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Betreft: Verzoekschrift 1261/2010, ingediend door Andreas Meller (Duitse nationaliteit), 
namens de gemeente Ostseebad Prerow, over de opslag van baggerslib in een 
natuurgebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de opslag van baggerslib in een natuurgebied in strijd is met Europese 
regelgeving. Volgens hem is een vergunning voor de storting van baggerslib in dit gebied 
afgegeven zonder voorafgaande toetsing of milieueffectbeoordeling. Hij is van mening dat er 
sprake is van schending van de richtlijnen 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG 
(Vogelrichtlijn). Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Opmerkingen van de Commissie

De haven van "Darßer Ort" is door de voormalige Duitse Democratische Republiek in 1962 
als militaire faciliteit aangelegd. Na de hereniging met de Bondsrepubliek Duitsland was de 
haven niet langer nodig voor de Duitse strijdkrachten. De haven is gelegen in het kerngebied 
van het "Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft" en maakt deel uit van het gebied 
"Darß" (DE1541301), dat is aangewezen op grond van de Habitatrichtlijn 1, en van het gebied 
                                               
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.
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"Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund" (DE1542401), dat is 
aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn1. Volgens de nationale noodhavenwetgeving 
wordt deze haven nog altijd gebruikt door één reddingsboot en door particuliere boten, zij het 
enkel in geval van noodsituaties. Het functionele beheer van de haven is enkel toegestaan 
zolang er nog geen alternatieve locatie buiten het park is bepaald. Dit beantwoordt aan de 
doelstellingen2 van het nationale park.

Vanwege de natuurlijke sedimentatie wordt de toegang tot de haven jaarlijks uitgebaggerd. 
Overeenkomstig een bindende overeenkomst van de administratieve rechtbank tussen een 
aantal milieuorganisaties en de nationale autoriteiten is de uitbaggeringsronde van 2009/2010 
de laatste. Het zand dat met het uitbaggeren van de vaargeul wordt verzameld, wordt gebruikt 
voor het herstel van de natuur in het gebied dat niet direct wordt gebruikt door de 
reddingsboot. Het maakt deel uit van de overeenkomst dat de haven wordt gesloten zodra de 
voortdurende natuurlijke sedimentatie bij afwezigheid van uitbaggering het normale 
functioneren belemmert.

Indiener wijst op een mogelijke inbreuk op artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn dat vereist 
dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
een 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. Uit de context en het doel van artikel 6 wordt 
duidelijk dat de term "beheer" dient te worden opgevat als het beheer van de "instandhouding" 
van het gebied, d.w.z. de term "beheer" moet worden gezien in de betekenis waarin het in 
artikel 6, lid 1 is gebruikt: de lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-
ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, [...]. Artikel 1, letter a) 
van de Habitatrichtlijn bepaalt dat onder instandhouding wordt verstaan een geheel van 
maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties 
van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding als bedoeld in de 
letters e) en i);

De Commissie erkent dat de nationale autoriteit duidelijke doelstellingen heeft opgesteld voor 
het behoud en het herstel van het Natura-gebied "Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft". De huidige bestaande haven van "Darßer Ort" is aangewezen als storende 
factor voor het ecosysteem van het gebied. Volgens de bevoegde nationale autoriteit3 wordt 
het zand dat uit de toegang tot de haven is gebaggerd, gebruikt om de zee-ingangen van de
habitat te verbeteren en te herstellen.

Conclusie

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand, tot codificatie van Richtlijn 79/409/EEG; PB L 020 van 26.1.2010, blz. 7.
2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 
und Ziele.
3 Antwoord op de "Kleine Anfrage" door de regering van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, subvraag 2 en 
3, (8.7.2010); informatie verstrekt door indiener.



CM\866809NL.doc 3/3 PE464.868v01-00

NL

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van de EU-
milieuwetgeving vaststellen.


