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Betreft: Verzoekschrift 0875/2012, ingediend door Óscar Manteca García (Spaanse 
nationaliteit), over de geplande bouw van het Botín Centre op de 
Albaredakade in de Spaanse stad Santander (Cantabrië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is tegen de bouwplannen voor een gebouw, het Botín Centre, op de 
Albaredakade in de stad Santander (Cantabrië). Het is de bedoeling dat in het gebouw, dat in 
opdracht is gegeven door de particuliere Botín-stichting, een kunstencentrum wordt 
gehuisvest. Rekwestrant stelt dat het gebouw de waterkant gedeeltelijk zou aantasten en het 
prachtige uitzicht van de inwoners van de stad zou verstoren. Bovendien wijst rekwestrant op 
een schending van artikel 142 van de Spaanse wet 30/2007, betreffende openbare 
aanbestedingen, waarin naar verluidt wordt bepaald dat aanbestedingen die onder de 
communautaire regelgeving vallen in het Publicatieblad van de Europese Unie moeten 
worden gepubliceerd. Rekwestrant voegt een verslag bij van de organisatie DEBA, waarin 
diverse onregelmatigheden worden aangeklaagd die hebben plaatsgevonden tijdens het 
verlenen van de opdracht voor dit bouwproject. Zo wijst DEBA met name op de gebrekkige 
openbare raadpleging en het bestaan van andere locaties voor het gebouw, die gezien de 
specifieke topografische omstandigheden geschikter zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Opmerkingen van de Commissie
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Volgens de informatie die in het bezit is van de diensten van de Commissie is de Botín-
stichting een privaatrechtelijke rechtspersoon. Derhalve kan de stichting niet worden 
beschouwd als een "aanbestedende dienst" in de zin van artikel 1, lid 9, van Richtlijn 
2004/18/EG1. Daaruit volgt dat de opdracht voor de bouw van het Botín Centre niet 
overeenkomt met de definitie van een "overheidsopdracht" als bedoeld in artikel 1, lid 2 onder 
a) van Richtlijn 2004/18/EG waarin bepaald wordt dat deze overeenkomsten "tussen een of 
meer ondernemers en een of meer aanbestedende diensten zijn gesloten". Met het oog hierop 
valt de situatie als beschreven door rekwestrant buiten het toepassingsgebied van de EU-
wetgeving inzake openbare aanbestedingen en derhalve kan er in dit verband geen beroep 
worden gedaan op deze EU-bepalingen.

De overige punten die door rekwestrant aan de orde worden gesteld houden verband met de 
nationale wetgeving inzake stadsplanning en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen in de stad 
Santander. De EU-wetgeving inzake openbare aanbestedingen is niet van toepassing op de 
aan de orde gestelde punten.

Ten aanzien van de EU-milieuwetgeving die van toepassing zou kunnen zijn2, dient te worden 
opgemerkt dat, op grond van de beschikbare informatie, dit project (de bouw van het Botín
Centre voor kunst en cultuur) is voorzien in de gedeeltelijke wijziging van het 
bestemmingsplan voor de haven van Santander, waarvoor een milieueffectrapportage is 
opgesteld, en twee openbare hoorzittingen hebben plaatsgevonden. De regionale 
milieuautoriteiten hebben uiteindelijk het groene licht gegeven, waarbij ze verschillende 
maatregelen hebben getroffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren en het project beter te 
integreren in de stedelijke omgeving.

Verder lijken verschillende organisaties dit project te hebben aangevochten bij een Spaanse 
rechtbank (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Deze zaak loopt nog en het is aan de 
Spaanse rechtbank om te besluiten of dit project voldoet aan de toepasselijke Spaanse 
wetgeving.

Conclusie
De diensten van de Commissie komen tot de conclusie dat de door rekwestrant beschreven 
situatie buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving inzake openbare aanbestedingen 
valt en dat er in dit verband geen beroep gedaan kan worden op de bepalingen van deze 
wetgeving.

De Commissie zal in elk geval geen nader onderzoek verrichten omdat de zaak nog onder de 
Spaanse rechter is.

                                               
1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. (PB L 134 
van 30.04.2004)
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PB L 197, 21.07.2001). Richtlijn 
2011/92/EU (PB L 26, 28.01.2012), geconsolideerde versie van Richtlijn 85/337/EEG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, als gewijzigd.


