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Betreft: Verzoekschrift 1476/2010, ingediend door Bernard Defrenne (Belgische 
nationaliteit), over mogelijke verstoring van een Natura 2000-gebied door vestiging 
van een bedrijf zonder milieueffectbeoordeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in een dorp dat dichtbij een Natura 2000-gebied ligt. Pal aan de rand van dit 
gebied heeft zich een bedrijf gevestigd dat gezaagde bomen verwerkt. Volgens indiener levert dit 
bedrijf zoveel (geluids)hinder op dat de nesten van eenden die in het beschermde gebied 
broedden sinds de start van de bedrijfsactiviteiten leeg blijven. Navraag bij de gemeente leerde 
hem dat voor het bedrijf een vergunning was afgegeven. Indiener is van mening dat voor de 
vestiging van een bedrijf zo dicht bij een Nature 2000-gebied een milieueffectbeoordeling 
verplicht is. Volgens hem is deze niet uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 (milieueffectrapportagerichtlijn – MER-richtlijn) moeten 
bepaalde, in bijlage I van de richtlijn opgenomen particuliere en openbare projecten die 
significante effecten op het milieu kunnen hebben, worden onderworpen aan een beoordeling 
van hun milieueffecten. Andere, in bijlage II vermelde projecten moeten worden onderworpen 
aan een dergelijke beoordeling, indien lidstaten van oordeel zijn dat dit vereist is op grond van de 
kenmerken van de projecten. De exploitatie van een bedrijf dat gezaagde bomen verwerkt, wordt 
niet vermeld bij de activiteiten in de twee bijlagen. Derhalve bestaat er geen verplichting om de 
milieueffecten van deze activiteit te beoordelen. 
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Krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor een gebied dat is aangewezen op grond van de habitatrichtlijn 
(Richtlijn 92/43/EEG)1 of van de vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG2) een passende 
beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Al naargelang de uitkomst van deze beoordeling 
van de gevolgen voor het gebied dienen de bevoegde autoriteiten het plan of project slechts goed 
te keuren, nadat met zekerheid is vastgesteld dat de integriteit van het gebied in kwestie daardoor 
niet negatief zal worden beïnvloed.

De Commissie heeft de kwestie opgenomen met de bevoegde autoriteiten en naar het zich laat 
aanzien, was voor de activiteit in kwestie geen milieueffectrapportage vereist op grond van de 
MER-richtlijn en kan deze activiteit geen aanzienlijke gevolgen hebben voor het naburige Natura 
2000-gebied, dat enkel op grond van de habitatrichtlijn en niet op grond van de vogelrichtlijn is 
aangewezen. 

Conclusie

Gelet op bovenstaande overwegingen en de door de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie 
heeft de Commissie geen inbreuk op EU-wetgeving vastgesteld.
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