
CM\862716NL.doc PE462.668v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

29.3.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1008/2010 , ingediend door Peter Kranz (Duitse nationaliteit), 
over een volksprotest tegen een gepland windmolenpark in 
Wolfhagen/Hessen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2008 is er een volkscampagne gelanceerd om de aanleg van een windmolenpark te stoppen. 
Het geplande windmolenpark ligt vlakbij een natuurreservaat (Habichtswald) waar veel 
beschermde soorten leven. De plaatselijke autoriteiten zouden hebben geweigerd alternatieve 
locaties te bespreken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25.11.10. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Het verzoekschrift

De deelstaat Hessen is voornemens zijn productie van duurzame energie voor 2020 met 20% 
te laten toenemen. Met het oog hierop worden momenteel geschikte gebieden voor 
windenergie-installaties aangewezen en hun mogelijk economische en milieu-invloeden 
beoordeeld. In de buurt van Wolfhagen (Landkreis Kassel, Hessen/Duitsland)  is een geschikt 
gebied in het bos van de "Rödeser Berg" aangewezen voor de plaatsing van 4 windturbines; 
oorspronkelijk stonden er 5 gepland. Het project wordt uitgevoerd door de "Stadtwerke 
Wolfhagen".

Opmerkingen van de Commissie
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De Commissie heeft niet de bevoegdheden om voor projecten vergunningen af te geven of 
deze tegen te houden. De rol van de Commissie is ervoor te zorgen dat lidstaten het Unierecht 
correct toepassen wanneer zij projecten goedkeuren. Natuurbescherming is op EU-niveau 
geregeld in Richtlijn 2009/174/EG1 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG2

(Habitatrichtlijn). Deze richtlijnen hebben tot doel de habitats en soorten die onder de 
richtlijnen vallen in goede staat te behouden. Hiertoe moeten lidstaten locaties aanwijzen als 
speciale beschermingszones voor vogels krachtens Richtlijn 2009/147/EG en speciale 
beschermingszones aanwijzen voor habitats en soorten die onder Richtlijn 92/43/EEG vallen. 
Deze gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Projecten die een significant effect kunnen hebben op een Natura 2000-gebied moeten op 
passende wijze worden beoordeeld voordat hiervoor een vergunning wordt afgegeven. Voor 
het project kan enkel een vergunning worden afgegeven indien uit de beoordeling blijkt dat 
het project de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet zal aantasten. Zelfs als 
projecten significante effecten hebben op een Natura 2000-gebied, kan hiervoor een 
vergunning worden afgegeven, als zij noodzakelijk zijn om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn en alle nodige 
compenserende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang 
van Natura 2000-netwerk bewaard blijft (artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG).

a) De Habitatrichtlijn en de milieudimensie van het betrokken bos

Het bos van de "Rödeser Berg" is geen gebied dat door Richtlijn 92/43/EEG wordt 
beschermd. Volgens de dienst voor bosbeheer van Hessen is het bos al gedeeltelijk 
beschadigd door de Kyrillstorm in 2007, die werd gevolgd door een schorskeverplaag. Het 
bos ligt op een oppervlakte van 1000 ha: het gebied waar de windenergie-installatie moet 
komen heeft een afmeting van 1,5 ha. De bosbouwwetgeving van Hessen bepaalt dat ieder 
bosbouwgebied dat wordt gekapt - ongeacht of dit reeds al dan niet deels beschadigd was – op 
een andere geschikte plaats weer moet worden aangeplant. Derhalve gaat geen vierkante 
meter bosgebied verloren.

b) De Vogelrichtlijn

Alle vogelsoorten die natuurlijk in het wild leven op het Europese grondgebied van de 
lidstaten worden beschermd krachtens de Vogelrichtlijn, aangevuld door de Habitatrichtlijn; 
deze voorzien beide in een systeem om te waarborgen dat ieder project, zoals de voorziene 
windmolens, wordt beoordeeld op zijn effecten op vogelsoorten.
Bovendien is de Commissie er volledig van overtuigd dat de productie van windenergie en de 
bescherming van vogels samen kunnen gaan. Windenergieprojecten moeten overeenstemmen 
met de eisen voor natuurbehoud van de EU en andere in Europa geldende relevante 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21.05.92 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 inzake het behoud van de vogelstand, tot 

codificatie van Richtlijn 79/409/EEG; PB L 020, 26.1.2010, blz.7.
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internationale wettelijke bepalingen voor de natuur, waarbij tegelijkertijd rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen en de eisen van het beleid en de wetgeving van de EU inzake 
hernieuwbare energie.

Vogels kunnen bijzonder gevoelig zijn voor windenergieprojecten. Dit geldt ook voor andere 
relevante soorten taxa en habitats die naar de algemene opvatting  significante risico’s lopen 
door ongeschikte windenergieprojecten. De Commissie moedigt derhalve goede praktijken 
aan met betrekking tot de plaats, planning, ontwerp, bouw en bedrijf van dergelijke 
installaties, zodat zij zo min mogelijk van invloed zijn op de biodiversiteit1.

Het feit dat een project voor windenergie invloed kan hebben op bepaalde vogels die ter 
plaatse voorkomen is geen reden te overwegen dat dit project de staat van instandhouding van 
deze soorten in de regio aantast. Volgens de bevoegde nationale autoriteit is van dit project 
een milieueffectbeoordeling gemaakt, onder andere van de invloed op de plaatselijke 
vogelpopulatie. Als conclusie is verklaard dat het gebied van de windmoleninstallatie minder 
belangrijk is voor trekvogels of rustende vogels.

Een werkgroep bestaande uit natuurbeschermers, leiders van projecten voor windenergie en 
de autoriteiten zijn momenteel echter aan het beoordelen wat de beste manier is om plannen 
voor windenergie van de staat af te stemming op vogelbescherming. Op de locatie op de 
"Rödeser Berg" moet een meet- en testplatform komen voor de evaluatie van de mogelijke 
negatieve invloeden van windturbines in het algemeen en voor vleermuizen door het gebruik 
van ultrasoon geluid in het bijzonder.

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie, waaronder de correspondentie die indiener op 21 
maart aan de Commissie verzoekschriften heeft verzonden, heeft de Commissie geen bewijs 
voor schending van de EU natuurwetgeving.

                                               
1 Europese Commissie (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 2000. Link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.


