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Betreft: Verzoekschrift 1171/2008 ingediend door Deborah Porter (Britse 
nationaliteit), namens Radstock Action Group, over de schadelijke gevolgen 
van een gepland ontwikkelingsproject voor de vleermuizenpopulatie in 
Radstock, Bath en North East Somerset (Engeland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt melding van vermoedelijke schending van artikel 12 van de Europese 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG nu de lokale autoriteiten in Bath en North East Somerset 
toestemming hebben verleend voor een ontwikkelingsproject in Radstock, een bekende 
rustplaats van de grote hoefijzerneus en de grootoorvleermuis. Indienster meent dat door de 
geplande renovatie en ingebruikname van de Brunel Shed een tijdelijke hangplaats en 
foerageerplaats voor vleermuizen verloren zal gaan. Dit zou op de (middel)lange termijn een 
zeer ongunstig effect hebben op de plaatselijke vleermuizenpopulatie. Zij bestrijdt de 
beoordeling van de ontwikkelaar, die slechts een indirect, beperkt effect heeft vastgesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

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

Indienster meent dat de lokale autoriteiten van Bath en North East Somerset artikel 12 van de 
Habitatrichtlijn niet hebben gerespecteerd. Het gaat in dit geval om een habitat voor 
vleermuizen, in het bijzonder de grote hoefijzerneus en de grootoorvleermuis. De actiegroep 
meent dat de autoriteiten toestemming hebben gegeven voor een project dat ertoe zal leiden:
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 Dat een bekende, op de te bebouwen plek gelegen rustplaats van de grote hoefijzerneus 
verloren zal gaan, zonder dat er een alternatieve rustplaats wordt aangeboden;

 Dat de aansluiting op vliegroutes van en naar de rustplaats zal verdwijnen. Die vliegroutes 
worden door voornoemde vleermuizen gebruikt om voedsel te verzamelen en heen en 
weer te reizen naar een andere rustplaats van grote hoefijzerneuzen (waarvan het bestaan 
volgens de ontwikkelaars overigens op niets anders is gebaseerd dan een vluchtige 
identificatie van uitwerpselen);

 Dat er rustplaatsen zoals die door de vleermuizen worden gebruikt bij het heen en weer 
vliegen tussen twee Speciale Beschermingszones (die van Bath and Bradford-on-Avon en 
die van Mells Valley) verloren gaan, welk verlies niet wordt gecompenseerd door het 
beschikbaar stellen van (een) rustplaats(en) in de alternatieve, on-site route;

 Dat de – naar alle waarschijnlijkheid enige – verbindingsroute tussen de twee 
beschermingszones geblokkeerd wordt. Er is geen bewijs dat de zojuist genoemde 
alternatieve route als vervanging geschikt is. Op die laatste route is nergens een rustplaats, 
en dat alleen al kan voor de vleermuizen, gelet op de afstand tussen de twee zones, 
voldoende aanleiding zijn om ervan af te zien deze verbinding, hoe geschikt verder ook, te 
gebruiken; 

 Dat er één of meer rustplaatsen zoals die door van buiten de site aanvliegende grote 
hoefijzerneuzen worden gebruikt, verloren gaan;

 Dat een aanvliegroute binnen het foerageergebied van grote hoefijzerneuzen uit de twee 
genoemde speciale beschermingszones (Bath and Bradford-on-Avon en Mells Valley) 
verdwijnt, waarmee afbreuk wordt gedaan aan het belang dat de site voor grote 
hoefijzerneuzen vertegenwoordigt (cf. de aanbeveling van English Nature);

 Dat er een door grote hoefijzerneuzen gebruikte verbindingsroute tussen de 
beschermingszone van Bath and Bradford-on-Avon en de rustplaats in het Ammerdown 
Ice House verloren gaat. Die laatste rustplaats is heel belangrijk – er zijn vleermuizen uit 
beide beschermingszones waargenomen. Het ontwikkelingsproject zou bovendien de 
verbinding tussen de genoemde zones en de rustplaats in Camerton kunnen verstoren (de 
verbinding met de Camerton-rustplaats is niet met behulp van radio tracking onderzocht);

 Dat belangrijke voedselbronnen voor grootoorvleermuizen (die naast de site jongen 
grootbrengen) verloren zullen gaan dan wel aan belang zullen inboeten. De populatie in 
het gebouw naast de site zou daar schade van kunnen ondervinden, en dat zou dan weer 
negatieve gevolgen hebben voor het overleven van deze soort in het Bristol Regional 
Environmental Records-gebied, waar dit soort vleermuizen zeldzaam zijn.;

 Dat de verbinding met de beide zgn. compensatiegebieden voor grootoorvleermuizen door 
lichtvervuiling onbruikbaar kunnen worden, terwijl deze verbindingen van groot belang 
zouden kunnen zijn voor migratie en de uitwisseling van genetisch materiaal van deze 
vleermuizen, met al de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen voor het overleven van 
deze soort in het Bristol Regional Environmental Records-gebied;

 Dat er voor een hele reeks vleermuissoorten foerageergebieden verloren gaan. Dat zou 
ook het geval zijn voor de Nathusius-dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii), die ter 
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plaatse een rustplaats hebben (al is de impact op deze soort en de staat van instandhouding 
ervan niet onderzocht). Er zijn in het VK maar een handvol rustplaatsen van deze soort.

Indienster stelt verder dat de beoordeling van de impact van het project in kwestie niet 
overtuigt: het onderzoek zou niet voldoende doorwrocht zijn geweest om vast te stellen welke 
waarde deze site voor de plaatselijke vleermuizenpopulaties nu precies vertegenwoordigt. De 
conclusies van dit onderzoek zijn volgens indienster om deze reden niet betrouwbaar.

Indienster heeft het verzoekschrift op het internet gezet:
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

Deze zaak heeft eerst en vooral een raakvlak met de EU, omdat alle vleermuizensoorten 
opgenomen zijn in bijlage IV van Richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en dus uit hoofde van 
deze Habitatrichtlijn beschermd zijn1. Artikel 12 van de richtlijn gebiedt de lidstaten de 
nodige maatregelen te 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

Artikel 16 van de richtlijn bepaalt dat wanneer 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 mogen afwijken van deze bepalingen. 
Lidstaten hoeven voor het gebruik van deze opties geen voorafgaande toestemming van de 
Europese Commissie te ontvangen, maar moeten de Commissie wel om de twee jaar een 
verslag over de door hen gedane keuzes toesturen. 

Indienster stelt echter dat de voorwaarden voor het gebruik van de afwijkingsoptie (er zijn 
onder andere compensatoire maatregelen voorzien) in dit geval niet volstaan om de 
schadelijke gevolgen van dit project voor de vleermuizenpopulatie te ondervangen. 

Daar komt bij dat een aantal soorten vleermuizen, waaronder de grote hoefijzerneus
(Rhinolophus ferrumequinum), ook in Bijlage II van de richtlijn wordt genoemd, hetgeen 
inhoudt dat de lidstaten speciale beschermingszones voor deze soorten dienen in te stellen. 
Artikel 6 van de richtlijn somt een aantal instandhoudingsmaatregelen op, waaronder de plicht 
om voor elk plan of project dat gevolgen kan hebben voor een dergelijk gebied, een passende 
beoordeling te maken, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied.

Indienster noemt twee in de buurt van de site gelegen speciale beschermingszones die voor de 
grote hoefijzerneus in het VK van groot belang zijn. Volgens gegevens van het Joint Nature 
Conservation Committee is de beschermingszone van Bath and Bradford-on-Avon een 
overwinteringsoord voor 15 procent van de grote hoefijzerneuspopulatie van het VK, terwijl 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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de beschermingzone van Mells Valley SAC een belangrijk voortplantingsgebied is, waar 12 
procent van de in het VK voorkomende grote hoefijzerneuzen hun jongen grootbrengen.

Indienster beweert niet dat het project in kwestie belangrijke negatieve gevolgen zal hebben 
voor de genoemde beschermingszones zelf. Ze erkent dat het op basis van de beschikbare 
gegevens weliswaar niet juist zou zijn te stellen dat sommige vleermuizen uit Mells Valley in 
Bath and Bradford-on-Avon overwinteren, maar het is zeker niet uitgesloten. De actiegroep 
meent wel dat het project negatieve gevolgen zal hebben voor de aansluiting op migratie- en 
foerageerroutes van en naar de bedreigde rustplaats op de site. 

Wat die verbindingsfunctie betreft: de bepalingen in artikel 10 van de Habitatrichtlijn zijn in 
dezen relevant, aangezien ze de lidstaten oproepen om, als ze zulks in verband met hun 
ruimtelijke-ordeningsbeleid en hun ontwikkelingsbeleid nodig achten, en met name om 
Natura 2000 ecologisch meer coherent te maken, een adequaat beheer te bevorderen van 
landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en fauna.

Conclusies

De door indienster verschafte informatie roept een aantal belangrijke vragen op met 
betrekking tot de bescherming van vleermuissoorten in het gebied waar dit project zou moeten 
worden ontwikkeld, vooral als het gaat om de toepassing van de strenge 
instandhoudingsbepalingen van de Habitatrichtlijn. De Commissie zou derhalve graag 
opheldering ontvangen van de Britse autoriteiten aangaande het in dit verzoekschrift gestelde. 
Ze zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van de reacties op dit verzoek.

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

De diensten van de Commissie hebben de Britse autoriteiten aangeschreven met het verzoek 
om informatie en opheldering over de toepassing van de Habitatrichtlijn aangaande het in dit 
verzoekschrift gestelde. De volgende informatie is door de Britse autoriteiten aangeleverd. 

Het voorgestelde ontwikkelingsproject heeft betrekking op de herinrichting van voormalige
spoorweggronden, om deze voor gemengd gebruik te ontwikkelen tot onder meer 210 
wooneenheden van verschillende afmetingen, maximaal 695 vierkante meter vloeroppervlak 
voor detailhandel en maximaal 325 vierkante meter vloeroppervlak dat beschikbaar kan 
komen voor gebruik door de gemeenschap.

Toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn, 92/43/EEG1

De locatie van het voorgestelde ontwikkelingsproject is niet aangewezen als een speciale 
beschermingszone. Met betrekking tot het voorgestelde ontwikkelingsproject heeft Natural 
England, de bevoegde adviseurs voor Engeland op het gebied van natuurbehoud, de lokale
planningsautoriteit geïnformeerd dat de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft zich 
binnen het foerageergebied bevindt van grote hoefijzerneuzen uit de twee speciale 
beschermingszones Bath and Bradford on Avon en Mells Valley. 

                                               
1  PB L 206 van 22.7.1992.
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De Britse autoriteiten hebben bevestigd dat er voorafgaand aan het verlenen van de 
voorwaardelijke ontwerpbouwvergunning door de lokale planningsautoriteit geen officiële 
test van een “waarschijnlijk significant effect” op de speciale beschermingszones is 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om een screeningprocedure die in overeenstemming met hun 
huidige richtlijnen wordt uitgevoerd om de waarschijnlijke effecten van een project op
beschermde gebieden (in dit geval de twee speciale beschermingszones) vast te stellen en om
af te wegen of dergelijke effecten mogelijk significant zijn en daarom een geschikte 
beoordeling behoeven. Maar zij nemen aan dat de punten die ten behoeve van een dergelijke 
test in overweging zouden worden genomen, in die tijd door de lokale planningsautoriteit zijn 
overwogen, ofschoon e.e.a. niet officieel is gedocumenteerd. Dit proces is nadien
gedocumenteerd en dit heeft bevestigd dat het ontwikkelingsproject hoogstwaarschijnlijk geen
significant effect zou hebben op de twee speciale beschermingszones en een geschikte 
beoordeling niet nodig was. De lokale planningsautoriteit heeft verklaard dat toentertijd de 
voorzorgsbenadering is toegepast en er zijn maatregelen in het voorstel opgenomen om te 
waarborgen dat vleermuizen geen negatieve gevolgen zouden ondervinden.

Artikel 10 van de Habitatrichtlijn

Artikel 10 verplicht lidstaten om waar nodig in verband met hun ruimtelijke-ordeningsbeleid
en hun ontwikkelingsbeleid ernaar te streven een adequaat beheer te bevorderen van 
landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en fauna. Het gaat 
daarbij om elementen die “essentieel zijn voor de migratie, de geografische verdeling en de 
genetische uitwisseling van wilde soorten”. Het VK verklaart dat er regionaal en lokaal met 
instandhouding en biodiversiteit verband houdend ruimtelijke-ordeningsbeleid is waarmee 
tijdens het besluitvormingsproces door de lokale planningsautoriteit rekening is gehouden. De 
hieronder in detail beschreven beperkende maatregelen laten zien dat de handhaving van 
lineaire elementen en boscorridors deel uitmaakte van de voorwaarden voor de planning van 
het ontwikkelingsproject.

Artikel 12 en 16 van de Habitatrichtlijn

Volgens artikel 12 van de Habitatrichtlijn moeten lidstaten de nodige maatregelen treffen voor 
de instelling van een systeem van strikte bescherming van bepaalde diersoorten (waaronder 
begrepen alle soorten vleermuizen). Afwijkingen van deze strikte bescherming zijn alleen 
toegestaan in beperkte omstandigheden zoals genoemd in artikel 16.  

Het effect van het voorgestelde ontwikkelingsproject op de ecologie van de locatie was een 
fundamenteel punt bij de afweging van de aanvraag van de ontwerpbouwvergunning door de 
lokale planningsautoriteit. In overeenstemming met de circulaire van de overheid is opdracht 
gegeven voor een aantal milieurapporten en is er een milieueffectrapport opgesteld. Het 
milieueffectrapport bevatte een hoofdstuk over milieuproblematiek. Voor dit hoofdstuk is 
gebruik gemaakt van een aantal rapporten: een milieustrategie die de doelstellingen uiteenzet
om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; een rapport 
betreffende ecologische mitigatie en compensatie, dat maatregelen beschrijft die zijn 
voorgesteld om schade te beperken of te compenseren; en een rapport inzake het behoud van 
het milieu en de natuur, dat de lokale planningsautoriteit extra informatie heeft verschaft over
beperkende maatregelen die voor vleermuizen zijn voorgesteld (hieronder genoemd).
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Het milieueffectrapport stelt het volgende: “onderzoeken omvatten een inspectie bij daglicht 
van bomen, gebouwen en andere constructies binnen de locatie (met uitzondering van 
bestaande gebouwen binnen het stadscentrum) in mei 2005, twee onderzoeken naar het 
uitvliegen ‘s avonds en vijf naar zwermende vleermuizen ‘s ochtends in juli en augustus 2005.
Dit werd gevolgd door een onderzoek bij daglicht van de gebouwen in het stadscentrum in 
oktober en november 2005 na de uitbreiding van de grens van de aangevraagde locatie en 
een onderzoek bij daglicht van de oude draaischijf voor locomotieven in januari 2006.”

In het meest recente vleermuisonderzoek (vleermuisonderzoek 2006 d.d. 14 februari 2008) is 
geconcludeerd dat “er geen bewijs van de aanwezigheid van grote hoefijzerneuzen is 
gerapporteerd tijdens de periode van het onderzoek, maar dit kan er simpelweg op duiden dat 
deze soort de site zeer zelden gebruikt; de in het milieueffectrapport opgenomen maatregelen
zullen ervoor zorgen dat elementen die door grote hoefijzerneuzen zouden kunnen worden 
gebruikt, bijvoorbeeld voor het aan- het afvliegen, zijn gehandhaafd als onderdeel van het 
ontwerp voor het voorgestelde ontwikkelingsproject.”

Ten aanzien van andere vleermuissoorten heeft het vleermuisonderzoek 2006 geconcludeerd 
dat “een mogelijk totaal van maximaal tien vleermuissoorten is gerapporteerd dat gebruik 
maakt van de site voor af- en aanvliegen en foerageren. De aanbevelingen die reeds zijn 
opgenomen in het milieueffectrapport worden beschouwd als zijnde geschikt voor de tien
gerapporteerde vleermuissoorten.” Dit rapport stelde ook “dat de in het milieueffectrapport
gepresenteerde mitigatie wordt beschouwd als zijnde meer dan voldoende om de
waarschijnlijke gevolgen van het project voor alle tijdens het 2006-onderzoek gerapporteerde 
soorten vleermuizen te verminderen”.

Ofschoon het vleermuisonderzoek 2006 niet beschikbaar was toen het commissierapport werd 
gepubliceerd, gaan de Britse autoriteiten er vanuit dat het er wel was voordat de aanvraag
voor de ontwerpbouwvergunning werd vastgesteld. Sterker nog, er wordt door de ecologe van 
de lokale planningsautoriteit in haar rapport verwezen naar het onderzoek. Dit wordt 
verklaard in het gedelegeerde rapport. De ecologe van de lokale planningsautoriteit vermeldt 
in haar rapport: “Uiteindelijk tonen het vleermuizenrapport en de beperkende maatregelen 
voor de vleermuizen aan dat ontwikkeling geen schending van de Habitatrichtlijn impliceert,
omdat er geen sprake blijkt te zijn van verstoring van belangrijke rustplaatsen of 
vliegroutes.”

De volgende beperkende maatregelen voor vleermuizen zijn opgenomen in het rapport 
betreffende ecologische mitigatie en compensatie:

 handhaving van lineaire stroken van bomen en struiken, inclusief een boscorridor 
tussen de gebieden om ervoor te zorgen dat er sterke verbindingen blijven tussen de 
gebieden om te waarborgen dat er via de locatie een sterke verbinding is voor het aan-
en afvliegen van vleermuizen;

 gebruik van vleermuisstenen en/of voor vleermuizen toegankelijke nokpannen voor 
gebouwen met een andere bestemming dan wonen;

 kunstmatige vleermuisrustplaatsen;
 verlichting waarbij zijwaartse lichtinval tot een minimum wordt beperkt; en
 geen nachtelijke werkzaamheden tijdens de bouw.
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De lokale planningsautoriteit concludeerde uit de ontvangen rapporten dat vleermuizen bij de 
voorgestelde mitigatiemaatregelen geen schade zouden ondervinden van het voorgestelde 
ontwikkelingsproject. Om te waarborgen dat de beperkende maatregelen zouden worden 
uitgevoerd, maakte de lokale planningsautoriteit de ontwerpbouwvergunning (onder meer) 
afhankelijk van de volledige invoering van het rapport betreffende ecologische mitigatie en 
compensatie op basis van een juridisch bindende overeenkomst. Natural England werd als 
onderdeel van het proces geraadpleegd en gaf haar goedkeuring op voorwaarde dat het rapport 
betreffende ecologische mitigatie en compensatie volledig zou worden ingevoerd. De Britse 
autoriteiten nemen aan dat er inderdaad een juridisch bindende overeenkomst is gesloten 
waarin het rapport betreffende ecologische mitigatie en compensatie is opgenomen.

Ofschoon er een voorwaardelijke ontwerpbouwvergunning is verleend, heeft de ontwikkelaar 
als specifieke vorm van afwijking krachtens artikel 16 van de Habitatrichtlijn mogelijk ook 
een vergunning nodig en als zodanig worden er door de vergunningverlenende autoriteit, als 
wordt gekeken of een vergunning in deze context al dan niet moet worden verleend, 
dergelijke strenge tests toegepast:

(i) de voorgestelde actie moet binnen een van de doelen vallen die worden genoemd in de 
Britse verordeningen betreffende habitats, bijv. het beschermen van de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid, dan wel andere dwingende redenen van doorslaggevend openbaar 
belang, waaronder begrepen redenen van een maatschappelijke of economische aard en
gunstige gevolgen van fundamenteel belang voor het milieu;
(ii) de vergunningverlenende autoriteit moet er zeker van zijn dat er geen bevredigend 
alternatief is; en
(iii) de vergunningverlenende autoriteit moet er zeker van zijn dat de goedgekeurde actie niet 
schadelijk zal zijn voor het voortbestaan van de populatie van de betrokken soort in zijn
natuurlijke verbreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding. 

De Britse autoriteiten nemen aan dat er voor de eerste fase van het ontwikkelingsproject geen 
aanvraag voor een vergunning is ingediend, maar de ontwikkelaar zal dit moeten doen als hij 
tot de conclusie komt dat voorgestelde werken vleermuizen of enige andere Europese 
beschermde soort zullen verstoren. Anders pleegt hij mogelijk een strafbaar feit.

Conclusie

De door het Verenigd Koninkrijk verschafte informatie leidt tot de conclusie dat de lokale 
planningsautoriteit in overeenstemming met de eisen van de Habitatrichtlijn rekening heeft 
gehouden met de consequenties van het voorgestelde ontwikkelingsproject voor vleermuizen
en dat men heeft vastgesteld dat een en ander niet schadelijk zou zijn voor deze soorten. Op 
basis van deze reactie kan de Commissie in dit geval geen enkele schending van EU-
wetgeving vaststellen.


