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Betreft: Verzoekschrift 0303/2009 ingediend door Bärbel en Michael Keller (Duitse 
nationaliteit), namens Bürgerinitiative Oldisleben, over de bouw van een 
varkensmestbedrijf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners protesteren tegen de voorgenomen bouw van een varkensmestbedrijf waar volgens 
hen jaarlijks 24 000 varkens gemest moeten worden. Indieners delen mee dat het bedrijf 
gepland is op 900 meter van het natuurgebied Esperstedter Ried en tevens op korte afstand 
van de natuurgebieden Hainleite en Kyffhäuser (Natura 2000-gebieden). Indieners stellen dat 
in de directe omgeving van deze natuurgebieden bij de bouw van een dergelijk bedrijf een 
milieueffectbeoordeling moet worden opgesteld. In de nabijheid van het geplande bedrijf 
bevinden zich voorts stilgelegde grindafgravingen met schoon voedingsarm water. Deze
moeten eveneens beschermd worden en indieners vrezen dat deze ernstige schade zouden 
kunnen ondervinden als daarin meststoffen uit het varkensbedrijf terecht zouden komen 
(algengroei). Volgens indieners worden indien het bedrijf werkzaam zou worden 
verschillende Europese richtlijnen geschonden. Zij noemen ondermeer de Habitatrichtlijn, de 
richtlijn vogelbescherming en de richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen. Voorts wijzen zij erop dat het natuurgebied Esperstedter Ried 
in de jaren 2000-2008 met communautaire middelen werd gesteund. Indieners verzoeken het 
Europees Parlement in te grijpen om de bouw van het varkensbedrijf te stoppen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009
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Natura 2000 is het Europese ecologische netwerk van gebieden vastgelegd in de 
Habitatrichtlijn1. Het voornaamste doel hiervan is de bescherming van de habitat van plant- en 
diersoorten die van communautair belang zijn in de Europese Unie. Het omvat speciale 
beschermingszones (SBZ) op grond van de Habitatrichtlijn van 1992 en de Vogelrichtlijn van 
19792.

Het is aan de individuele lidstaten om beslissingen te nemen met betrekking tot de bouw van 
bijvoorbeeld een varkensmestbedrijf op hun grondgebied, zolang ze voldoen aan hun plichten 
ten opzichte van de Gemeenschap. Als Natura 2000-gebieden schade zouden kunnen 
ondervinden van een project, betekent deze plicht onder andere de noodzaak om de effecten 
van het project op de doelstellingen met betrekking tot de bescherming van het betrokken 
gebied/de betrokken gebieden te bepalen en alternatieve oplossingen te onderzoeken. Volgens 
artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn kan een project of plan dat een speciale 
beschermingszone schade zou kunnen toebrengen alleen worden uitgevoerd bij 
doorslaggevende redenen van publiek belang en bij gebrek aan alternatieve oplossingen. In 
een dergelijk geval moet de coherentie van het Natura 2000-netwerk verzekerd zijn door 
middel van de uitvoering van compenserende maatregelen. 

De informatie waarin indieners voorzien bevat geen enkele informatie die erop wijst dat de 
Vogel- of Habitatrichtlijn met betrekking tot het geplande bedrijf wordt geschonden. 

Conclusies

Aangezien de vergunningsprocedure nog steeds loopt, is de Commissie niet bij machte om 
actie te ondernemen. Indieners dienen daarom te worden uitgenodigd om rechtstreeks contact 
op te nemen met de nationale bevoegde overheidsinstantie om meer gedetailleerde informatie 
aan te vragen over de toestemmingsprocedure. Wanneer indieners na het verkrijgen van deze 
informatie nog steeds van mening zijn dat de EU-wetgeving niet is gerespecteerd, hebben zij
nog steeds mogelijkheden om de zaak verder op Europees niveau bespreekbaar te maken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Opmerkingen van de Commissie

Sinds de eerste mededeling voor verzoekschrift 303/2009 heeft indiener aanvullende 
informatie met betrekking tot het betreffende project verstrekt, waaronder een kopie van de 
vergunning door de bevoegde autoriteiten voor het varkensbedrijf. Ten tijde van de eerste 
mededeling was de Commissie niet bij machte iets te ondernemen aangezien de
vergunningsprocedure nog liep.

Op 26 mei 2010 heeft de regionale autoriteit van de deelstaat Thüringen goedkeuring verleend 
aan het project voor een grote varkensfokkerij voor 8 640 varkens, inclusief de opslag van 
6 000 m3 afvalwater bij de gemeente Oldisleben in het district Kyffhäuserkreis. Dit project 

                                               
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, blz. 7.
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, blz. 1.
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ligt zeer dicht bij de volgende gebieden van communautair belang:

a) "Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" (DE4633303) en "Helme-Unstrud-
Niederung" (DE4633420) liggen <1 500 m van het project;

b) "Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz" (DE4631302) en "Hainleite-Westliche 
Schmücke" (DE4632420) liggen <4 000 m van het project.

"Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" is een van de zeldzame gebieden waar planten als 
halofyt groeien buiten de zeekusten, vanwege de plaatselijke aanwezigheid van zout in de 
bodem. Halofyt heeft een concurrentienadeel ten opzichte van andere planten omdat het 
langzamer groeit. Daarom hebben inlandse kweldergebieden een goed beheer nodig dat werd 
ondersteund door een EU-project voor LIFE-Natuur1. Als instandhoudingsmaatregelen wordt 
gebruik gemaakt van extensieve begrazingsmethoden, het maaien van gras- en rietland en 
onderhoud van waterbronnen met behulp van pompen en afvoersloten, met als doel het 
behouden of herstellen van de gunstige instandhoudingsstatus van de habitatsoort. Volgens 
het ministerie van Landbouw, natuur en milieubescherming van Thüringen2 zijn boeren 
belangrijke actoren bij het instandhouden van dit gebied door het gebruik van extensieve 
landbeheersmethoden. Hieruit blijkt dat dit Natura 2000-gebied naast de landbouw 
functioneert, en niet het tegenovergestelde, zoals door indiener wordt beweerd.

Artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn, 93/43/EEG3 vereist dat voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van zo'n gebied, maar dat significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Dit geldt ook voor een mesteenheid voor grootvee vlakbij een Natura 2000-gebied. 
Maar de eerste stap voor de bevoegde autoriteiten is om te onderzoeken of er eventuele 
significante gevolgen voor het gebied zijn, en indien die er zijn, er voor te zorgen dat er een 
passende beoordeling wordt uitgevoerd.

De belangrijkste bron van een mogelijk negatief gevolg voor het Natura 2000-gebied zou 
stikstof zijn in de vorm van luchtvervuiling door vervliegend ammoniak of door de vervuiling 
van het grondwater door nitraten. De Commissie onderkent dat het project op 28 oktober 2009 
opnieuw is beoordeeld, en omdat de indiener zijn verzoekschrift heeft ingediend op 8 maart 
2009. In de herziene versie van het project heeft de aanvrager een luchtreinigingssysteem met 
dubbele uitlaat geïntroduceerd voor het filteren van 80% van de ammoniak en 95% van de 
stofdeeltjes. De faciliteit voor de afvalwateropslag heeft een lekkagecontrolesysteem en is 
gemaakt van waterdicht beton. Daardoor kan de verontreiniging van het grondwater of de 
lucht worden voorkomen. Als gevolg hiervan heeft de bevoegde autoriteit op 26 mei 2010 
besloten dat de varkensfokkerij geen significante gevolgen heeft en een beoordeling krachtens 
artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn niet nodig is.

Tot slot

                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen Nordthüringens.
2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): "Binnensalzstellen um das 
Kyffhäusergebirge", blz. 17.
3 PB L 206 van 22.7.1992.
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Op basis van de door indiener en de nationale autoriteiten verstrekte informatie is de 
Commissie van mening dat er geen sprake is van schending van de EU-natuurwetgeving. 


