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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 777/2009, ingediend door de heer Patrick Kinnersly (Britse 
nationaliteit), namens de White Horse Alliance, over het niet naleven van de 
Habitatrichtlijn door de Britse autoriteiten in verband met de voorgestelde 
rondweg om Westbury en andere belangrijke snelwegprojecten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van oordeel dat de betrokken Britse autoriteiten de bepalingen in Richtlijn 
92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(de habitatrichtlijn) en van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's niet hebben nageleefd in het kader van 
de toepassing van de Regional Spatial Strategy (regionale ruimtelijke strategie) en 
aanverwante vervoersprojecten, waaronder de rondweg om Westbury (Wiltshire County, 
Engeland). Volgens indiener zal de voorgestelde weg door de Wellhead-vallei lopen, aan de 
westelijke zijde van de Salisbury Plain, een speciaal gebied voor bescherming en behoud, rijk 
aan in het wild levende dieren, met inbegrip van vleermuissoorten die vallen onder de 
habitatrichtlijn. Indiener legt uit dat de rondweg in 1999 werd geselecteerd, maar dat er in 
2001, 2003 en 2005 geen overheidsgeld voor werd vrijgemaakt. In 2007 werd een nieuwe 
aanvraag ingediend, die waarschijnlijk zal worden goedgekeurd, aangezien het begin van de 
werkzaamheden reeds gepland is voor november 2009. Indiener verzet zich tegen de 
naderende toelating en betwist de conclusie van het milieueffectrapport dat de rondweg door 
de risicoverlagende maatregelen slechts een “geringe” negatieve impact zal hebben op de 
slaapmuizen en de vleermuizen in het gebied. Indiener vraagt het Europees Parlement ervoor 
te zorgen dat de Commissie mogelijke schendingen van de communautaire milieuregelgeving 
onderzoekt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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202, lid 6, van het Reglement).

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

Er is sprake van een communautair belang in deze zaak, zowel voor wat betreft het gebied als de 
bepalingen van de habitatrichtlijn inzake soortbescherming.

Indiener beweert dat het project, evenals in bredere zin de Regional Spatial Strategy, de 
natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in het Zuidwesten van Engeland zal 
aantasten. Volgens de bepalingen van artikel 6, lid 3 en 4, van de richtlijn, moet voor elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, 
maar significante gevolgen kan hebben voor het gebied, een passende beoordeling worden 
gemaakt. Wanneer is vastgesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast, 
mag het project bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, toch worden gerealiseerd, met dien verstande dat compenserende maatregelen 
moeten worden genomen om te schade aan of vernietiging van het gebied te compenseren.
Wanneer zich in het gebied prioritaire typen habitats of soorten bevinden, kunnen alleen 
argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid en veiligheid dan wel, na advies 
van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Indiener meent dat er sprake is risico’s voor de natuurlijke kenmerken van de speciale 
beschermingszone (SBZ) Bath-Bradford on Avon en dat er geen passende beoordeling heeft 
plaatsgevonden in de zin van het bepaalde in artikel 6 van de richtlijn. Deze SBZ is door het 
Verenigd Koninkrijk in de eerst plaats ingesteld ten behoeve van de bescherming van de twee 
soorten vleermuizen die worden genoemd in bijlage II bij de richtlijn, de grote hoefijzerneus, 
Rhinolophus ferrumequinum, en Bechsteins vleermuis, Myotis bechsteinii. Volgens informatie 
van het Joint Nature Conservation Committee is de SBZ Bath-Bradford on Avon een 
overwinteringsplaats voor 15% van de Britse populatie grote hoefijzerneuzen.

Indiener stelt dat er bewijzen zijn op grond van studies van gemerkte en opnieuw gevangen 
dieren en gegevens van radio-volgsystemen dat er tussen de vleermuispopulaties in de SBZ 
Bath-Bradford en het gebied tussen de Westbury en de Salisbury Plain een verbinding is, en 
vooral voor de grote hoefijzerneuzen, genoeg om de juistheid van het besluit om geen 
passende beoordeling uit te voeren ernstig in twijfel te trekken. Geen van de vleermuissoorten 
die in het Verenigd Koninkrijk voorkomen, staan als prioritaire soorten op de lijst in bijlage II bij 
de richtlijn en daarom zou overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 4, van de richtlijn geen 
advies van de Europese Commissie nodig zijn voor gebieden waar alleen maar vleermuizen 
wonen.

Ten aanzien van de bredere context van de Regional Spatial Strategy beweert indiener dat de 
stikstofdepositieniveaus in de Natura 2000-gebieden in de streek al boven de kritieke grens 
liggen en dat het nog erger zal worden als de verkeersintensiteit toeneemt. Bovendien wordt 
beweerd dat het rivierstelsel van de Avon en de speciale beschermingszone/het Ramsar-gebied 
van de Avon Valley al de negatieve gevolgen ondervindt van overmatige waterwinning 
en -vervuiling, die nog zullen worden versterkt door de projecten die in de strategie zijn 
opgenomen. Ten aanzien van deze problemen is geen passende beoordeling uitgevoerd in de 
zin van het bepaalde in artikel 6 van de habitatrichtlijn.
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De hazelmuis, Muscardinus avellanarius, en alle vleermuissoorten staan in de lijst in bijlage IV 
en zijn strikt beschermd uit hoofde van de habitatrichtlijn. Artikel 12 van de richtlijn bepaalt dat 
de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen voor de instelling van een systeem van 
strikte bescherming van de in bijlage IV vermelde diersoorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, waarbij onder andere een verbod wordt ingesteld op de beschadiging of 
de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 

Overeenkomstig de voorwaarden als vastgelegd in artikel 16 van de habitatrichtlijn mogen 
lidstaten afwijken van de bepalingen inzake strikte soortbescherming 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 behoeven geen voorafgaande 
toestemming van de Europese Commissie voor afwijkingen als bedoeld in de richtlijn, maar 
moeten daarvan wel iedere twee jaar verslag doen. 

Hoewel er zowel voor de slaapmuis als voor vleermuizen risicoverlagende maatregelen zijn 
voorgesteld voor de rondweg om Westbury, die resulteerden in de conclusie van het tweede 
milieueffectrapport dat het plan slechts een “geringe” negatieve impact zal hebben op deze 
soorten, stelt indiener dat dit niet het geval is. Michael Woods, een internationaal erkende 
slaapmuisdeskundige, kwam tot de conclusie dat de populatie zonder een ecobrug tussen de 
bosgebieden die door de weg worden gescheiden, in tweeën zal worden gesplitst, wat een 
“grote negatieve” impact zou kunnen hebben. Zo heeft ook dr. John Altringham, een 
internationaal vermaarde vleermuisdeskundige, geconcludeerd dat de rondweg een ernstige 
negatieve impact zal hebben op een verzameling vleermuizen van nationaal en internationaal 
belang, waar ten minste twaalf van de uit hoofde van de habitatrichtlijn strikt beschermde in 
het Verenigd Koninkrijk levende soorten deel uitmaken. Er zijn inderdaad in 2007 
‘vleermuisstellingen’ in het risicobeperkingsplan opgenomen, maar indiener is van mening 
dat deze voorzieningen experimenteel zijn en wetenschappelijk omstreden. De Wiltshire 
Wildlife Trust heeft bezwaar gemaakt en gesteld dat het plan zonder extra risicoverlagende 
maatregelen zal leiden tot een onaanvaardbare impact op de habitats van veel soorten.

Conclusies

Hoewel het voorstel voor de rondweg om Westbury door de Britse autoriteiten is verworpen, 
doet de door indiener verstrekte informatie wel significante twijfel rijzen over de vraag of het 
gebied en de bepalingen van de habitatrichtlijn inzake strikte soortbescherming op de juiste 
manier zijn behandeld in het besluitvormingsproces. De Commissie zal de Britse autoriteiten 
dan ook verzoeken om een toelichting op de beweringen in het verzoekschrift. De Commissie 
zal de Commissie verzoekschriften informeren over de bevindingen van dit onderzoek.


