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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: -Verzoekschrift 0451/2009, ingediend door Antonio Tortosa Gómez (Spaanse 
nationaliteit), over de door het gemeentebestuur van Madrid en het 
aartsbisdom uit te voeren werkzaamheden rond de San Francisco el 
Grandebasiliek in Madrid (Spanje)

-Verzoekschrift 0725/2009, ingediend door Teresa Sánchez (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging Vrienden van La Cornisa/Vistillas, 
gesteund door 22 844 medeondertekenaars, tegen het optrekken van nieuwe 
gebouwen op de oever van de Manzanares-rivier

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 0451/2009:
Het gemeentebestuur van Madrid en het aartsbisdom willen de omgeving van de San 
Francisco el Grandebasiliek renoveren en verbeteren, waarbij onder meer een nieuwe 
hoofdzetel voor het aartsbisdom en een nieuwe bibliotheek zullen worden gebouwd en twee 
nieuwe straten zullen worden aangelegd. Dit zal echter gevolgen met zich brengen voor het 
Parque de la Cornisa. Indiener heeft bezwaar tegen dit stadsontwikkelingsproject en het effect 
ervan op de bestaande groene ruimte en de instandhouding van het erfgoed.

Verzoekschrift 0725/2009:
Indiener tekent protest aan tegen de plannen van het gemeentebestuur van Madrid en het 
aartsbisdom (het stedenbouwkundig deelplan voor de herinrichting van de oever van de 
Manzanares, goedgekeurd op 27 februari 2009) tot volledig nieuwe bebouwing van het 
Parque de La Cornisa, de Segovia-rondweg (ronda), de tuinen van het conciliair seminarie en 
het terrein naast de San Francisco el Grandebasiliek. De overeenkomst met het aartsbisdom 
Madrid voorziet in de bebouwing van 25 000 m2 grond. De parken en tuinen die momenteel 
door het algemeen bestemmingsplan voor Madrid beschermd worden, zouden hun 
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bescherming verliezen. De bouwplannen zouden het centrum van Madrid een aantal 
groengebieden kosten en de historische stadskern beschadigen, meer in het bijzonder een 
aantal archeologische plaatsen en beschermde onderdelen van het historisch erfgoed.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0451/2009: ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009.
Verzoekschrift 0725/2009: ontvankelijk verklaard op 30 september 2009.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De diensten van de Commissie hebben de door indieners verschafte informatie onderzocht in 
het licht van het Europese Gemeenschapsrecht dat op deze zaak van toepassing kan zijn.

Het verdient onze aandacht dat de Commissie ook een schriftelijke vraag (E-1763/09) heeft 
ontvangen van Carlos Carnero González over ditzelfde onderwerp. In deze schriftelijke vraag 
uit het geachte Parlementslid zijn bezorgdheid over het „Plan Parcial de Reforma Interior de 
la Cornisa del Río Manzanares” (stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van de oever 
van de Manzanares) in de gemeente Madrid. Hij benadrukt de negatieve gevolgen van dit 
project voor het milieu en voor het erfgoed van Madrid. Bovendien wijst hij erop dat de 
gemeente Madrid het plan heeft goedgekeurd z o n d e r  een voorafgaande 
milieueffectrapportage, wat mogelijk een inbreuk vormt op de bepalingen van de 
communautaire milieuwetgeving.

Afhankelijk van de kenmerken van dit project voor stadsontwikkeling kunnen twee richtlijnen 
van toepassing zijn op dit dossier, namelijk Richtlijn 2001/42/EG1 (gekend als de richtlijn 
strategische milieubeoordeling of SMB-richtlijn) betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en Richtlijn 85/337/EEG2 (gekend als 
de richtlijn milieueffectbeoordeling of MEB-richtlijn) betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en 
Richtlijn 2003/35/EG4.

Om alle details van dit dossier te kennen en om de in de bovenstaande schriftelijke vraag 
vermelde kwesties te kunnen onderzoeken, heeft de Commissie de bevoegde Spaanse 
autoriteiten om inlichtingen verzocht over de naleving van de relevante vereisten die zijn 
vastgelegd in de communautaire milieuwetgeving.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van eventuele verdere 
ontwikkelingen in dit dossier.

                                               
1PB L 197 van 21.7.2001.
2PB L 175 van 05.7.1985.
3PB L 073 van 14.3.1997.
4PB L 156 van 25.06.03.
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

De Commissie heeft zich naar aanleiding van parlementaire vraag E-1763/09 en 
verzoekschriften 451/2009 en 725/2009 tot de Spaanse autoriteiten gewend met de vraag 
commentaar te geven betreffende de feiten die het parlementslid en indieners naar voren 
hebben gebracht en de naleving in deze kwestie van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
communautaire milieuwetgeving.

In antwoord op het verzoek van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten twee rapporten 
gestuurd die door de Autonome Gemeenschap van Madrid en de gemeente Madrid zijn 
opgesteld, tezamen met diverse bijlagen betreffende de verschillende bestuurlijke, juridische 
en technische stappen die met betrekking tot dit geval zijn ondernomen.

In het kort geven de Spaanse autoriteiten een uiteenzetting van de hoofdkenmerken van het 
stedenbouwkundig project "Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Rió 
Manzanares" (het stedenbouwkundig deelplan voor de herinrichting van de oever van de 
Manzanares) dat leidt tot een gedeeltelijke wijziging van het algemeen stedenbouwkundig 
structuurplan (PGOU, Plan General de Ordenación Urbana) van de stad Madrid, ingevolge de 
overeenkomst die op 2 december 2005 door de gemeente Madrid en het aartsbisdom van de 
katholieke kerk van Madrid is ondertekend.

De gemeente Madrid heeft dit deelplan op 27 februari 2009 goedgekeurd. Dit besluit is 
gepubliceerd in het publicatieblad van de Autonome Gemeenschap van Madrid (BOCM) nr. 
89 van 16 april 2009. Volgens de Spaanse autoriteiten hebben de belanghebbenden gedurende 
de openbare raadpleging geen bezwaar ingediend tegen het project. De gedeeltelijke wijziging 
van het PGOU van Madrid is goedgekeurd middels besluit van de deelregering van 
4 oktober 2007, gepubliceerd in het publicatieblad BOCM nr. 254 van 25 oktober 2007. Het 
plan maakt de bouw van nieuwe gebouwen en culturele voorzieningen ten behoeve van de 
katholieke kerk mogelijk. De Spaanse autoriteiten stellen dat de oppervlakte van de groene 
zones niet kleiner, maar juist veel groter wordt. Hetzelfde geldt voor de openbare 
voorzieningen. Volgens de Spaans autoriteiten is er tevens rekening gehouden met andere 
aspecten, zoals de gevolgen voor het landschap en geluidshinder.

Tevens merken de Spaanse autoriteiten op dat de bevoegde autoriteiten op cultuurgebied 
overeenkomstig wet 10/1998 inzake het historisch erfgoed van de Autonome Gemeenschap 
van Madrid er vanaf het begin bij zijn betrokken. Het gebied geniet als een zaak van cultureel 
belang (“Bien de Interés Cultural”) namelijk een speciale bescherming. Er is eveneens 
rekening gehouden met het culturele, archeologische en historische erfgoed van de stad 
Madrid.

De Spaanse autoriteiten verklaren dat het stedenbouwkundig plan met het oog op de 
milieubescherming is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
regionale wet 2/2002 inzake milieubeoordelingen van de Autonome Gemeenschap van 
Madrid. Er is eveneens een milieueffectrapportage uitgevoerd. Het regionale departement 
voor milieuzaken heeft op 22 mei 2006 een rapport uitgebracht. De regionale autoriteiten 
geven een gedetailleerde uiteenzetting van de verschillende fases van deze procedure en de 
stappen die zijn genomen. In een milieurapport dat onderdeel uitmaakt van het deelplan 
(pagina's 178-376) motiveert de gemeente, in de hoedanigheid van projectontwikkelaar, de 



PE430.510v02-00 4/4 CM\851660NL.doc

NL

goedkeuring van de maatregelen en de naleving van de milieuvoorwaarden zoals vastgesteld 
door het regionale milieuorgaan.

Anderzijds geven de Spaanse autoriteiten aan dat er een contentieus bestuursrechtelijk beroep 
is ingesteld bij het gerechtshof van Madrid (onder nr. 1229/2007) door de vereniging 
"Vrienden van la Cornisa-Vistillas” (indieners) tegen het besluit van de deelregering van 
oktober 2007 die de gedeeltelijke wijziging van het PGOU heeft goedgekeurd.  Deze 
rechtsprocedure loopt momenteel.

De Commissie heeft alle informatie in dit dossier bestudeerd in het licht van de 
milieuwetgeving van de Europese Unie.

Op basis van het onderzoek van dit dossier kan niet worden geconcludeerd dat er inbreuk is 
gepleegd op de in onderhavig geval toepasselijke communautaire milieuwetgeving. Er moet in 
ieder geval op worden gewezen dat het betreffende stedenbouwkundig project voorwerp is van 
een contentieus bestuursrechtelijk beroep dat bij het bevoegde Spaanse gerechtshof is ingediend, 
dat zich eveneens kan uitspreken over de wettigheid van het project vanuit het oogpunt van de 
nationale wetgeving. De Commissie ziet derhalve geen reden om zich verder in deze kwestie te 
mengen.


