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Betreft: Verzoekschrift 0935/2011, ingediend door Karl-Georg Hildebrand (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 9 medeondertekenaars, over een geplande 
windenergie-installatie in de gemeente Burghaun in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener vormen windparken een belasting voor mens en natuur. Toch is hij geen 
principiële tegenstander van windenergie, mits windmolens op een geschikte plaats worden 
gebouwd. Hij vindt echter de bouw van een windpark in de gemeente Burghaun niet 
acceptabel, omdat het windpark gepland is in een tot dusver ecologisch vrijwel ongeschonden 
natuurgebied. Het gebied is broed- en foerageergebied voor de rode wouw (Milvus milvus), 
een beschermde roofvogel. Volgens indiener trachten de lokale autoriteiten het windparkplan 
door te drukken zonder rekening te houden met de door hem genoemde bezwaren en een 
rapport dat over de situatie in Burghaun is gemaakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De Commissie heeft niet de bevoegdheden om voor projecten vergunningen af te geven of 
deze tegen te houden. De rol van de Commissie is ervoor te zorgen dat lidstaten het Unierecht 
correct toepassen wanneer zij projecten goedkeuren. Natuurbescherming is op EU-niveau 
geregeld in Richtlijn 2009/147/EG1 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG2
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(Habitatrichtlijn).

Alle in het wild levende vogelsoorten in de lidstaten worden uit hoofde van de Vogelrichtlijn1

beschermd. Aangevuld door de Habitatrichtlijn, voorzien zij beide in een mechanisme dat 
zorgt voor een evaluatie van ieder project met betrekking tot de effecten op vogelsoorten.
Bovendien is de Commissie er volledig van overtuigd dat de productie van windenergie en de 
bescherming van vogels samen kunnen gaan.

Vogels kunnen bijzonder gevoelig zijn voor windenergieprojecten. De Commissie moedigt 
derhalve goede praktijken aan met betrekking tot plaats, planning, ontwerp, bouw en bedrijf 
van dergelijke installaties, zodat zij zo min mogelijk van invloed zijn op de biodiversiteit2.
Het feit dat een project voor windenergie invloed kan hebben op bepaalde vogels die ter 
plaatse voorkomen is echter geen reden te overwegen dat dit project de staat van 
instandhouding van deze soorten in de regio aantast.

Het gebied in kwestie, "Hühnerberg" geheten, wordt omgeven door de autosnelweg A7 en de 
rijkswegen L3169 en B 27. Het is momenteel in gebruik als landbouwgebied. Er is geen 
Natura 2000-gebied in de nabijheid. In het regionaal plan wordt dit gebied aangeduid als 
prioritair gebied voor windenergie-installaties. In dit stadium is er als zodanig echter geen 
sprake van windmolenparken en is er nog niets bekend over de eventuele aantallen of 
afmetingen van mogelijke windmolenparken. Tot dusverre zijn in het regionale 
bestemmingsplan alleen geschikte gebieden aangeduid. Door middel van strategische 
planning kunnen niet alleen de meest geschikte locaties voor windmolenparken worden 
bepaald, maar kan ook de impact op de natuurlijke leefomgeving worden vermeden. Dit is de 
vergunningsprocedure die voorafgaat aan de latere introductie en planning van een concreet 
windmolenpark. De lokale impact op het milieu, zoals significante negatieve gevolgen voor 
de rode wouw, moet nog worden beoordeeld en kan leiden tot de herdimensionering van het 
windmolenpark en/of beperkende maatregelen.

Conclusies

Op grond van de door indiener verstrekte informatie en de openbaar toegankelijke 
documenten van de nationale autoriteiten kan de Commissie geen inbreuk op de EU-
natuurwetgeving vaststellen.

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand, tot codificatie van 

Richtlijn 79/409/EEG; PB L 020, van 26.1.2010, blz.7.
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 

en fauna; PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.
2 Europese Commissie (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 2000. Koppeling:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.


