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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1130/2009, ingediend door Ramón Pena Bertolin (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging van inwoners van Joan Prim, over de 
werkzaamheden in een park in de stad Reus

Verzoekschrift 1243/2009, ingediend door Ramón Penya (Spaanse 
nationaliteit), namens bewonersvereniging Joan Prim, over de in een park in 
Reus uitgevoerde werkzaamheden

1. Samenvatting van het verzoekschrift 1130/2009

Indiener verzoekt om herstel van de schade aan woningen die is veroorzaakt door de 
bouwwerkzaamheden in het ravijnbos van Escorial die, als gevolg van een gebrekkige 
constructie, hebben te lijden van watermijnen. Indiener verzoekt om stillegging van de 
werkzaamheden die plaatsvinden in het park van de wielerbaan van Reus. Volgens indiener 
worden deze werkzaamheden uitgevoerd in een park dat deels is aangelegd met financiering 
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Samenvatting van het verzoekschrift 1243/2009

Indiener wenst dat de door de bouwwerkzaamheden in Barranco del Escorial veroorzaakte 
woningschade wordt verholpen. De woningen hebben als gevolg van een constructiefout 
waterschade opgelopen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1130/2009 ontvankelijk verklaard op 25 november 2009.
Verzoekschrift 1243/2009 ontvankelijk verklaard op 8 december 2009.
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De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De verzoekschriften

De verzoekschriften verwijzen naar een reeks stadsrenovaties die zijn verricht in de omgeving 
van Barranco del Pedret en die zijn gecofinancierd met EU-fondsen. Als gevolg van deze 
renovaties, waarbij onder andere een stuk braakliggend land is omgevormd tot groen gebied, 
heeft het land enorm aan waarde gewonnen.

Volgens het verzoekschrift waren deze renovaties bedoeld om de levenskwaliteit van de 
plaatselijke bewoners te verbeteren. Uiteindelijk heeft de gemeente het opgewaardeerde land 
verkocht aan een particuliere investeerder om er 350 huizen op te bouwen.

Indiener beweert dat het stedelijk masterplan op basis waarvan deze huizen zijn gebouwd, in 
strijd is met de beheersvoorschriften van het Cohesiefonds (CF), aangezien het uiteindelijk 
een particuliere investeerder is die de vruchten plukt van de verbeteringen die zijn 
gerealiseerd door een project dat is gecofinancierd door het CF. Ook beweert hij dat de 
stedelijke regelgeving en de milieuwetgeving zijn geschonden, hetgeen invloed heeft op 700 
al eerder bestaande huizen in de directe omgeving (Paseo Prim nrs. 35, 37, 39, 41 en 43, en 
Calle Borraful nrs. 4, 6 en 8).

Indiener beweert met name dat er niet genoeg ruimte is gelaten tussen de nieuwe en de reeds 
bestaande huizen, waardoor de toegankelijkheid van nooddiensten tot deze laatste wordt 
beperkt. Bovendien zijn volgens indiener de funderingen van de nieuwe huizen te diep en te 
dicht bij de regionale “waterhoudende grondlaag”, waardoor schade ontstaat aan de oude 
huizen (barsten in de muren en vloeren, en uitzetting van voegen).

Omdat indiener van oordeel is dat de EU-wetgeving en de nationale wetgeving op meerdere 
punten zijn geschonden, vraagt hij of er een onderzoek kan worden ingesteld naar de bouw 
van de 350 huizen op het terrein dat is gerenoveerd door middel van een door het CF 
gecofinancierd project. Ook vraagt hij om compensatie voor de schade, de directe stopzetting 
van de werkzaamheden en de sloop van de huizen.

Opmerkingen van de Commissie

Uit hoofde van het Cohesiefonds 1994-1999 heeft de Commissie per Besluit C(1998) 1836 
een groep projecten op het vlak van stedelijke ontwikkeling in Catalonië goedgekeurd. De 
totale bijdrage van de EU aan de groep projecten bedroeg EUR 3 170 911. Project nr. 3, 
“Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus”, voorzag in de bouw van een 
opvangreservoir van regen- en restwater tussen de Ruidoms-autoweg (T-310) en het 
braakliggende land El Escorial. De bedoeling was een stroom te reinigen en definitief af te 
dekken teneinde in de toekomst de stedelijke ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken 
en een deel daarvan om te vormen tot groen gebied of stadspark.

Het eindverslag is ontvangen op 2 juli 2003 en de begunstigde heeft bevestigd dat de 
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doelstellingen zijn behaald.

Ten aanzien van de bewering dat er een stedelijk ontwikkelingsproject is gerealiseerd op land 
dat is hersteld met behulp van de cofinanciering uit Europese fondsen, verklaren de Spaanse 
autoriteiten in hun eindverslag dat de werkzaamheden voldeden aan de doelstellingen en aan 
alle vereisten van het besluit op grond waarvan de steun is toegekend. De Commissie heeft de 
fondsen uitbetaald op basis van de informatie in alle voor sluiting verplichte documenten 
(beschrijving van de werken, uitsplitsing van de kosten, publiciteitsmaatregelen, verklaring 
van conformiteit van de werken met het besluit inzake de financiering, evaluatie van de 
resultaten etc.).

De totale EU-steun voor het project bedroeg EUR 377 836. Dit bedrag is door de 
gemeentelijke autoriteiten ontvangen op 16 september 2003.

Wat betreft de vermeende schending van de stedelijke regelgeving in de zin van veiligheid en 
de toegankelijkheid van nooddiensten, is de Europese Commissie niet bevoegd een standpunt 
in te nemen. Op dat vlak raadt de Commissie indiener aan om te proberen genoegdoening te 
zoeken bij de nationale rechtbank.

Wat betreft de mogelijke inbreuk op de milieuwetgeving, met name de niet-naleving van de 
minimumafstand tussen de funderingen van de gebouwen en de “waterhoudende grondlaag”, 
moet worden opgemerkt dat de EU-milieuwetgeving geen bepalingen bevat met betrekking 
tot de afstand tot “waterhoudende grondlagen”. Een inbreuk op de nationale wetgeving op dit 
vlak zal derhalve moeten worden aangevochten bij het bevoegde nationale of regionale 
orgaan.

Daarnaast heeft indiener ook klachten ingediend bij het Europees bureau  voor 
fraudebestrijding (OLAF) en bij de Europese Ombudsman. OLAF concludeerde (per brief van 
22 december 2008) dat er geen fraude of onregelmatigheid kon worden gevonden. De 
Europese Ombudsman (die de zaak afsloot op 9 juni 2009) concludeerde dat er geen gronden 
waren om een zaak te openen.

Uitgaande van de door indiener verstrekte informatie, alsmede de conclusies van zowel OLAF 
als de Europese Ombudsman, concludeert de Europese Commissie dat er geen 
onregelmatigheden kunnen worden vastgesteld.

Conclusie

Op basis van het voorgaande is het niet mogelijk te concluderen dat er sprake is geweest van 
enige inbreuk op de EU-wetgeving, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 1164/94 tot 
oprichting van een Cohesiefonds.


