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NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

25.3.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1025/2008 ingediend door B. H. (Britse nationaliteit), namens 
Hazelhurst Residents Association, gesteund door 297 medeondertekenaars, 
over bezwaren tegen een huizenbouwproject in Ashton-Under-Lyne 
(Lancashire, Verenigd Koninkrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het voorstel van de New Charter Housing Trust om huizen te 
bouwen op twee plaatsen aan de Hazelhurst Road in Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Verenigd Koninkrijk). Volgens indiener vormen deze plaatsen de leefomgeving en 
broedplaats van grote kolonies vleermuizen en andere wilde flora en fauna en is er geen 
milieueffectrapportage uitgevoerd voor het project.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen het voorstel van de New Charter Housing Trust om op twee 
plaatsen huizen te bouwen aan de Hazelhurst Road in Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Verenigd Koninkrijk). Volgens indiener vormen deze plaatsen de leefomgeving en 
broedplaats van grote kolonies vleermuizen en andere wilde flora en fauna. Bovendien zou er 
geen milieueffectrapportage zijn uitgevoerd voor het project.
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Indiener beweert dat het algemeen bekend is dat deze plaatsen aan de Hazelhurst Road, 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Verenigd Koninkrijk) door grote kolonies vleermuizen als 
nestplaatsen en natuurlijke vliegroutes worden gebruikt. Er moet ook rekening worden 
gehouden met andere flora en fauna.

Indiener beweert dat de lokale dienst voor ruimtelijke ordening geen ecologische audit zal 
uitvoeren om de impact van de voorgestelde bouwwerkzaamheden op het milieu te 
onderzoeken.

Indiener brengt de diepe bezorgdheid van de mensen in het gebied met betrekking tot 
bovengenoemde kwesties tot uitdrukking.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het Europees belang van deze zaak wordt in de eerste plaats zichtbaar door het feit dat alle 
vleermuissoorten in bijlage IV zijn opgenomen en streng worden beschermd onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna (Habitatrichtlijn)1. Artikel 12 van de richtlijn vereist dat de lidstaten de nodige 
maatregelen treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in 
bijlage IV vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij een verbod 
wordt ingesteld op onder andere de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of 
rustplaatsen.

In overeenstemming met de voorwaarden die in artikel 16 van de richtlijn worden genoemd, 
mogen de lidstaten afwijken van deze bepalingen op voorwaarde dat er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen afbreuk doet aan het 
streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Lidstaten hoeven geen voorafgaande 
toestemming van de Europese Commissie te vragen met betrekking tot het gebruik van de 
afwijkmogelijkheden van de richtlijn, maar moeten hierover wel twee maal per jaar 
rapporteren.

Indiener heeft weinig informatie geleverd. Hij heeft slechts aangegeven dat de gebieden van 
het voorgestelde bouwproject gebruikt worden als nestplaatsen en natuurlijke vliegroutes door 
grote kolonies vleermuizen en dat de lokale dienst voor ruimtelijke ordening niet de nodige 
ecologische beoordelingen heeft uitgevoerd om de impact op het milieu vast te stellen.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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Conclusies

Hoewel indiener weinig informatie heeft geleverd met betrekking tot de mate waarin het 
bouwproject de vleermuissoorten die onder de natuurwetgeving van de EU worden beschermd 
zou aantasten, wordt er beweerd dat er door de autoriteiten niet de nodige beoordelingen zijn 
uitgevoerd om de feiten te verifiëren. Daarom zal de Commissie met betrekking tot de 
aantijgingen die in het verzoekschrift zijn geuit, bij de Britse autoriteiten om uitleg vragen. De 
Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen van de uitkomst van 
deze navraag.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Zoals uitgelegd in de eerdere mededeling is Richtlijn 92/43/EEG1 van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (gewoonlijk aangeduid 
als de Habitatrichtlijn) de meest relevante wetgeving van de EU in deze zaak. Artikel 12, lid 1 
van de Habitatrichtlijn vereist dat lidstaten de nodige maatregelen treffen voor de instelling 
van een systeem van strikte bescherming van bepaalde diersoorten (waaronder alle 
vleermuissoorten), met inbegrip van een verbod op de beschadiging of vernieling van de 
voortplantings- of rustplaatsen van deze dieren. Afwijking van deze strikte bescherming is 
alleen mogelijk in een beperkt aantal omstandigheden zoals omschreven in artikel 16.  

De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk schriftelijk om informatie en verduidelijking 
verzocht inzake de toepassing van de Habitatrichtlijn in verband met de aantijgingen in dit 
verzoekschrift.

De Britse autoriteiten hebben de Commissie bericht dat de relevante bepalingen van de 
richtlijn zijn toegepast met betrekking tot de aanvraag voor een bouwproject aan de 
Hazelhurst Road in Ashton-Under-Lyne (aanvraagnummer 08/00173/FUL).

De Habitatrichtlijn is omgezet naar de Britse wetgeving in de Conservation Regulations 1994, 
de Beschermingsverordeningen (natuurlijke habitats en dergelijke) 1994 (zoals gewijzigd), 
bekend als de Habitatverordeningen. De bepalingen van de artikelen 12 en 16 van de richtlijn 
zijn ingevoerd door middel van Deel 3 van de Habitatverordeningen. Verordening 3, lid 4 van 
de Habitatverordeningen vereist dat iedere bevoegde autoriteit (met inbegrip van de lokale 
dienst voor ruimtelijke ordening) bij het uitoefenen van haar taken rekening moet houden met 
de vereisten van de Habitatrichtlijn voor zover de uitoefening van die taken hier betrekking op 
zal hebben.  

Bij deze zaak is de aanvraag voor een bouwvergunning in september 2008 geweigerd, omdat 
het voorstel werd beschouwd als een ongeschikt bouwproject. In het kader van de beoordeling 
van de aanvraag is echter een beoordeling van het terrein uitgevoerd door de ecologische 
dienst Greater Manchester Ecology Unit namens de gemeenteraad Tameside Metropolitan 

                                               
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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Borough Council. Hun conclusie was dat "geen van beide terreinen enige ecologische waarde 
van betekenis heeft". Tijdens de beoordeling is geen bewijs vastgesteld van een nestplaats of 
een voortplantingsgebied van vleermuizen.

Conclusie

Uit de informatie van het Verenigd Koninkrijk is niet alleen gebleken dat er geen 
bouwvergunning is afgegeven voor het voorgenomen bouwproject, maar ook dat er een 
ecologische beoordeling van het terrein heeft plaatsgevonden, zoals vereist in de
Habitatrichtlijn. De Commissie kan daarom in deze zaak geen schending van de EU-
wetgeving constateren.


