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Betreft: Verzoekschrift 0492/2010, ingediend door José Enrique Sanz Salvador 
(Spaanse nationaliteit), namens Arca Ibérica, over de drooglegging van een 
waterrijk gebied in Benicassim, Castellón

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de drooglegging van een waterrijk gebied in de provincie 
Castellón genaamd Quadro de Santiago, in strijd met Richtlijn 97/62/EG. Genoemd gebied is 
noch in de lijst met waterrijke gebieden van het autonome gebied Valencia noch in de lijst 
met Ramsar-gebieden opgenomen. Om het gebied in aanmerking te laten komen voor 
bebouwing, wordt het gebied volgens indiener niet beschermd. In werkelijkheid wil men na 
de drooglegging van het gebied een golfbaan ontwikkelen terwijl het hooggerechtshof op 
9 februari 2010 heeft bepaald dat het plan "Benicassim golf" moet worden opgeschort. 
Volgens indiener zou het gebied nu kunnen worden opgenomen in de lijst met waterrijke 
gebieden van de autonome gemeenschap Valencia en de lijst met Ramsar-gebieden om de 
trekvogels te beschermen die hier foerageren. Indiener vraagt het gebied aan te wijzen als 
gebied van communautair belang (GCB) en als Natura 2000-gebied en voegt aan zijn 
verzoekschrift aanbevelingen toe van verschillende professoren. Daarnaast vraagt indiener dat 
het waterpompstation voor de drooglegging van het gebied in Coviles wordt afgesloten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Indiener hekelt de schade die het waterrijke gebied genaamd Quadro de Santiago lijdt ten 
gevolge van de droogleggingswerkzaamheden die worden uitgevoerd.
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Indiener klaagt dat de drooglegging ten doel heeft het waterrijke gebied om te zetten in een 
golfbaan. Hoewel het Spaanse hooggerechtshof een bevel heeft uitgevaardigd dat het plan van 
de golfbaan moet worden opgeschort, gaan de droogleggingswerkzaamheden gewoon door.

Indieners voeren aan dat het gebied voldoende natuurwaarde heeft om beschermd te worden 
en vragen het gebied aan te wijzen als Natura 2000-gebied en om de 
drooglegggingswerkzaamheden op te schorten. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het Natura 2000-netwerk is vastgesteld krachtens Richtlijn 92/43/EG van de Raad1 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de habitatrichtlijn). De 
aanwijzing van gebieden krachtens de habitatrichtlijn gebeurt in stappen, op basis van de 
relevante wetenschappelijke criteria die in de richtlijn zijn vastgelegd. De eerste stap is het 
identificeren van geschikte gebieden (GCB – gebieden van communautair belang) door de 
lidstaten; deze worden bij de Commissie ingediend en beoordeeld op het niveau van de 
relevante biogeografische regio, om te zorgen voor voldoende vertegenwoordiging binnen het 
netwerk van beschermde habitats en soorten. Gebieden die op deze manier zijn geselecteerd, 
worden opgenomen in een communautaire lijst met gebieden die door de Commissie wordt 
goedgekeurd; de lidstaten zijn vervolgens verplicht om alle beschermings- en 
beheersmaatregelen te nemen die nodig zijn om de instandhoudingswaarden van de gebieden 
te behouden of te herstellen. Evenzo worden krachtens de vogelrichtlijn2 speciale 
beschermingszones geïdentificeerd en geclassificeerd. Dit gebeurt rechtstreeks door de 
lidstaten, op basis van relevante ornithologische criteria, teneinde adequate bescherming te 
bieden voor kritieke habitats van wilde vogels, zoals vereist door de richtlijn.

Zoals in de bovengenoemde EU-natuurwetgeving is uiteengezet, en in diverse gevallen door 
het Europees Hof van Justitie is bevestigd, dient de aanwijzing van gebieden voor het 
Natura 2000-netwerk uitsluitend te geschieden op basis van relevante wetenschappelijke 
criteria. Bij diverse gevallen heeft de Commissie de benodigde wettelijke maatregelen 
genomen teneinde de verplichting van de lidstaten te handhaven om slechts op basis van 
ornithologische criteria de meest geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan te 
wijzen en de vogelsoorten in het betreffende gebied te beschermen. 

Met betrekking tot de bepalingen van de vogelrichtlijn is het koninkrijk Spanje door het 
Europees Hof van Justitie in zaak C-235/04 (onder andere in verband met de regio Valencia) 
veroordeeld vanwege zijn verzuim voldoende speciale beschermingszones te classificeren 
teneinde bescherming te bieden aan alle vogelsoorten die in bijlage I van de vogelrichtlijn 
worden genoemd. Na deze rechterlijke uitspraak heeft het koninkrijk Spanje de uitbreiding 
van zijn netwerk van speciale beschermingszones in november 2009 voltooid. De zaak is 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EG 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 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25), gecodificeerde 
versie van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979).
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afgesloten, omdat de Commissie van mening is dat de uitbreiding van het netwerk van 
speciale beschermingszones in Spanje nu voldoende bescherming biedt aan alle vogelsoorten 
die in bijlage I van de vogelrichtlijn worden genoemd.  

Voor wat betreft de habitatrichtlijn en de bescherming van soorten en habitattypen van 
communautair belang heeft de Commissie geen ontoereikendheden geconstateerd in de 
biogeografische regio van het Middellandse Zeegebied met betrekking tot het gebied van de 
regio Valencia.

Conclusie

Daar het koninkrijk Spanje aan zijn verplichtingen met betrekking tot bovengenoemde EU-
richtlijnen heeft voldaan, is de Commissie niet bij machte om in dit stadium verdere 
maatregelen in beschouwing te nemen.


