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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0672/2009, ingediend door de Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, over de gevaren van het stadsontwikkelingsplan van Toledo voor 
de instandhouding van het cultureel landschap van de stad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dringt namens de Real Academia de Bellas Artes de Toledo aan op stopzetting van het 
stadsontwikkelingsplan van Toledo omdat het een klap in het gezicht is van het historische 
landschap. Indiener wijst erop dat Spanje in november 2007 het Europees Landschapsverdrag 
van de Raad van Europa (Staatsblad, 31-02-2008) heeft ondertekend, en zich derhalve moet 
inzetten voor het beschermen, beheren en verzorgen van het landschap van Toledo, een stad op 
de werelderfgoedlijst van UNESCO.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Indiener protesteert tegen het nieuwe stadsontwikkelingsplan (POM) dat wordt voorbereid door 
de gemeentelijke autoriteiten van de stad Toledo, in de autonome gemeente Castilla-La Mancha, 
Spanje. Hij wijst op de negatieve effecten van een aantal van de stadsontwikkelingsprojecten die 
in het nieuwe plan ("Vegas del Tajo") zijn opgenomen, met name in verband met het landschap 
en het culturele erfgoed. Daarnaast stelt hij dat dit onherstelbare verlies van de historische 
waarden van Toledo ook aanzienlijke negatieve effecten zou hebben op het toerisme, een 
essentiële economische activiteit voor deze stad. 

Commentaar van de Commissie

De Commissie heeft de door indiener overlegde informatie onderzocht in het licht van de EU-
wetgeving die in dit geval mogelijk van toepassing is.
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Opgemerkt dient te worden dat, afhankelijk van de kenmerken van het stadsontwikkelingsplan in 
kwestie, Richtlijn 2001/42/EG1 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s (ook bekend als de richtlijn strategische 
milieueffectrapportage of SMER-richtlijn) of de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG2, betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (ook bekend als de 
richtlijn milieueffectenrapportages of MER-richtlijn) op deze kwestie van toepassing kan zijn.

De twee SMER- en MER-richtlijnen streven soortgelijke doelen na om duurzame ontwikkeling 
en publieke participatie te bevorderen en om het milieu in het besluitvormingsproces te 
integreren.

Opgemerkt dient te worden dat het culturele erfgoed en het landschap enkele van de factoren zijn 
die SMER- en MER-procedures op adequate wijze moeten identificeren, beschrijven en 
beoordelen, voordat het plan of project wordt goedgekeurd.

Wat betreft de ‘natuurrichtlijnen’ van de EU (de vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EG)3 en de 
habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)4, dient te worden vermeld dat deze richtlijnen van 
toepassing zouden zijn, indien het plan of project in kwestie een aanzienlijk effect zou hebben op 
een Natura 2000-gebied.

Conclusies

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten verzocht om informatie over naleving van de 
relevante vereisten die van toepassing zijn krachtens de milieuwetgeving van de EU. In het 
bijzonder heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten gevraagd hoe zij de bepalingen van de 
SMER- en MER-richtlijnen hebben toegepast.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011 (REV)

Ter herinnering: de Commissie heeft geen speciale bevoegdheden op het gebied van de 
bescherming, de instandhouding en het herstel van het culturele erfgoed, wat voornamelijk onder 
de nationale bevoegdheid valt.

Volgens artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het 
optreden van de Unie "erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo 
nodig hun activiteiten aan te vullen" op het gebied van de cultuur. Dientengevolge vormt het 
optreden van de Unie een aanvulling op nationaal of regionaal optreden en blijft de lidstaat 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed.

In haar vorige mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement echter informatie verstrekt over het milieurecht van de Europese Unie dat in het 
onderhavige geval van toepassing zou kunnen zijn. Het gaat daarbij met name om Richtlijn 
2001/42/EG5 (strategische milieueffectbeoordeling). Verder zou ook Richtlijn 85/337/EEG6

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001.
2 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985), als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997), 
Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).
3 PB L 103 van 25.4.1979. Gecodificeerd door Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010).
4 PB L 206 van 22.7.1992.
5 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. PB L 197 van 21.7.2001.
6 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten; gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG. PB L 175 van 
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(milieueffectbeoordeling) van toepassing kunnen zijn.

De diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten om hun opmerkingen verzocht 
over de feiten die indiener aan de kaak stelt, en over de toepassing in het onderhavige geval van 
het milieurecht van de Europese Unie.

In antwoord op de vraag van de diensten van de Commissie, hebben de Spaanse autoriteiten de 
rapporten van de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha gestuurd, met name het rapport dat 
is opgesteld door het directoraat-generaal Milieueffectbeoordeling van het regionale ministerie 
van Industrie, Energie en Milieu. Zij hebben ook het rapport gestuurd dat is opgesteld door het 
regionale ministerie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Verder hebben de Spaanse 
autoriteiten verscheidene officiële documenten overlegd over de goedkeuring van het POM 
(stedenbouwkundig plan), en over de aanpak op milieugebied die voor dit project is gehanteerd.

De Spaanse autoriteiten zetten in de samenvatting de belangrijkste kenmerken uiteen van dit 
POM, waarmee de ruimtelijke planning van de stad Toledo gewijzigd moet worden ten behoeve 
van een betere verbinding tussen de verschillende stadskernen en de ordelijke ontwikkeling van 
de gebieden in de buurt van de rivier de Tajo. Het POM komt in plaats van het oude algemeen 
stedenbouwkundig structuurplan (Plan General de Ordenación Urbana – PGOU) van 1986. De 
Spaanse autoriteiten geven ook een toelichting op de verschillende administratieve stappen die 
zijn genomen en de maatregelen die zijn getroffen om te waarborgen dat de uit de 
milieuwetgeving van de Europese Unie voortgevloeide verplichtingen correct worden toegepast.

Daarnaast dient opgemerkt dat, voordat toestemming werd verleend aan dit plan, het POM al is 
onderworpen aan een MEB-procedure, met name aan de procedure "Evaluación Ambiental 
Preliminar", krachtens de Regionale Wet 5/1999 aangaande milieueffectbeoordelingen in 
Castilla-La Mancha. De regionale autoriteiten geven aan dat het een milieueffectbeoordeling 
krachtens Richtlijn 2001/42/EG betreft, die is uitgevoerd om eventuele gevolgen van de plannen 
en programma’s voor het milieu te voorkomen. Deze voorlopige milieueffectbeoordeling is 
aangenomen bij besluit van het directoraat-generaal Milieueffectbeoordeling op 21 februari 
2007. Het POM is bij officieel besluit definitief goedgekeurd door het regionale Ministerie voor 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting op 26 maart 2007.

Verder dient opgemerkt dat voor het ontwerp voor het POM drie keer een openbare raadpleging 
is gehouden in de jaren 2005 en 2006. De daaruit voortvloeiende opmerkingen van het 
geraadpleegde publiek zijn door de bevoegde instanties in aanmerking genomen. Bovendien is 
advies ingewonnen bij talloze bevoegde autoriteiten, ook bij de autoriteiten die belast zijn met de 
instandhouding van het historische en culturele erfgoed.

In het besluit tot vaststelling van de voorlopige milieueffectbeoordeling van het POM worden 
alle hoofdelementen van de genoemde procedure samengevat. Deze 
milieueffectbeoordelingsprocedure lijkt zowel een afdoende waarborg voor het goed in kaart 
brengen en evalueren van de milieueffecten van dit plan op de omgeving, als voor het treffen van 
de nodige maatregelen om schadelijke effecten te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Er 
is een reeks milieuvoorwaarden vastgesteld en opgenomen in het POM waaraan tijdens de 
uitvoering en ontwikkeling van het plan moet worden voldaan.

De regionale milieuautoriteiten hebben ook informatie verstrekt over de milieugerelateerde 
aanpak die gehanteerd is voor verschillende urbanisatieprojecten waarvoor een vergunning is 

                                                                                                                                                      
5.7.1985, PB L 73 van 14.3.1997, PB L 156 van 25.6.2003, PB L 140 van 5.6.2009.
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afgegeven na de goedkeuring van het POM. Deze projecten zijn al beoordeeld krachtens de 
nieuwe Regionale Wet 4/2007 inzake milieueffectbeoordelingen in Castilla-La Mancha. Naar 
aanleiding van verschillende screenings zijn bepaalde projecten onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling, terwijl deze procedure voor andere projecten niet noodzakelijk is 
bevonden, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG voor de in bijlage II 
opgenomen projecten. De Spaanse autoriteiten leggen in elk geval uit dat de uitvoering van het 
POM onlangs van start is gegaan.

Uit het onderzoek naar de zaak is dus gebleken dat de Spaanse autoriteiten in deze kwestie 
maatregelen hebben getroffen om de uit de Richtlijnen 2001/42/EG en 85/337/EEG 
voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Wat betreft de communautaire richtlijnen ter bescherming van de natuur, namelijk 79/409/EEG1

(Vogelrichtlijn) en 92/43/EEG2 (Habitatrichtlijn), moet worden opgemerkt dat dit project geen 
gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-netwerk. Deze richtlijnen zijn in dit geval dus niet 
van toepassing.

De Spaanse autoriteiten geven daarnaast aan dat er twintig administratieve beroepen tegen het 
POM zijn geweest. Er dient te worden opgemerkt dat een aantal van deze beroepen nog loopt 
voor de bevoegde Spaanse gerechtshoven.

Conclusies

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indiener over het 
betreffende POM van de stad Toledo bestudeerd in het licht van de toepasselijke EU-
milieuwetgeving. Hierbij is rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse autoriteiten.

Op basis van het onderzoek van dit dossier kan niet worden geconcludeerd dat er inbreuk is 
gepleegd op de toepasselijke EU-milieuwetgeving. De Commissie ziet derhalve geen reden om zich 
verder in deze kwestie te mengen.

Er dient in ieder geval op te worden gewezen dat het betreffende stedenbouwkundige structuurplan 
voorwerp is van verschillende administratieve beroepen die bij het bevoegde Spaanse 
gerechtshoven zijn ingediend, die zich eveneens kunnen uitspreken over de wettigheid van dit 
project vanuit het oogpunt van het nationale recht en de EU-wetgeving.

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Tekst gecodificeerd 
door Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009, PB L 20 van 26.1.2010.
2 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.


