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Betreft: Verzoekschrift 0764/2006, ingediend door Philippe Riglet (Franse 
nationaliteit), over verzet tegen een stedelijk bouwproject in een beschermd 
gebied waarvoor niet eerst een milieueffectrapportage is uitgevoerd

en

Verzoekschrift 0133/07, ingediend door Jean Raoul-Duval (Franse 
nationaliteit), namens "Les riverains des Veillas", tegen de aanleg van een 
toeristisch dorp

1. Samenvatting van verzoekschrift 0764/2006

Indiener maakt bezwaar tegen een vakantiecentrum dat men in een beschermd gebied in het 
departement Loir-et-Cher wil gaan bouwen, omdat dit een schending zou zijn van Richtlijn 
79/409/EEG (inzake het behoud van de vogelstand) en Richtlijn 92/43/EEG (de 
"Habitatrichtlijn"). Hij stelt dat vooraf niet de milieueffectrapportage is uitgevoerd die 
noodzakelijk is om goedkeuring te krijgen voor het project conform de communautaire 
regelgeving die is aangenomen bij Richtlijn 85/337/EEG. Het bouwproject voor toeristen 
wordt gesteund door de lokale overheid van Dhuizon, de regionale raad van Loir-et-Cher, en 
de gemeentelijke autoriteiten van het Natura 2000-gebied "Sologne des étangs". Indiener 
vraagt de Europese Unie stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat men zich aan 
bovengenoemde regelgeving houdt.

Samenvatting van verzoekschrift 0133/2007

Indiener maakt bezwaar tegen de geplande aanleg van een toeristisch dorp in Dhuizon, 
aangezien de aanleg niet in overeenstemming zou zijn met de richtlijnen betreffende de 
bescherming van wilde vogels, de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora 
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en fauna (Richtlijn 92/43/EG) en de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (Richtlijn 85/337). Bovendien zou het project negatieve gevolgen 
hebben voor een wetlands biotoop die deel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk. Indiener 
verzoekt de instellingen om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0764/2006 ontvankelijk verklaard op 12 februari 2007 en verzoekschrift 
0133/2007 ontvankelijk verklaard op 4 juni 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Indieners verwijzen naar een bouw- en beheersproject voor een vakantiedorp binnen de grenzen 
van het gebied van communautair belang FR2402001 "Sologne", dat deel uitmaakt van het 
Natura 2000-netwerk. Zij houden staande dat het project, dat door het bedrijf "Pierre et 
Vacances" uitgevoerd moet gaan worden in de omgeving van Les Veillas, gemeente Dhuizon, 
inbreuk maakt op de volgende communautaire wetgeving:

 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand1;

 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2;

 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten3.

Ingevolge artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG moet voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied van communautair belang, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor een dergelijk gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.
Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.
Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied en bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale of economische aard, toch moet 
worden gerealiseerd, moet de lidstaat ingevolge artikel 6, lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG alle 
nodige compenserende maatregelen nemen om te waarborgen dat de algehele samenhang van 
Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen 
compenserende maatregelen. Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair 
type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband 
houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu 
wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende 

                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.
Er is een studie verricht om de uitwerking van dit vakantiedorpproject op de natuurlijke 
omgeving, met inbegrip van de habitats en de diersoorten die in dit Natura 2000-gebied 
voorkomen, te boordelen. Deze studie is echter verricht in oktober, hetgeen een zeer 
ongunstige periode is om de biodiversiteit te bestuderen. Om deze reden is het onmogelijk om 
goed inzicht te krijgen in de vraag of bepaalde diersoorten al dan niet aanwezig.
Dat neemt niet weg dat, mocht het project worden ontwikkeld, dit inderdaad een aanzienlijk 
effect kan hebben op vijf soorten habitats van communautair belang, terwijl het gebied nu 
juist is aangewezen voor het behoud daarvan. Ook zouden diverse dier- en plantensoorten 
kunnen worden beïnvloed, en op basis van de verstrekte informatie kan onmogelijk worden 
beoordeeld of en in welke mate dit een prioritaire soort betreft (namelijk de callimorpha 
quadripunctaria). Alhoewel het project niet gesitueerd lijkt te zijn in een speciaal 
beschermingsgebied voor vogels (zoals uiteengezet in de vogelrichtlijn), is een nadere 
gedetailleerde cartografie nodig om deze mogelijkheid goed te kunnen beoordelen.
De door indieners verstrekte informatie lijkt erop te wijzen dat er behalve voornoemde 
Natura 2000-beoordeling geen andere milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden.
Ingevolge artikel 4, leden 2 en 3, en bijlage II, punt 12, letter c, van Richtlijn 85/337/EEG is 
het aan de Franse autoriteiten om te bepalen of een beoordeling dient te worden verricht van 
het effect van het vakantiedorpproject op het milieu. Daarbij zal volledig rekening dienen te 
worden gehouden met de criteria die zijn vastgelegd in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG.
In dit verband heeft de Commissie de Franse autoriteiten gevraagd om een exemplaar van 
deze MEB, althans voor zover aanwezig.
De mogelijke gevolgen van dit vakantiedorp zouden zowel tijdens de bouw als tijdens het 
gebruik van het dorp kunnen worden gevoeld. Naar verwachting zal het een aanzienlijke 
verandering in de menselijke belasting van het gebied betekenen. Behalve op vlakken die 
onder de Habitatrichtlijn vallen, zou het project ook op een aantal andere vlakken het milieu 
kunnen beïnvloeden: de afvoer van regenwater, vervuild water afkomstig van het wagenpark, 
overige door verkeer veroorzaakte storingen, huishoudelijk afvalwater, de noodzaak van 
afvalwaterbehandeling, de afvoer van water uit het zwembad en een mogelijk effect op de 
hertenpopulatie.
Ten aanzien van de mogelijke negatieve effecten op het gebied is het niet duidelijk of en in 
welke mate er naar alternatieve oplossingen is gezocht. Het lijkt echter zo te zijn dat er binnen 
een straal van 35 km om Dhuizon ten minste vijf vergelijkbare projecten bestaan.
Op basis van de door indieners verstrekte informatie heeft de Commissie de Franse 
autoriteiten op 29 november 2007 een brief gestuurd en gevraagd om aanvullende gegevens 
op basis waarvan een meer gedetailleerde beoordeling van de zaak kan worden gemaakt.
Vooralsnog heeft de Commissie geen reactie van de Franse autoriteiten ontvangen.

De Commissie volgt deze zaak nauwlettend teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre 
Frankrijk de communautaire milieuwetgeving toepast. In verband hiermee heeft de 
Commissie de Franse autoriteiten gevraagd om nadere gegevens over dit project, namelijk ten 
aanzien van de stappen en de huidige staat van de vergunningsprocedure, de openbare 
raadpleging en de Natura 2000- en milieueffectbeoordelingen. Zodra deze informatie binnen 
is, zal de Commissie beslissen over de voortgang van de zaak. Zij zal de Commissie 
verzoekschriften hiervan op de hoogte houden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.
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Aansluitend op de aanvankelijke mededeling aan de Commissie verzoekschriften heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Franse autoriteiten. Op basis van de door indiener 
verstrekte informatie stuurde de Commissie in november 2007 een brief naar de Franse 
autoriteiten met het verzoek om extra informatie om de zaak in detail te kunnen beoordelen.
Daar zij hier echter niet op hebben gereageerd, heeft de Commissie Frankrijk in juni 2008 een 
schriftelijke aanmaning doen toekomen wegens gebrek aan samenwerking, op basis van 
artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Uiteindelijk hebben 
de Franse autoriteiten documentatie verstrekt waarin het merendeel van de verlangde 
informatie wordt gegeven.

De bestudering van de beschikbare documentatie heeft tot de volgende voorlopige conclusie 
geleid: het effect van dit project op het Natura 2000-gebied FR2402001 "Sologne" lijkt 
tamelijk beperkt te zijn, aangezien slechts een zeer klein deel van de Europese droge-
heidehabitat verloren zou gaan als we kijken naar de mate waarin dit type habitat voorkomt in 
dit gebied. Bovendien voorziet het plan niet alleen in de integratie van het project in het 
landschap, maar ook in een aantal natuurbehoudsmaatregelen ter bescherming van het 
ecologische belang van het gebied, en een aantal compensatiemaatregelen.

Dit neemt niet weg dat sommige belangrijke kwesties nog opheldering behoeven, met name 
de cumulatieve effecten met andere projecten en het effect op watervlakten (meren). Daarom 
heeft de Commissie opnieuw naar de Franse autoriteiten geschreven met het verzoek om 
documentatie over:

 andere projecten, met name toerismegerichte, die gepland staan voor het Natura 2000-
gebied FR2402001 "Sologne", om de cumulatieve effecten te kunnen beoordelen;

 de milieustudie, de bouw- en aanlegvergunning en de inspraakronde(s);

 de gedeeltelijke teloorgang van een gebied dat behoort tot de Europese drogeheidehabitat;

 het effect van de watervoorziening voor het project en dat van het afvalwater op de 
waterkwaliteit van de meren.

Zodra de Commissie over deze informatie beschikt, zal zij een besluit kunnen nemen over 
eventuele verdere stappen. Zij zal de Commissie verzoekschriften van de ontwikkelingen op 
de hoogte houden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009.

Op 14 oktober 2008 heeft de "Préfet" een nieuwe bouwvergunning afgegeven die de 
projectontwikkelaar ertoe verplicht rekening te houden met de door de "Direction régionale de 
l'Environnement" (DIREN) gestelde milieueisen.

Tot dusverre hebben de Franse autoriteiten aan de Commissie echter nog niet de gevraagde 
aanvullende documenten verstrekt, aan de hand waarvan een volledige beoordeling van de 
eventuele milieugevolgen van de projecten zal worden uitgevoerd. Op 6 februari 2009 heeft 
de Commissie op een gecombineerde vergadering in Parijs:
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i) de Franse autoriteiten eraan herinnerd dat zij de eerder gevraagde documenten nog niet 
hadden toegestuurd (informatie over geplande toeristische ontwikkelingen in de 
omgeving van het project met mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied 
FR2402001 "Sologne", en gedetailleerdere informatie over het effect van het project op 
de waterkwaliteit en de watervoorziening voor de vijver);

ii) om een exemplaar van de nieuwe documenten (advies van DIREN, nieuwe 
bouwvergunning van 14 oktober 2008) verzocht).

Wanneer alle bovengenoemde documenten binnen zijn, kan de Commissie beoordelen of het 
waarschijnlijk is dat het project zodanige gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied 
"Sologne" en de daar aanwezige flora en fauna dat de Habitatrichtlijn (92/43/EEG)1 en/of de 
vogelrichtlijn (79/409/EEG)2 worden geschonden. De Commissie zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte stellen van de uitslag van de beoordeling.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Sinds de laatste mededeling aan de Commissie verzoekschriften hebben de Franse autoriteiten 
een deel van de aangevraagde informatie toegezonden (gewijzigde bouwvergunning van 14 
oktober 2008, informatie over geplande toeristische ontwikkelingen in de omgeving en het 
advies van DIREN).
Er is nog aanvullende informatie nodig om de mogelijke gevolgen van het project voor het 
Natura 2000-gebied FR 2402001 "Sologne" te beoordelen. Er is meer informatie aangevraagd 
over de laatste stand van zaken van het project en over het effect van het project op de 
watervoorziening van de vijver.

Wanneer alle bovengenoemde documenten binnen zijn, kan de Commissie beoordelen of het 
waarschijnlijk is dat het project aanzienlijke gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied 
"Sologne" en de daar aanwezige flora en fauna en of daarmee de Habitatrichtlijn (92/43/EEG)3

wordt geschonden. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van 
de uitslag van de beoordeling.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

De Franse autoriteiten hebben de Commissie de aangevraagde informatie toegestuurd (de laatste 
bouwvergunning van 28 november 2009, de laatste kenmerken van het project, aanvullende 
informatie over de watervoorziening van de vijvers en het advies van DIREN).
Na deze informatie te hebben bestudeerd kan de Commissie concluderen dat er geen 
aanwijzingen bestaan dat het project aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-
gebied FR 2402001 "Sologne". De enige in het gebied aanwezige habitat van communautair 
belang (Europese droge heide - habitat 4030 zoals vermeld in bijlage I bij de Habitatrichtlijn 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG 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.
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979.
3 Richtlijn 92/43/EEG 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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92/43/EEG1) zal worden afgeschermd om eventuele degradatie door voetgangers te voorkomen.
De bosbedekking zal worden beheerd met het oog op het behoud van de eigenschappen en zelfs 
de uitbreiding van deze habitat. De watervoorziening zal niet substantieel door het project 
worden beïnvloed en de meest interessante, aan de vijvers verbonden natuurlijke habitats zullen 
worden beschermd (hekken, beperkte activiteiten op het water, kustbeheer, enz...).

Daarom is de Commissie van oordeel dat het project geen inbreuk vormt op de bepalingen van 
de Habitatrichtlijn, en heeft zij de klager hiervan onlangs in kennis gesteld.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De verzoekschriften hebben met elkaar gemeen dat zij protesteren tegen de bouw van een 
vakantiedorp (hierna het "project") op het grondgebied van de gemeente Dhuizon 
(departement Loire-et-Cher, Frankrijk) in de genoemde plaats "Les Veillas". Het project 
bevindt zich in het grootste Franse gebied van communautair belang (346 184 ha) genaamd 
"Sologne" (FR 2402001) en is in die hoedanigheid omschreven in Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna (hierna de "Habitatrichtlijn"). Het project bevindt zich overigens op enkele 
kilometers van de speciale beschermingszone "Domaine de Chambord" (FR 2410024).2
Doordat genoemde verzoekschriften zich baseren op vergelijkbare argumenten en afkomstig 
zijn van dezelfde organisatie, worden ze in deze schriftelijke mededeling tegelijkertijd 
behandeld. Hier moet aan worden toegevoegd dat deze mededeling een aanvulling is op een 
eerdere schriftelijke mededeling van juli 2010 betreffende deze twee verzoekschriften, en met 
name rekening houdt met de brief van indieners van 19 juni 2010 en gericht aan het 
secretariaat van de Commissie verzoekschriften. 

Het project in kwestie betreft een vakantiedorp met een oppervlak van 14ha45, waar 150 
woningen (972 bedden) moeten komen, evenals een buitenzwembad, 2 parkeerplaatsen met in 
totaal 185 plekken, een technische ruimte, een ontvangstcentrum en een verkeersnet dat alle 
infrastructuren met elkaar verbindt. Het project bevindt zich in een bosrijk gebied dat reeds 
gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek en grenst aan twee meren, te weten het Etang des 
Veillas en het Etang Neuf.

Zoals bekend moest voor het project allereerst het bestemmingsplan worden gewijzigd dat op 
27 december 2005 is vastgesteld, nadat in 2005 een eerste Natura 2000-
milieueffectrapportage (hierna "Natura 2000-beoordeling")3 was uitgevoerd met het oog op 
het positieve advies van de onderzoekende commissaris en na de openbare raadpleging 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG 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.

2 De speciale beschermingszones zijn de gebieden die door de lidstaten worden omschreven uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.
3 De Natura 2000-milieueffectrapportage is de beoordeling die vereist wordt krachtens artikel 6, lid 3 van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, die van toepassing is op elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied (een gebied van communautair belang en / of een speciale beschermingszone), en die dient 
te worden uitgevoerd alvorens een vergunning wordt verstrekt.   
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(volksraadpleging) die plaatsvond van 7 november tot 7 december 2005. 

Voor het project moest de gemeente Dhuizon vervolgens 3 bouwvergunningen verlenen aan 
de projectdrager (Pierre & Vacances). Een eerste bouwvergunning, voorafgegaan door een 
tweede Natura 2000-beoordeling (juli 2007), werd afgegeven op 24 oktober 2007. Een 
tweede, wijzigende bouwvergunning is verleend op 14 oktober 2008 om in hun geheel recht te 
doen aan de adviezen van de regionale milieuafdeling (Direction régionale de 
l'environnement, hierna de "DIREN"), de bevoegde overheidsinstantie op het gebied van 
milieu. Meer in het bijzonder heeft de DIREN, op basis van het vergunningsaanvraagdossier 
uit hoofde van de Waterwet dat de projectdrager heeft ingediend op 8 juni 2007, op 16 juli 
2007 en op 2 oktober 2008 positieve adviezen gegeven, onder voorbehoud dat een sterkere 
nadruk zou worden gelegd op maatregelen die de gevolgen van het project moesten beperken 
en dat er geen regenwater van de daken in de afvoerputten zou worden geloosd door middel 
van doorsijpeling. Daarna heeft de projectdrager op 4 april 2009 een aanvraag voor een derde, 
wijzigende bouwvergunning ingediend met als doel het project volledig af te stemmen op de 
voorschriften van de DIREN met betrekking tot het beheer van regenwater. Deze derde 
vergunning is afgegeven op 9 maart 2010.

Zoals bekend hebben indieners zich tot de administratieve rechtbank van Orléans gewend met 
het verzoek om het gemeentelijk besluit van 24 oktober 2007, waarin de bouwvergunning aan 
de projectdrager verleend werd, nietig te verklaren, evenals het gemeentelijk besluit van 14 
oktober 2008, waarmee de eerste wijzigende bouwvergunning aan genoemde projectdrager 
werd toegekend. Hun verzoek werd afgewezen, waarna zij zich tot de Cour administrative 
d'appel van Nantes hebben gewend met het verzoek om de uitspraak van de administratieve 
rechtbank van Orléans van 16 juni 2009 te vernietigen. Naar verwachting wordt in de loop 
van het tweede semester van 2010 de uitspraak in beroep gedaan.

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de administratieve rechter in Frankrijk de 
gemene rechter is die de bevoegdheid (en de plicht) heeft om het nationale recht te 
interpreteren in het licht van het Gemeenschapsrecht en om het laatstgenoemde recht ten 
uitvoer te brengen. Er moet worden benadrukt dat de Europese Commissie in het algemeen 
van mening is dat het niet aan haar is om de taak over te nemen van de nationale rechter, die 
moet garanderen dat het Gemeenschapsrecht op de juiste wijze ten uitvoer wordt gebracht. In 
die context merkt de Commissie op dat dit principiële standpunt ook wordt ingenomen door 
het Europees Parlement, zoals uiteengezet in de resolutie van het Europees Parlement van 6 
juli 2010 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 
(2009/2139(INI)), waarvan punt (K°) als volgt luidt:

"K. overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het 
besluit van december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met 
klacht 822/2009/BU tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder 
bewust van moeten worden gemaakt dat de nationale gerechtelijke procedures 
een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen kwesties 
kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het 
resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien,"

In alle gevallen heeft de administratieve rechtbank van Orléans besloten dat de verzoeken van 
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klagers afgewezen moesten worden, met als voornaamste redenen dat de Natura 2000-
beoordeling (juli 2007) en het aanvraagdossier voor de bouwvergunning toereikend waren en 
dat geen enkel onderdeel van het dossier deed vermoeden dat het project nadelige gevolgen 
zou kunnen hebben voor het gebied van communautair belang "Sologne" (FR 2402001) en de 
speciale beschermingszone "Domaine de Chambord" (FR FR2410024).

Met andere woorden, de administratieve rechter was van oordeel dat de bevoegde autoriteiten 
geen inbreuk hebben gemaakt op het nationale recht dat in dit specifieke geval van toepassing 
is wat betreft de bouwvergunningen die aan de projectdrager zijn verleend.

Gelet op het voorgaande is de Commissie dan ook van mening dat er voor haar diensten geen 
reden meer is om een vervolg te geven aan de verzoekschriften 764/2006 en 133/2007 daar 
indieners zich hebben gewend tot de nationale rechter, die de bevoegdheid heeft om ervoor te 
zorgen dat het recht van de Europese Unie op juiste wijze en volledig ten uitvoer wordt 
gebracht, met name op milieugebied en met inbegrip van Richtlijn 92/43/EEG. Bovendien 
hebben genoemde indieners een voor hen onvoordelige uitspraak verkregen, daar de rechter 
heeft besloten dat er wat betreft de aan de projectdrager verleende bouwvergunningen geen 
sprake is van schending van het recht, met inbegrip van de in het nationale recht geldende 
regels middels welke het relevante communautaire milieurecht ten uitvoer wordt gebracht. 


