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Betreft: Verzoekschrift 0429/2010, ingediend door Robert Houlistonse (Britse
nationaliteit), namens de Partido para Orihuela Costa, gesteund door 7 000 
medeondertekenaars, over stedelijke ontwikkeling in Cala Mosca in Orihuela, 
Valencia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener spreekt zich uit tegen een onroerendgoedproject dat de bouw behelst van 1 500 
nieuwe woningen in Cala Mosca aan de kust van Orihuela. Deze woningen zouden worden 
gebouwd in een beschermd gedeelte van het kustgebied, dichtbij het natuurpark Sierra de 
Escalona.

2. Ontvankelijkheid

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

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

"Indiener spreekt zich namens de Partido para Orihuela Costa (C.L.A.R.O.) uit tegen een 
nieuw stadsontwikkelingsproject in Cala Mosca, aan de kust van de gemeente Orihuela, in de 
provincie Alicante, in de "Comunitat Valenciana", Spanje.

Indiener maakt zich zorgen over de aanzienlijke negatieve gevolgen van dit project op het 
milieu. Hij legt uit dat dit project voorziet in de bouw van 1 500 nieuwe huizen en 
appartementen, dichtbij de kust. Indiener wijst erop dat dit project zal leiden tot de 
vernietiging van het laatste stuk van de kust van Orihuela dat nog goed behouden is gebleven. 
Indiener benadrukt dat er al infrastructuurwerkzaamheden hebben plaatsgevonden ter 
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voorbereiding van straten en trottoirs.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De diensten van de Commissie hebben de door indiener verstrekte informatie onderzocht aan 
de hand van het EU-milieurecht dat op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de milieueffectbeoordelingsrichtlijn) bevat 
bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde openbare en 
particuliere projecten. In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen projecten uit 
bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MEB-procedure moet worden doorlopen, en 
projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per geval en/of 
drempels of normen die in de nationale omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een 
MEB wordt uitgevoerd. Bij een onderzoek per geval, of bij een vaststelling van 
drempelwaarden of criteria, moet rekening worden gehouden met de relevante selectiecriteria 
van bijlage III van de richtlijn. Deze omvatten onder meer de kenmerken van het project, zijn 
geografische ligging alsook de kenmerken van het potentiële effect van het project.

Voor de in bijlage I genoemde projecten is de MEB-procedure derhalve verplicht. Voor de in 
bijlage II genoemde projecten dienen de lidstaten voordat toestemming voor de ontwikkeling 
wordt verleend, te bepalen of het project in kwestie vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten 
zal hebben. De uitkomsten van dit onderzoek dienen ter beschikking van het publiek te 
worden gesteld.

Opgemerkt moet 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. Daarnaast bestrijkt punt 12, onder c) van bijlage II "Vakantiedorpen en 
hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen".

Een milieueffectbeoordelingsprocedure zorgt ervoor dat de gevolgen van projecten voor het 
milieu worden vastgesteld en beoordeeld, voordat de bevoegde autoriteit een vergunning 
toekent. Het publiek kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in aanmerking 
worden genomen. Het publiek moet ook worden geïnformeerd over de inhoud van de 
vergunning.

Voorts 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 (ook wel de richtlijn strategische 
milieueffectbeoordeling of SMEB-richtlijn genoemd) van toepassing zijn.

De SMEB- en de MEB-richtlijn streven beide soortgelijke doelen na om duurzame 
ontwikkeling en publieke participatie te bevorderen en om het milieu in het 
besluitvormingsproces te integreren.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997), 
Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).
2

Richtlijn 2001/42/EG (PB L 197 van 21.7.2001).
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Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de Europese Unie (de Vogelrichtlijn 
2009/147/EG1 en de Habitatrichtlijn 92/43/EEG2), moet worden opgemerkt dat deze van 
toepassing zijn indien het project in kwestie een significant effect heeft op een Natura 2000-
gebied. Er dient te worden opgemerkt dat volgens indiener het gebied van communautair 
belang (GCB) "Cabo de Roig" (ES 5213033) door het project kan worden aangetast.

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval zal de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzoeken met betrekking tot de naleving van de 
desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de communautaire wetgeving. Met name zal de 
Commissie de Spaanse autoriteiten vragen hoe ze de bepalingen van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn, de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling en de 
natuurrichtlijnen heeft toegepast.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011 (REV)

De diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten om hun opmerkingen verzocht 
over de feiten die indiener aan de kaak stelt en over de toepassing van het milieurecht van de 
Europese Unie in het onderhavige geval.

In antwoord op dit verzoek hebben de Spaanse autoriteiten de verslagen toegestuurd die de 
autonome regio Valencia en de burgemeester van Orihuela over dit onderwerp hebben 
opgesteld.

Na onderzoek van het dossier hebben de diensten van de Commissie een nieuwe brief aan de 
Spaanse autoriteiten gestuurd, met het verzoek meer gedetailleerde aanvullende informatie te 
verstrekken over de stappen die zijn gezet in verband met het betreffende 
stadsontwikkelingsproject. Deze gegevens zijn onontbeerlijk om het onderzoek af te ronden.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012 (REV)

Dit verzoekschrift is het startpunt geweest voor een uitvoerige informatie-uitwisseling tussen 
de diensten van de Commissie en de bevoegde Spaanse autoriteiten. In reactie op het meest 
recente verzoek van de diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten de laatste 
rapporten van de "Comunitat Valenciana" en van de gemeente Orihuela over deze kwestie 
overgelegd.

Naar aanleiding van de definitieve bestudering van het dossier zij afrondend gewezen op het 
volgende:

Het stadsontwikkelingsproject Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector D-1 "La Mosca – La Campana", ook bekend onder de naam Proyecto Alameda del Mar, 
is op 13 februari 2007 door de gemeente Orihuela goedgekeurd tijdens de voltallige vergadering 
van de gemeenteraad.

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979) codificeert.
2 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992).
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De goedkeuring vond plaats zonder dat eerst een milieueffectbeoordeling was doorgevoerd. Er 
zij op gewezen dat het gaat om een project zoals bedoeld in bijlage II bij Richtlijn 2011/92/EU1

(milieueffectbeoordelingsrichtlijn).

In eerste instantie verklaarden de Spaanse autoriteiten dit feit met het gegeven dat het project een 
vervolg is van het algemeen stadsontwikkelingsplan (PGOU) van de stad Orihuela, waarvan de 
periode voor publieke raadpleging (1984) vóór de goedkeuring van Richtlijn 85/337/EEG lag. 
Het algemeen stadsontwikkelingsplan van de stad Orihuela is uiteindelijk goedgekeurd in 1990.

De regionale autoriteiten hebben hieraan toegevoegd dat uiteindelijk wel degelijk bepaalde 
milieuvoorwaarden zijn vastgesteld, in het bijzonder in het besluit van 30 mei 2006 van de 
regionale directeur-generaal voor vervoer, havens en kusten, en dat om de gevolgen van het 
project voor de kustregio tot een minimum te beperken.

Daarnaast hebben de Spaanse autoriteiten laten weten dat de communautaire vogel2- en 
habitatrichtlijnen3 in dit geval niet van toepassing zijn omdat het desbetreffende project geen 
gevolgen heeft voor enige site van het Natura 2000-netwerk.

Uit het dossier valt op te maken dat een begin is gemaakt met het stadsontwikkelingsproject, 
maar dat de werkzaamheden voor het moment zijn opgeschort.

Op verzoek van de Commissie hebben de regionale autoriteiten ingestemd (zie hun meest recente 
antwoord) met een specifiek onderzoek (screening) om te bepalen of dit project aan een 
milieueffectbeoordeling moet worden onderworpen, rekening houdend met de criteria zoals 
bedoeld in Richtlijn 2011/92/EU.

Deze screening is ook al begonnen en loopt op dit moment. De verschillende hierbij betrokken 
autoriteiten en diensten zijn geraadpleegd, teneinde ze in de gelegenheid te stellen hun mening te 
geven. Na deze screening zullen de regionale milieuautoriteiten een besluit nemen.

De gemeentelijke autoriteiten hebben daarnaast beloofd geen nieuwe gemeentelijke 
vergunningen af te geven zonder dat deze milieumaatregelen zijn genomen.

Conclusie

Uit het dossier blijkt dat de bevoegde Spaanse autoriteiten de nodige maatregelen hebben 
genomen voor de eerbiediging van de toepasselijke EU-milieuwetgeving."

                                               
1

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011, gecodificeerde tekst van Richtlijn 
85/337/EEG, betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd door de 
Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG, PB L 26 van 28.01.2012.
2

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Tekst gecodificeerd door Richtlijn 
2009/147/EG van 30 november 2009, PB L 20 van 26.01.2010.
3

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 22.07.1992.


