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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1519/2008, ingediend door Matías Cuadrado González 
(Spaanse nationaliteit), over de aanleg van een woonwijk in de gemeente 
Horche in Guadalajara (Spanje), vlak bij een industrieel pluimveebedrijf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de aanleg van een woonwijk op een aantal terreinen in de 
gemeente Horche (Guadalajara) omdat deze vlak bij een industrieel pluimveebedrijf liggen. 
Volgens indiener had de gemeente een milieueffectbeoordeling moeten laten uitvoeren om na 
te gaan of de woonwijk verenigbaar was met het industriële pluimveebedrijf, waarvan de 
uitstoot een gevaar voor de gezondheid kan betekenen (in strijd met Richtlijn 96/62/EG van 
de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit en 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener protesteert namens Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L. tegen de aanleg van een 
woonwijk vlak bij zijn industriële pluimveebedrijf in de gemeente Horche in de provincie 
Guadalajara, in de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha in Spanje.

Volgens indiener is er geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd om na te gaan of de woonwijk 
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verenigbaar is met het industriële pluimveebedrijf.

Commentaar van de Commissie

De Commissie heeft de door indiener verstrekte gegevens onderzocht in het licht van de 
milieuwetgeving van de EU die op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Opgemerkt dient te worden dat Richtlijn 85/337/EEG1 zoals gewijzigd (bekend als de milieu-
effectbeoordelingsrichtlijn ofwel de MEB-richtlijn) op dit geval van toepassing zou kunnen 
zijn. Deze richtlijn bevat bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten. De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen 
zogenoemde bijlage I-projecten, die altijd aan een MEB-procedure onderworpen moeten 
worden, en bijlage II-projecten, waarvoor de lidstaten aan de hand van onderzoek per geval 
en/of drempelwaarden of criteria in de nationale omzettingswetgeving bepalen of het project 
aan een milieueffectbeoordeling wordt onderworpen.

Opgemerkt dient te worden dat "stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra en parkeerterreinen" deel uitmaken van punt 10 onder b) van bijlage II van de 
MEB-richtlijn.

Anderzijds kunnen voor de aanleg van dit stadsontwikkelingsproject van de gemeente de 
bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG2 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's (bekend als de richtlijn strategische 
milieubeoordeling ofwel de SMB-richtlijn) van toepassing zijn.

De twee richtlijnen, SMB en MEB, streven soortgelijke doelen na om duurzame ontwikkeling 
en inspraak te bevorderen en om het milieu in het besluitvormingsproces te integreren.

Conclusie

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval heeft de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht inzake de naleving van de betreffende 
voorschriften krachtens de milieuwetgeving van de EU. In het bijzonder heeft de Commissie 
de Spaanse autoriteiten gevraagd hoe zij de bepalingen van de MEB- en SMB-richtlijn hebben 
toegepast.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 17 februari 2012

In haar vorige mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement informatie verstrekt over de EU-milieuwetgeving die in dit geval van 
toepassing zou kunnen zijn. Het gaat hierbij met name om Richtlijn 85/337/EEG3

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
2 PB L 197 van 21.7.2001.
3 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

milieu van bepaalde particuliere en openbare projecten, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG, 
2003/35/EG en 2009/31/EG. PB L 175 van 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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(milieueffectbeoordeling) en Richtlijn 2001/42/EG1 (strategische milieubeoordeling).

Naar aanleiding van dit verzoekschrift hebben de diensten van de Commissie de Spaanse 
autoriteiten om hun opmerkingen verzocht over de feiten die indiener aan de kaak stelt en 
over de toepassing van de EU-milieuwetgeving in dit geval.

De Spaanse autoriteiten hebben de rapporten opgestuurd die de autonome gemeenschap 
Castilla-La Mancha daarover heeft opgesteld, met name dat van het directoraat-generaal 
Milieueffectbeoordeling van het regionale Ministerie van Landbouw en Milieu en dat van het 
regionale Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. De Spaanse autoriteiten 
hebben ook het rapport van het gemeentebestuur van Horche daarover toegezonden.

De Spaanse autoriteiten zetten in het kort de belangrijkste kenmerken van dit 
stadsontwikkelingsproject uiteen, alsook al hetgeen hieraan vooraf is gegaan en de tot nu toe 
gezette stappen op administratief en milieugebied. Tevens leggen zij uit welke maatregelen 
zijn getroffen om een correcte toepassing van de uit de EU-milieuwetgeving voortvloeiende
verplichtingen te waarborgen.

De regionale autoriteiten verklaren dat de provinciale delegatie van Guadalajara van het 
regionale Ministerie van Milieu op 24 augustus 2005 het verzoek heeft ontvangen om van 
start te gaan met de procedure voor milieueffectbeoordeling van dit project, dat de naam 
"Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)" meekreeg. Het dossier 
kreeg als dossiernummer GU-178/05.

Het project komt neer op de bebouwing van 28,6 hectare van sector 18, die in het 
gemeentelijk ontwikkelingsplan van Horche is ingekleurd als in aanmerking komend voor 
woningbouw, met name voor de bouw van 896 woningen.

De regionale autoriteiten wijzen erop dat ze de regionale milieu-effectbeoordelingswet 5/1999 
van Castilla-La Mancha hebben toegepast, overeenkomstig de procedure van besluit 
nr. 178/2002, waarbij de regeling van die wet is goedgekeurd. Die regionale wet is de 
omzetting van Richtlijn 85/337/EEG en gold op dat ogenblik. Opgemerkt moet worden dat 
voor dit soort projecten een onderzoek per geval is bepaald om te beslissen of het bewuste 
project al dan niet aan een formele milieueffectbeoordelingsprocedure moet worden 
onderworpen.

Bij besluit van 3 oktober 2005 heeft de provinciale delegatie van Guadalajara van het 
regionale Ministerie van Milieu geoordeeld dat voor dit project geen formele 
milieueffectbeoordelingsprocedure nodig was. Dat met redenen omklede besluit werd 
bekendgemaakt in het publicatieblad van Castilla-La Mancha nr. 209 van 19 oktober 2005 
(blz. 18.633-18.634).

Uit het dossier blijkt dus dat de bevoegde autoriteiten het screeningsmechanisme hebben 
toegepast, zoals bepaald in Richtlijn 85/337/EEG voor bijlage II-projecten.

                                               
1 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.
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De regionale autoriteiten wijzen er bovendien op dat het stedenbouwkundig plan (POM) van 
Horche, waarin reeds sprake was van de bebouwing van de bewuste zone, werd onderworpen 
aan een voorafgaande milieubeoordelingsprocedure voor plannen en programma's zoals 
bepaald in de voornoemde regionale wetgeving. Het zou gaan om de uit Richtlijn 2001/42/EG 
voortvloeiende beoordeling, maar die is juridisch gezien niet van toepassing op het POM 
omdat dat is opgestart vóór 21 juli 2004, de datum vanaf wanneer dat soort beoordeling 
verplicht is volgens artikel 13 van de richtlijn. Deze procedure is beëindigd met de beslissing 
van 17 november 2003 van de regionale milieu-autoriteit. De definitieve goedkeuring van het 
POM van Horche door de provinciale stedenbouwkundige commissie van Guadalajara is 
bekendgemaakt in het publicatieblad van Castilla-La Mancha van 16 november 2004 en 
29 december 2004.

De Spaanse autoriteiten hebben een kopie verstrekt van de voormelde beslissingen en van de 
bekendmaking ervan in het publicatieblad (DOCM).

De gemeentelijke autoriteiten zeggen dat het gemeentebestuur van Horche het 
stadsontwikkelingsplan voor sector 18, na inzage van het POM van Horche en de voormelde 
administratieve stappen, definitief heeft goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 20 april 
2006. De gemeentelijke autoriteiten stellen voorts dat zij tijdens die procedures geen 
bezwaren hebben ontvangen van de eigenaar van het bewuste pluimveebedrijf, dat wil zeggen 
de indiener van dit verzoekschrift.

De Spaanse autoriteiten wijzen erop dat dit stadsontwikkelingsplan, dat alle nodige 
goedkeuringen en vergunningen heeft gekregen, nu in uitvoering is.

Conclusies

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indiener over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van de toepasselijke communautaire 
milieuwetgeving. Hierbij is rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse 
autoriteiten.

Uit het onderzoek van het dossier is gebleken dat de bevoegde Spaanse autoriteiten 
maatregelen hebben getroffen om de uit de Richtlijnen 85/337/EEG en 2001/42/EG 
voortvloeiende verplichtingen na te komen.

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.


