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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0917/2009, ingediend door Josefa Fernandez Quirante en Ronald 
Henry Sharp (Spaanse en Britse nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos 
de Hondon de los Frailes, gesteund door 2 medeondertekenaars, over de 
waardevermindering van grond als gevolg van de aanleg van een weg en 
ontoereikende compensatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De gemeente Hondon de los Frailes is van plan een rondweg aan te leggen die vlak langs een 
aantal huizen zou lopen. De Spaanse regels voor compensatie in het geval van de aanleg van 
wegen gelden slechts voor een breedte van 3 meter aan elke kant van de weg, hetgeen 
betekent dat eigenaren geen compensatie ontvangen voor de waardevermindering van hun 
eigendom. Indieners veronderstellen dat er sprake is van een inbreuk op het Europees Verdrag 
over de rechten van de mens en verzoeken het Europees Parlement alles in het werk te stellen 
om deze Spaanse regels te wijzigen en de aanleg van de weg te stoppen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

‘Indieners zijn tegen een stedenbouwkundig plan in Alicante. Behalve dat ze kritiek uiten op 
de feitelijke kwaliteit van het plan, wijzen ze op de ontoereikende compensatie aan eigenaren 
wiens eigendom door de wegverbreding in waarde wordt aangetast en op de
onwaarschijnlijkheid dat het toegenomen aantal bewoners op duurzame basis van water kan 
worden voorzien.
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Ingaande op de specifieke vraag van het Parlement over het wegenproject zou de Commissie
graag willen mededelen dat er bij het wegenproject op de betreffende locatie feitelijk geen 
sprake is van Europese subsidies. Zelfs wanneer dat wel het geval was, zou de Commissie het 
Parlement er ook graag aan herinneren dat, zoals zij reeds eerder heeft aangeduid in haar 
bevindingen betreffende een soortgelijk verzoekschrift over compensatie aan mensen die 
worden getroffen door wegenprojecten (794/2006), de voorwaarden voor onteigening en 
compensatie niet binnen het bereik van de communautaire wetgeving vallen en dat de 
Commissie geen gronden heeft om op dit punt in te grijpen. Ter mededeling en om de leden 
van de Commissie verzoekschriften hiervan in kennis te stellen is de Commissie bovendien 
altijd tegen het gebruik geweest van structuurfondsen voor het verwerven van de benodigde 
ruimte voor dergelijke projecten. Daarom zullen dergelijke uitgaven niet meer dan 10%
beslaan van de totale in aanmerking komende uitgaven van het project, hetgeen zou moeten 
bijdragen tot beperking van het risico op verkeerde praktijken die tot buitensporige 
onteigening leiden.

Wat betreft de zeer ernstige aantijgingen van het niet-duurzame karakter van de 
watervoorziening in het gebied, en de negatieve ideeën over een verdere stijging van de vraag 
naar water aan de Confederación Hidrográfica del Segura, zou de Commissie graag nogmaals 
verwijzen naar de talloze andere verzoekschriften over dit probleem. In haar beoordelingen 
van deze zaken heeft de Commissie moeten aangeven dat, hoewel ze op potentiële 
schendingen van de kaderrichtlijn water wijzen, de betreffende bepalingen van die wetgeving 
nog niet van kracht zijn. Dit betekent dat de Commissie ook nu weer geen wettelijke gronden 
heeft waarop zij op dit moment kan ingrijpen.


