatibiliteit van enkele 
bepalingen van de regelgeving van Valencia (LRAU-LUV) met EU-wetgeving terzake van 
overheidsopdrachten door de Commissie is aangevochten voor het Europees Hof van Justitie 
door middel van een procedure wegens niet-nakoming op grond van artikel 226 van het EG-
Verdrag (nu artikel 258 van het VWEU). In deze procedures worden er echter geen
bepalingen van de regelgeving van Valencia inzake onteigening (met inbegrip van de kwestie 
van compensatie) betwist, aangezien dit niet binnen de bevoegdheid van de EU ligt.


