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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0584/2011 ingediend door Alice Jones (Britse nationaliteit), 
(namens de Bodelwyddan Action Group,) over het feit dat er in de 
vergunningsprocedure voor een woningbouwproject voor 2 000 nieuwe 
woningen in Bodelwyddan (Wales) geen milieueffectbeoordeling en geen 
openbare raadpleging zijn gehouden zoals vereist door Richtlijn 2003/35/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Denbigshire Council in Wales is bezig met een woningbouwproject voor de bouw van 2 000 
nieuwe woningen in het dorp Bodelwyddan. De inwoners zijn tegen dit project. Zij vinden dat 
de omvang van het project overweldigend is en een gevaar vormt voor de infrastructuur, 
voorzieningen en de lokale cultuur en taal. Zij hebben dit kenbaar gemaakt in een niet-
bindend referendum. Zij zeggen dat er geen MEB volgens Richtlijn 85/337/EEG is 
uitgevoerd, hoewel dit soort project onder bijlage II zou vallen. Bovendien zijn zij van 
mening dat zij niet geraadpleegd zijn zoals vereist krachtens Richtlijn 2003/35/EG. Noch 
hebben zij een alternatief aangeboden gekregen. Zij vragen het Europees Parlement om erop 
toe te zien dat de Britse autoriteiten deze kwestie afhandelen met volledige eerbiediging van 
het Europees recht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Denbighshire Council is van plan terreinen toe te kennen voor de bouw van ongeveer 2 000 
nieuwe huizen in het dorp Bodelwyddan. Het woningbouwproject maakt deel uit van het 
nieuwe lokale ontwikkelingsplan (Local Development Plan - LDP) 2012-2020 dat naar 
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verwachting rond april 2012 zal worden goedgekeurd door de regering van Wales. 

Voor de goedkeuring van het LDP moeten er een aantal fasen doorlopen worden, zoals de 
participatiefase (voor de indiening van het LDP, vanaf midden 2007, raadpleging tijdens de 
zomer van 2008), de indieningsfase (raadpleging in oktober/november 2009), een studie naar 
alternatieve locaties (raadplegingsdocument 2010), een raadpleging over "gerichte 
veranderingen" aan het LDP, rekening houdende met de opmerkingen die tijdens de 
raadplegingen verkregen werden (openbare raadpleging van 26 augustus tot 21 oktober 2011), 
overlegging van het ontwerp-LDP bij de regering van Wales (26 augustus 2011), een 
voorafgaande hoorzitting om de bevolking op de hoogte te stellen van de "onderzoeksfase" 
(vergadering heeft plaatsgevonden op 8 november 2011)  en de "onderzoeksfase", met 
openbare hoorzittingen die gedurende 4 weken zullen plaatsvinden, met ingang op 10 januari 
2012  om 10.00 uur. Tijdens de onderzoeksfase zal de belangrijkste strategische locatie in 
Boddelwyddan heel wat stof tot discussie leveren1.

De omschreven procedure dekt de essentiële eisen zoals bepaald in de zogenaamde 
strategische milieubeoordelingsrichtlijn2, met inbegrip van onder andere verslagen en 
documenten over de duurzaamheidsevaluatie (dit omvat een milieueffectbeoordeling), de 
beoordeling van mogelijke locaties en de Habitatvoorschriften. De voorbereide documenten 
omvatten eveneens een gedetailleerd antwoord op de bezorgdheden van Bodelwyddan. Het 
verzoekschrift dat door de Bodelwyddan Action Group werd ingediend bij de regering van 
Wales zal eveneens aanvaard worden als document dat tijdens de onderzoeksfase in het begin 
van 2012 besproken moet worden3.

De concrete bouwprojecten vallen onder de MEB-richtlijn en zouden, zoals door indienster 
vermeld werd, onderworpen worden aan een screening.

Conclusie

In deze fase van de goedkeuringsprocedure van het plan, waarbij de betrokkenen in de laatste 
hoorzittingen van het onderzoek nog de gelegenheid zullen krijgen om hun stem te laten horen 
en waarbij de bevoegde nationale overheid haar akkoord nog moet geven voor het definitieve 
plan, kan de Commissie geen inbreuk op de vereisten in de EU-milieuwetgeving vaststellen. 
Kwesties waarover indienster bijzonder bezorgd is, zoals de beschikbaarheid van goede, correcte 
en bijgewerkte informatie of de geldigheid van de demografische vooruitzichten, of culturele of 
taalkundige aspecten, kunnen het beste worden aangekaart tijdens de vermelde raadplegingen en 
binnen de geplande procedures.

                                               
1 Zie aantekeningen van de vergadering voorafgaand aan de hoorzitting op 08/11/2011 in het stadhuis van Rhyl
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Richtlijn 2001/42/EG van 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, blz. 30-37.
3 Referentie document: EXAM0018.


