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Betreft: Verzoekschrift 0929/2010, ingediend door René la Cour Sell (Deense 
nationaliteit), namens "Danmarks Naturfredningsforening" en gesteund 
door 1 medeondertekenaar, over de bouw van een testcentrum voor grote 
windmolens bij Østerild in de gemeente Thisted en de daaraan gerelateerde 
inbreuk op de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU 

1. Samenvatting van het verzoek

Indiener, die directeur is van "Danmarks Naturfredningsforening" (de Deense Vereniging 
voor Natuurbehoud) maakt bezwaar tegen het aannemen van een bouwwet voor een nationaal 
testcentrum voor grote windmolens bij Østerild in de gemeente Thisted, die op 1 oktober 2010 
in werking zal treden. Het kappen van bos en de verdere uitvoering van het project zal naar 
verwachting onmiddellijk daarna ter hand worden genomen. Indiener wijst erop dat er 
belangrijke Natura 2000-gebieden in de directe nabijheid liggen en dat het grootste daarvan, 
het 6 000 ha grote natuurreservaat "Vejlerne", beschermd is volgens de Ramsar-conventie. 
Indiener benadrukt dat het betreffende project neerkomt op ernstige overtredingen van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand 
en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. Indiener wijst er tevens op dat het Deense Ministerie van 
Milieu de suggesties van de Deense Vereniging voor Natuurbehoud voor alternatieve locaties 
voor het testcentrum niet heeft opgevolgd. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom 
zo snel mogelijk in te grijpen teneinde te garanderen dat de Deense autoriteiten de op dit 
terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).



PE462.663v02-00 2/6 CM\903685NL.doc

NL

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Het verzoekschrift is ook in de vorm van een klacht aan de Commissie ingediend door de 
Deense Vereniging voor Natuurbehoud. De bepalingen van artikel 6, leden 2 en 3, van de 
Habitatrichtlijn1 verplichten elke lidstaat ertoe een passende beoordeling uit te voeren van een 
plan of project dat waarschijnlijk een wezenlijke impact zal hebben op een Natura 2000-
gebied. De resultaten van deze beoordeling, gekoppeld aan de karakteristieken van een 
specifiek gebied, vormen de gronden om de vergunning voor een activiteit te verlenen of te 
weigeren.

De Commissie heeft de klacht vanuit technisch oogpunt beoordeeld en een aantal aspecten 
onderkend waarover de Commissie de Deense autoriteiten om nadere inlichtingen heeft 
verzocht, zoals, onder meer, de toepassing van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn en de 
gronden voor de getrokken conclusie inzake de vraag of het project schadelijke gevolgen zal 
hebben voor aangrenzende Natura 2000-gebieden, alsook de beslissing of er een proces zou 
moeten worden ingesteld op grond van artikel 6, lid 4.

De Commissie heeft verzocht om de volgende gegevens met betrekking tot artikel 6, lid 3 van 
de Habitatrichtlijn:
 De beoordeling van potentiële impact op habitats en soorten in de aangrenzende Natura 

2000-gebieden en de afweging van alle beschikbare informatie;
 De beoordeling van alle aspecten betreffende de potentiële impact op vogelsoorten;
 De beoordeling van de externe impact op aangrenzende Natura 2000-gebieden van de 

gewijzigde waterhuishouding op de projectlocatie;
 Het nemen van maatregelen ter preventie van nadelige effecten op "Bijlage IV-soorten" 

en de berkenmuis (Sicista betulina);
 De opstelling van een masterplan voor het gebied rondom de projectlocatie;
 Het opzetten van programma voor monitoring achteraf, om vast te stellen of er 

onverwachte of onbekende gevolgen zijn die wellicht verdere aanpassing in de vorm van 
mitigerende maatregelen of compensatie zouden rechtvaardigen;

alsook tot artikelen 12 en 16 van de Habitatrichtlijn:
 Hoe artikel 12, lid d, en artikel 16 van de Habitatrichtlijn zijn nageleefd ten aanzien van 

de berkenmuis (Sicista betulina).

Met betrekking tot de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG inzake de beoordeling van de 
effecten op het milieu van bepaalde openbare en particuliere projecten2) doet de informatie 
waarover de Commissie beschikt vermoeden dat de bevoegde autoriteiten reeds een 
milieueffectenbeoordeling hebben uitgevoerd en dat de bevolking is geraadpleegd voordat de 
bouwwet werd aangenomen waarmee goedkeuring werd verleend aan de werkzaamheden aan 
het nationale testcentrum voor grote windmolens bij Østerild. De informatie die indiener heeft 
verstrekt, is voor de Commissie echter onvoldoende gedetailleerd om te kunnen concluderen 
dat er inbreuk is gemaakt op de vereisten in de MEB-richtlijn. De Commissie zal de nationale 
autoriteiten om nadere inlichtingen verzoeken over de gevolgde procedure en resultaten van 
de milieueffectenbeoordeling volgens de standaardvereisten van de MEB-richtlijn.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
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Zodra de Commissie deze informatie van de Deense autoriteiten heeft ontvangen, zal zij 
beslissen of zij de behandeling van deze zaak al of niet zal voortzetten.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 mei 2012

De Commissie heeft de klacht vanuit technisch oogpunt beoordeeld en zij heeft in 2011 twee 
keer informatie uitgewisseld met de Deense autoriteiten over de effecten van het testcentrum 
voor grote windmolens bij Østerild op de natuur. Zij heeft tevens een onderzoek ingesteld 
naar de voor dit project gevolgde milieueffectenbeoordelingsprocedure. In het bijzonder heeft 
de Commissie de reactie van de Deense bevoegde autoriteiten op de volgende kwesties 
beoordeeld:

Potentiële risico's die gepaard gaan met de externe impact van de gewijzigde 
waterhuishouding op de projectlocatie, in verband met aangrenzende Natura 2000-gebieden: 

In dit verband werd toegelicht dat er in het totaal twaalf mitigerende projecten zullen worden 
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er door het kappen van bos geen extra stikstofuitstoot 
plaatsvindt naar Natura 2000-gebieden. Al deze natte gebieden zullen buiten de Natura 2000-
gebieden liggen. Sommige sloten zullen worden dichtgemaakt om te zorgen voor een zo 
natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Nadat de Commissie deze informatie had beoordeeld, 
kon zij niet concluderen dat de veranderingen in de waterhuishouding op de projectlocatie 
waarschijnlijk negatieve gevolgen zouden hebben op habitats en soorten in de stroomafwaarts 
gelegen Natura 2000-gebieden.

Potentiële risico's voor zwanen en ganzen die in het projectgebied foerageren: 

Na de twee informatie-uitwisselingen met de Deense bevoegde autoriteiten was duidelijk 
geworden dat foeragerende ganzen en zwanen van tijd tot tijd akkerland binnen het 
projectgebied gebruiken, maar minder vaak en in kleine aantallen in vergelijking met andere 
gebieden in de regio. Deze informatie was gebaseerd op gegevens over vogelobservaties in de 
periode 2008-2011 en informatie van de website van de nationale BirdLife Partner. Naar 
aanleiding van het bovenstaande kon de Commissie niet concluderen dat de projectlocatie 
aantrekkelijk zou zijn voor foeragerende zwanen en ganzen, terwijl de kwestie van de 
vliegroutes nader onderzocht zal worden binnen het toekomstige monitoringprogramma. 

Beoordeling van de cumulatieve gevolgen voor de zeearend (Haliaeetus albicilla): 

Er werd bevestigd dat er zeearenden in het gebied voorkomen, ofschoon de zeearend 
voornamelijk wordt aangetroffen in de Natura 2000-gebieden ten zuiden van de locatie. Men 
is van oordeel dat de projectlocatie niet van belang is voor de soort. Er zijn enkele 
maatregelen gepland die wellicht kunnen helpen de kans op slachtoffers door botsingen te 
verminderen, bijv. ondergrondse hoogspanningsleidingen dwars door het projectgebied en het 
afbreken van ten minste vijf bestaande grote windmolens in de omgeving. Bovendien zal er 
algemeen toezicht worden uitgeoefend op alle in bijlage I van de Vogelrichtlijn opgenomen 
soorten die in het projectgebied zijn waargenomen, waaronder de zeearend.

Potentiële risico's voor trekvogels: 
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Uit de resultaten van het Europese proefonderzoek werd duidelijk dat Noord-Jutland langs 
een noord-zuid vliegroute ligt die het meest wordt gebruikt tijdens de voorjaarstrek. Het 
grootste deel van de trek vindt echter meer naar het oosten plaats in de richting van Zweden 
en Noorwegen, en is dus niet geconcentreerd in het deel van Noordwest-Jutland waar het 
testcentrum zal komen. Bovendien worden de zeven grote windmolens parallel aan de 
belangrijkste vliegrichtingen geplaatst. Er is al een monitoringprogramma in gang gezet om 
iets te doen aan een algemeen gebrek aan kennis over de gevolgen voor vogels van de grote 
windmolens die zullen worden getest in het centrum. 

De berkenmuis (Sicista betulina) op de projectlocatie:

Met betrekking tot de berkenmuis werd door de Deense autoriteiten opgemerkt dat deze wijd 
verspreid door de regio leeft en dat deze dichtbij, maar niet op de projectlocatie is 
aangetroffen. De habitat op de locatie heeft nauwelijks kenmerken waar deze soort door wordt 
aangetrokken, omdat deze voornamelijk bestaat uit naaldboombeplanting en akkerland. 
Bovendien zouden de leefomstandigheden voor de berkenmuis en andere soorten kunnen 
worden verbeterd door de verwezenlijking van verschillende nieuwe landschapselementen, 
zoals vijvers, natte gebieden, heidevelden, weilanden enz.

Planning van de projectlocatie:

In dit verband heeft de Commissie ook via het Europese proefsysteem onderzocht of er 
analyses zijn uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de verschillende voorstellen verenigbaar 
zijn en of de aan maatregelen om een bepaald probleem op te lossen verbonden risico's 
wellicht onbedoeld andere risico's kunnen veroorzaken; bijv. of vleermuizen door de nieuwe 
natte gebieden en vijvers zouden kunnen worden aangetrokken zodat zij vervolgens gevaarlijk 
dicht bij de grote windmolens gaan foerageren. Met betrekking tot deze kwestie legden de 
Deense autoriteiten uit dat de projectlocatie momenteel geen aantrekkelijk gebied is voor 
vleermuizen. Maar de Deense autoriteiten erkennen dat er een kans bestaat dat door de 
geplande reconstructie van het landschap nieuwe en aantrekkelijkere habitats voor 
vleermuizen worden gecreëerd. Daarom zal de vleermuis worden opgenomen in het 
monitoringprogramma dat door het Deense nationale instituut voor milieuonderzoek NERI zal 
worden uitgevoerd aan de universiteit van Aarhus (zie ook het punt Programma voor 
monitoring achteraf).

Programma voor monitoring achteraf:

Een van de eerste vereisten voor het aannemen van de wet betreffende het testcentrum was dat 
er een monitoringprogramma zou worden opgezet voordat het centrum wordt geïnstalleerd, 
om in het bijzonder de effecten op vogels en vleermuizen te onderzoeken. Algemene 
monitoring van alle in bijlage I van de Vogelrichtlijn opgenomen soorten die in het 
projectgebied zijn waargenomen, onder verwijzing naar hun plaatselijke verspreiding, wordt 
eveneens verwacht. Het monitoringprogramma moet het volgende omvatten:

• het voorkomen, de ruimtelijke verspreiding en de vlieghoogte van de wilde zwaan, de 
kleine rietgans en de taigarietgans en de geautomatiseerde registratie met infraroodcamera's 
van de nachtzwaluw in de nabijheid van de grote windmolens. Naar slachtoffers van 
botsingen zal volgens standaardmethoden worden gezocht met behulp van speciaal getrainde 
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honden. De vogelmonitoring omvat een basisonderzoek gedurende 2011-2012 en een 
programma voor monitoring na de bouw gedurende 2013-2016;
• basismonitoring van vleermuizen, het gedrag bij de grote windmolens (inclusief 
automatische registratie) en het afzoeken van het terrein naar slachtoffers van botsingen; met 
een eerste onderzoek in 2011 en onderzoeken na de bouw gedurende 2013-2014;
• een programma voor duinhabitats, dat een basisonderzoek en onderzoeken na de bouw 
tot 2021 omvat.

Met betrekking tot de minder mobiele soorten uit bijlage IV (d.w.z. andere soorten dan 
vleermuizen, bijv. amfibieën en zandhagedissen) is het plan voor de uitvoering van het project 
erop gericht oude habitats te herstellen en nieuwe te creëren, waardoor de lokale populaties 
veel beter worden ondersteund dan op dit moment het geval is. De Deense autoriteiten zullen 
daarom geen gedetailleerde vervolgmonitoring van soorten uit bijlage IV starten, maar het 
herstel van duinheide heeft grote gevolgen voor het milieubeheer en de effecten ervan zullen 
worden onderzocht in het monitoringprogramma. Ten slotte hebben de Deense autoriteiten 
bevestigd dat de noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen van de werking van het 
testcentrum zullen worden uitgevoerd, voor zover dit nodig is in verband met de bevindingen 
van het monitoringprogramma.

Naleving van Richtlijn 2011/92/EU (voorheen Richtlijn 85/337/EEG) (hierna de MEB-
richtlijn): 

Met betrekking tot dit punt werd verklaard dat hoewel er een vergunning was verleend voor 
het project door de goedkeuring door het Parlement van wet nr. 647 van 15 juni 2010 voor 
een testcentrum voor grote windmolens bij Østerild, het Ministerie van Milieu daaraan 
voorafgaand een milieueffectenbeoordeling met inspraak van het publiek heeft uitgevoerd. 
Het MEB-verslag werd op 7 januari 2010 gepubliceerd voor openbare raadpleging tot uiterlijk 
5 maart 2010. De openbare raadpleging heeft geleid tot een aantal aanvullende boordelingen 
en aanpassingen van het project. Deze informatie is gepubliceerd op de website van 
Naturstyrelsen, de Deense instantie voor staatsbosbeheer.

Op 9 april 2010 werd het wetsvoorstel ingediend in het Parlement. Vanaf die datum konden 
de bevolking en alle geïnteresseerde partijen alle relevante documenten raadplegen via de 
website van het Parlement en hadden zij de gelegenheid voor de parlementaire commissie 
milieubeheer en ruimtelijke ordening te verschijnen. Naturstyrelsen plaatste ook een reeks 
documenten op zijn website die tijdens de onderhandelingen naar de overeenkomstsluitende 
partijen waren gestuurd. Op 20 april vond er in Christiansborg een hoorzitting met 
deskundigen plaats voor de leden van het Parlement en voor de pers. Vervolgens werd het 
wetsvoorstel grondig besproken door de parlementaire commissie milieubeheer en ruimtelijke 
ordening, welke een aantal vragen stelde en verzocht om een reeks beleidsnotities van 
deskundigen over de milieueffecten van het project. Op 4 juni 2010 werd het wetsvoorstel 
voor een testcentrum voor grote windmolens in Østerild aangenomen.

In november 2010 werd bekendgemaakt dat het krachtens de bouwwet uit juni 2010 geplande 
project niet geheel in overeenstemming was met de nationale regels ten aanzien van geluid. 
Daarom heeft de minister van Milieu het project opgeschort en maatregelen genomen om een 
aanvullend MEB-verslag op te stellen, evenals een wetswijzigingsvoorstel dat vereist was om 
het in het oorspronkelijke MEB-verslag beschreven project te wijzigen en in 
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overeenstemming te brengen met de nationale regels ten aanzien van geluid voor grote 
windmolens. Het aanvullende MEB-verslag en het voorstel tot wetswijziging zijn van 
8 december 2010 tot 6 januari 2011 gepubliceerd voor openbare raadpleging. Op 24 februari 
2011 werd de wijzigingswet aangenomen door het Parlement. De wet trad in werking op 
3 maart 2011, waarna het project kon worden uitgevoerd.

De Commissie heeft de Deense autoriteiten ook gevraagd hoe zij gehoor hebben gegeven aan 
de uitzondering in artikel 1, lid 4, van de MEB-richtlijn. De Deense autoriteiten antwoordden 
hierop dat zowel in de oorspronkelijke wet uit 2010 als in de wijzigingswet uit 2011 de details 
van het project worden gespecificeerd overeenkomstig artikel 1, lid 4, van de richtlijn. Met 
het oog op de goedkeuring van het project hadden de minister en het Parlement toegang tot 
alle informatie waarvan in de MEG-richtlijn wordt gesteld dat deze tijdens een algemene 
procedure voor de goedkeuring van een soortgelijk project van een ondernemer aan de 
bevoegde autoriteit moet worden verstrekt. Volgens de Deense autoriteiten werd door de 
raadplegingsprocedures en de Deense wetgevingsprocedure gegarandeerd dat alle 
gedetailleerde informatie over het project en de milieueffecten van het project beschikbaar 
werd gesteld aan de bevolking met het oog op een openbaar debat voorafgaand aan de 
goedkeuring van de wetten. 

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie geen overtreding van de Vogelrichtlijn, 
2009/147/EG, de Habitatrichtlijn, 92/43/EEG, of de MEB-richtlijn, 2011/92/EU, vaststellen.


