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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1077/2011, ingediend door Sigrid Kremser (Duitse 
nationaliteit), namens Bürgerinitiative Starkenberg, over de voorgenomen 
bouw van een windpark in een broed- en foerageergebied van de zwarte en 
de rode wouw

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen de bouw van een windpark in de gemeente Starkenberg in 
Thüringen, Duitsland. Het park is gepland in het broed- en foerageergebied van de zwarte 
wouw (Milvus migrans) en de rode wouw (Milvus milvus). Het gebied is tevens het leefgebied 
van andere diersoorten, waaronder beschermde vleermuizen. Voorts stelt indienster dat de 
windmolens te dicht bij de huizen zijn gepland, hetgeen risico's met zich meebrengt voor de 
gezondheid van omwonenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Indienster maakt bezwaar tegen het plan voor twee windmolens in een gebied in de gemeente 
Starkenberg (Duitsland/Thüringen). Volgens indienster is het voorgestelde gebied een broed-
en foerageergebied van de rode wouw (Milvus milvus), de zwarte wouw (Milvus migrans), de 
boomvalk (Falco subbuteo), de Europese bijeneter (Merops apiaster), de kleine plevier 
(Charadrius dubius), de grauwe klauwier (Lanius collurio) en vleermuizen. Indienster 
beweert dat het geplande windmolenpark in strijd is met de Europese natuurwetgeving.

De Commissie heeft niet de bevoegdheden om voor projecten vergunningen af te geven of 
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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

(Habitatrichtlijn).

Alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de EU-
lidstaten worden beschermd volgens de vogelrichtlijn. Aangevuld door de habitatrichtlijn, 
voorzien zij beiden 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.

Wilde vogels, maar ook andere taxonomische groepen en typen habitats kunnen bijzonder 
gevoelig zijn voor windenergieprojecten. De Commissie moedigt derhalve goede praktijken 
aan met betrekking tot de plaats, planning, ontwerp, bouw en bedrijf van dergelijke 
installaties, zodat zij zo min mogelijk van invloed zijn op de biodiversiteit. De Commissie 
heeft daarom een richtsnoer gepubliceerd dat is gericht op windenergieprojecten3.

Het gebied in kwestie is gelegen op het terrein van het bouwmateriaalbedrijf van Starkenberg. 
Een investeerder is van plan twee windmolens te bouwen. Er is geen Natura 2000-gebied in 
de nabijheid. Volgens artikel 4, lid 2, en Bijlage II, van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn4

valt het binnen de bevoegdheid van de lidstaten te bepalen of windenergieprojecten worden 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Volgens de bevoegde Duitse autoriteiten was 
dit project te klein voor een dergelijke beoordeling5.

De Commissie begrijpt dat het plan voor prioritaire gebieden voor windenergie voor Oost-
Thüringen in overleg met milieu-ngo's is ontwikkeld. Dit plan wijst veertien prioritaire 
gebieden voor windenergie aan die geschikt zijn voor windmolenparken en die 0,18% van het 
grondgebied van Oost-Thüringen opmaken. De strategische milieubeoordeling voor het 
regionale plan voor Oost-Thüringen is op 30 juni 2006 voltooid.

In het regionaal plan wordt het gebied in kwestie aangeduid als prioritair gebied voor 
windenergie-installaties. Door middel van een dergelijke strategische planning kunnen niet 
alleen de meest geschikte locaties voor windmolenparken worden bepaald, maar kunnen ook 
de gevolgen voor de natuurlijke omgeving worden vermeden. Dit is een 
vergunningsprocedure die voorafgaat aan de aanvraag en latere planning van een concreet 
windmolenparkproject. Als gevolg hiervan wordt het individuele project op kleinere schaal 
gepland dan de strategische planning. Lokale gevolgen voor de natuur, zoals eventuele 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand, die strekt 
tot codificatie van Richtlijn 79/409/EEG; PB L 020 van 26.6.2010, blz.7.
2 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.
3 Richtsnoer van de Europese Commissie inzake de windenergieprojecten en Natura 2000, link:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.
4 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, die strekt tot codificatie van Richtlijn 85/337/EEG; PB L 026 van 
28.1.2012.
5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf.
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significante negatieve gevolgen voor bepaalde vogelsoorten, zullen worden geïdentificeerd en 
kunnen resulteren in een verandering van grootte van het windmolenpark of in een verzoek 
om risicobeperkende maatregelen.

Conclusies

Op grond van de door indiener verstrekte informatie en de openbaar toegankelijke 
documenten van de nationale autoriteiten kan de Commissie niet concluderen dat er sprake is 
van een inbreuk op de EU-natuurwetgeving.


