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Betreft: Verzoekschrift 0674/2011, ingediend door Alfons Igelmann (Duitse 
nationaliteit), over vermeende inbreuk op de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) in verband met een exploitatievergunning voor 
een pluimveebedrijf in Osnabrück

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betoogt dat de autoriteiten bewust het geraamde effect van uitwerpselen 
onderschatten bij de beoordeling van een aanvraag voor een zeer omvangrijke uitbreiding van 
een legpluimveebedrijf. Hij veronderstelt dat de extra effecten van de uitwerpselen van de 
leghennen als zodanig een inbreuk vormen op de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, 
alsmede op de richtlijn inzake nitraten uit agrarische bronnen (91/676/EEG), de Kaderrichtlijn 
water (2000/60/EG) en de Richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener uit bezwaar tegen een project voor de uitbreiding van een intensieve 
legkippenhouderij (hierna “het project” genoemd) in Hunteburg (Duitsland). Zoals hij 
uiteenzet in het verzoekschrift, houdt het uitbreidingsproject in dat er in de houderij 70 450 
legkippen zouden bijkomen. 

Indiener stelt dat dit project indruist tegen het recht van de Europese Unie. Hij vermeldt met 
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name Richtlijnen 92/43/EEG1 en 2009/147/EG2, omdat er voor de afgifte van de vergunning 
voor het project geen beoordeling is uitgevoerd van de effecten op de natuurlijke habitats en de 
te beschermen soorten van communautair belang, Richtlijn 2011/92/EU3, omdat het jaarlijkse 
volume aan uitwerpselen per legkip te laag geraamd is in de milieueffectbeoordeling, 
Richtlijnen 91/676/EEG,4 98/83/EG5 en 2000/60/EG6, omdat het project zou leiden tot de 
verontreiniging van het water door de geproduceerde dierlijke uitwerpselen en vanwege het 
risico op lekken en besmetting van het grondwater, en Richtlijn 2008/50/EG7, vanwege de 
luchtverontreiniging die het project zou veroorzaken. 

In het licht van de inhoud van het verzoekschrift en op basis van contacten met de Duitse 
bevoegde instanties, is de Commissie van mening dat er in dit geval geen inbreuk op het EU-
recht of op de genoemde richtlijnen kan worden vastgesteld. Het verzoekschrift bevat 
eigenlijk geen enkel concreet, sluitend element dat een inbreuk op de genoemde EU-
richtlijnen, waaronder de richtlijnen 2011/92/EU en 2008/50/EG, laat vermoeden. De 
Commissie herinnert er in dat verband aan dat de installatie is uitgerust met een systeem om 
op lekkages te controleren en een ondoordringbare cementen structuur die verontreiniging van 
het grondwater moet voorkomen. Aangezien het om natuurbescherming gaat, merkt de 
Commissie op dat het project niet alleen meer dan 5 km verwijderd is van het gebied van 
communautair belang “Dümmer” (DE3415301), maar dat er bovendien geen elementen zijn 
voorgelegd die erop wijzen dat het project grote gevolgen zou hebben voor dat gebied. Wat 
Richtlijn 2009/147/EG betreft, licht de Commissie toe dat die niet van toepassing is in deze 
zaak en dat zij slechts betrekking heeft op wilde vogels en niet op legkippen die in batterijen 
gehouden worden.   

Bovendien blijkt uit de informatie die aan de Commissie werd verstrekt dat indiener een 
administratieve procedure heeft aangespannen bij de bevoegde overheid - de Landkreis 
Osnabrück - om de aan de projectbeheerder afgegeven vergunning te laten intrekken. 

Conclusie

In het kader van het bovenstaande is de Commissie van mening dat er geen redenen zijn om 
dit verzoekschrift verder te onderzoeken, en dat met name omdat indiener op nationaal niveau 
bezwaar heeft aangetekend bij de bevoegde overheid om het probleem dat in dit 
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verzoekschrift uiteengezet werd, op te lossen.
   


