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Betreft: Verzoekschrift 1096/2009, ingediend door M.P. (Spaanse nationaliteit), over 
een urbanisatieproject in Llucmajor, Mallorca

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat de bouw van een woonwijk bij Llucmajor negatieve 
gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied dat ook GCB is (ES 5310049), omdat de 
voorgeschreven riolering ontbreekt en het ecologisch evenwicht van het gebied "Cova des Pas 
de Vallgornera" hierdoor onherstelbaar kan worden verstoord.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over een woningbouwproject (genaamd "Es Pas de Vallgornera", in de 
gemeente Llucmajor, Balearen, Spanje) dat wordt gerealiseerd op het gebied "Cova des Pas 
de Vallgornera", dat aangemerkt is als gebied van communautair belang (GCB) (ES 
5310049).

Volgens indiener ontbreekt het rioleringssysteem in het woningbouwproject (naast andere
gebreken) en worden er daarom septische tanks geïnstalleerd bij de huizen waarin het 
rioolwater afgevoerd wordt. Indiener vreest dat deze septische tanks gaan lekken met als 
gevolg bodemvervuiling en onherstelbare schade aan het ecologische en geologische
evenwicht van het GCB.



PE448.690v02-00 2/3 CM\890553NL.doc

NL

Indiener wijst verder op andere stedelijke kenmerken van het woningbouwproject die niet 
voldoen aan de regionale wetgeving inzake grondgebruik en ruimtelijke ordening.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Het gebied ES5310049 "Cova des Pas de Vallgornera" is door de Spaanse autoriteiten 
voorgesteld als gebied van communautair belang volgens de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1, 
vanwege de aanwezigheid van "niet voor het publiek opengestelde grotten", een type 
natuurlijke habitat dat valt onder bijlage I van deze richtlijn.

De Commissie is niet op de hoogte van het door indiener vermelde project. De Commissie wil 
in dit verband wijzen op de verplichtingen volgens artikel 6, lid 3 en lid 4, van de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG: "Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende 
beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied." Gelet op de conclusies van de beoordeling en 
onder voorbehoud van de bepalingen van de Habitatrichtlijn geven de bevoegde instanties 
slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het 
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten.

De door indiener verstrekte informatie bestaat hoofdzakelijk uit een beschrijving van de 
wettelijke bepalingen inzake regionale ruimtelijke ordening waaraan het woningbouwproject 
niet voldoet. De Commissie wil erop wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van deze wettelijke bepalingen ligt bij de regionale overheid.

Indiener maakt melding van de mogelijke risico's van de septische tanks waaruit onbehandeld 
rioolwater zou kunnen gaan lekken. De informatie die indiener heeft verschaft, bevat echter 
geen enkel bewijs dat hiervan in het GCB sprake zou kunnen zijn.

Conclusies

De ingediende informatie bevat onvoldoende gegevens om te kunnen beoordelen of er sprake 
is van inbreuk op de Habitatrichtlijn. De Commissie is derhalve niet van plan om in verband 
met deze kwestie verdere stappen te nemen, tenzij indiener aanvullende, meer gedetailleerde 
informatie verschaft.

4. REV Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012.

Naar aanleiding van aanvullende informatie van de indiener heeft de Commissie de Spaanse
autoriteiten om nadere inlichtingen verzocht.

De Spaanse autoriteiten delen mede dat er zich al een aantal huizen zonder riolering in het 
gebied bevonden toen het als GCB werd aangemerkt. Op dat moment was men in de 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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veronderstelling dat het grottencomplex kleiner was dan het op grond van de recente 
ontdekkingen bleek te zijn. In 2007 werden voorzieningen aangebracht om eventuele lekkages 
van de septische tanks en zinkputten te kunnen detecteren. Aan dat systeem werden in 2010 
nog verbeteringen doorgevoerd. Tot dusver zijn geen lekkages waargenomen.

De Spaanse autoriteiten delen mede dat ten aanzien van nieuwe woningbouwplannen boven 
de grotten de door de indiener aangestipte wettelijke bepalingen, te weten artikel 39 van 
regionale wet nr. 5/2005 betreffende natuurbehoud op de Balearen oftewel LECO, in acht zijn 
genomen. Daarin wordt bepaald dat er vóór de uitvoering van elke plan of project dat het 
Natura 2000-netwerk kan verstoren een gedegen effectbeoordeling moet worden uitgevoerd. 
De regionale milieudienst moet een rapport uitbrengen over de geschiktheid van het plan of 
project en verleent alleen toestemming als er geen aanmerkelijke inbreuk op de 
natuurbehoudsdoelstellingen van de betrokken locatie zal worden gemaakt. Om aan dit 
voorschrift te kunnen voldoen is er een procedure ingevoerd, die inhoudt dat de bevoegde 
instantie vóór het verlenen van vergunning de regionale milieudienst om goedkeuring moet 
verzoeken, waarvoor een onderzoek van een in Natura 2000 gespecialiseerde commissie 
vereist is.

Voor een bouwverguning van de gemeente Llucmajor (waar het GCB gelegen is) is onder 
meer een geofysisch onderzoek vereist om na te gaan of door het project schade aan het GCB 
kan ontstaan. Wanneer vergunning wordt verleend, mogen er alleen bepaalde typen 
waterdichte septische tanks worden gebruikt. Als een bepaald bouwproject of een bepaalde 
septische tank tot aanzienlijke schade zou kunnen leiden, wordt er een negatief advies 
uitgebracht, hetgeen al bij verscheidene huizen gebeurd is.

Daarnaast verdient vermelding dat beide overheden op de hoogte zijn van de lopende 
procedures voor de aanleg van een deugdelijk rioleringssysteem. Er zijn reeds technisch 
onderzoekingen en metingen verricht om na te gaan of de aanleg van riolering haalbaar en 
verantwoord is, gezien de specifieke kenmerken van het gebied en de vereisten van 
bescherming van de grotten.

De regionale overheid meldt voorts dat met de opstelling van een beheersplan voor het GCB 
een aanvang is gemaakt.

Conclusies

Op grond van de verstrekte informatie moet worden geconcludeerd dat de bevoegde instanties 
zich aan de voorschriften van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) hebben gehouden. 
Er is dan ook geen sprake van inbreuk op de EU-wetgeving.


