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Betreft: Verzoekschrift 1706/2009, ingediend door Bente Zuschlag Jensen (Deense 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over onwettigheden rond 
de bouw van een hotel in Estepona nabij Malaga in het zuiden van Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen het feit dat de Spaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven 
voor de bouw van een hotel in Estepona nabij Malaga in het zuiden van Spanje. Volgens 
indienster worden bij de uitvoering van het project zowel de Spaanse wet als de Europese 
milieubepalingen met voeten getreden. Zo zijn er beschermde bomen gekapt, waardoor de 
vogels in het gebied minder plek hebben om te broeden. Indienster benadrukt voorts dat de 
omwonenden niet zijn geraadpleegd over het betreffende project, noch inzage hebben 
gekregen in het dossier. Bovendien zijn de burgemeester en de stadsarchitect die toestemming 
hebben gegeven voor de bouw, in 2008 aangehouden en aangeklaagd voor corruptie en 
witwaspraktijken. Intussen zijn zij echter op borgtocht vrijgelaten. Indienster verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om de zaak op te nemen en te onderzoeken in hoeverre dit 
omvangrijke en milieuvervuilende project en de daarmee samenhangende schending van de 
rechten van de getroffen burgers in overeenstemming zijn met de bepalingen van de EU op dit 
gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Indienster tekent verzet aan tegen een nieuw stedelijk ontwikkelingsproject aan de kust van de 
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gemeente Estepona, in de provincie Malaga, in de autonome Spaanse regio Andalusië.

Indienster maakt zich zorgen over de aanzienlijke negatieve gevolgen van dit project op het 
milieu. Zij licht toe dat dit project, dat een particuliere initiatiefnemer met de gemeentelijke 
autoriteiten overeen is gekomen, voorziet in de bouw van appartementenblokken en 
toeristische faciliteiten, nabij de kust. Indienster benadrukt dat dit project zal leiden tot 
vernietiging van een van de weinige goed gepreserveerde kustzones aan de Costa del Sol.
Indienster wijst erop dat dit gebied unieke habitats herbergt. Om die reden is het kort geleden 
uitgeroepen tot Gebied van Communautair Belang (GCB), krachtens de Habitatrichtlijn1.

Indienster stelt dat de EU-wetgeving in dit geval mogelijk niet goed is toegepast, in het 
bijzonder met betrekking tot de milieueffectbeoordeling en de inspraak door het publiek.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

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

Richtlijn 85/337/EEG2 als gewijzigd (bekend als de richtlijn milieueffectbeoordeling) bevat 
bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde overheids- 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 b) van Bijlage II ‘Vakantiedorpen en 
hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen’.

                                               
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 22.07.1992).
2 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) zoals 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).
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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.

Anderzijds kunnen voor de aanleg van dit stedelijke ontwikkelingsproject van de gemeente de 
bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG1 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's (bekend als de richtlijn strategische 
milieubeoordeling) van toepassing zijn.

Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de EU (de Vogelrichtlijn 2009/147/EG2 en de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het 
project in kwestie een significant effect heeft op een Natura 2000-gebied. Opgemerkt moet 
worden dat volgens indienster het Gebied van Communautair Belang (GCB) ‘El Saladillo –
Punta de Baños’ (ES 6170037) door het project kan worden aangetast.

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval hebben de diensten van de 
Commissie de bevoegde Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht inzake de naleving van 
de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de communautaire milieuwetgeving in dit 
geval. Met name heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten gevraagd hoe ze de bepalingen 
van de richtlijn milieueffectbeoordeling, de richtlijn strategische milieubeoordeling en de 
natuurrichtlijnen heeft toegepast.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

De diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten om hun opmerkingen verzocht 
met betrekking tot de feiten die indienster aan de kaak stelt en de toepassing van de EU-
milieuwetgeving ter zake.

In antwoord op het verzoek van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten de rapporten 
van de autonome regio Andalusië en het gemeentebestuur van Estepona doen toekomen.

Er zij op gewezen dat de diensten van de Commissie naderhand de bevoegde Spaanse 
autoriteiten om aanvullende informatie hebben verzocht om zich een nog nauwkeuriger beeld 
te kunnen vormen van de huidige situatie van het toeristische project in kwestie alsook van de 
milieumaatregelen die al zijn getroffen en het type bescherming dat aan deze zone - in de 
nabijheid van een Natura 2000-gebied gelegen - is toegekend.

De Commissie is momenteel deze rapporten aan het bestuderen en zal daarna, afhankelijk van 
de bevindingen van dit onderzoek, eventuele besluiten nemen.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 31 mei 2013

                                               
1  Richtlijn 2001/42/EG (PB L 197 van 21.07.2001).
2  Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20, 26.01.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103, 25.04.1979) codificeert.
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In haar vorige mededelingen heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften geïnformeerd 
over het milieurecht van de Unie dat in het onderhavige geval van toepassing zou kunnen zijn, 
alsook over de belangrijkste elementen bij de behandeling van het dossier.

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 nieuwe rapporten toegezonden die de autonome regio Andalusië en de gemeente 
Estepona over deze kwestie hebben opgesteld.

Na afrondende bestudering van het dossier zij bij wijze van samenvatting gewezen op het 
volgende:

Het onderhavige verzoekschrift betreft de geplande bouw van een nieuw 5 sterren-hotelcomplex 
("Hotel Santa Marta") ter vervanging van de bestaande toeristische voorzieningen (3 sterren-
hotel), in de gemeente Estepona (naast nationale weg A.7, km 167) in de provincie Malaga in de 
autonome regio Andalusië.

Uit het dossier blijkt dat de gemeente Estepona voor dit project alle vereiste gemeentelijke 
vergunningen heeft verleend, met name de stedenbouwkundige vergunning van 23 november 
2007.  Er zij op gewezen dat het hier om een bebouwbaar gebied gaat overeenkomstig het 
stedelijk ontwikkelingsplan dat in 1994 door de gemeente Estepona is goedgekeurd en nog 
steeds van kracht is. De werkzaamheden ter uitvoering van dit project zijn momenteel gaande.

Er moet op worden gewezen dat het project in kwestie niet is gelegen in een zone die op grond 
van de milieuwetgeving van de Unie beschermd is. Het dichtstbijzijnde gebied dat deel uitmaakt 
van het Natura 2000-netwerk, is het gebied van communautair belang (GCB) "El Saladillo –
Punta de Baños" (code ES 6170037), dat aan de kust is gelegen op ongeveer 800 meter van het 
nieuwe hotel. De regionale autoriteiten hebben aangegeven dat dit project geen negatieve 
gevolgen voor het Natura 2000-netwerk zal hebben.

De Spaanse autoriteiten wijzen erop dat het hier dus om een concreet project gaat dat in een 
reeds bebouwde zone wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bestaande 
stedenbouwkundige plan, en dat de projectontwikkelaar over alle vergunningen beschikt die 
volgens de toepasselijke Spaanse wetgeving vereist zijn. 

De diensten van de Commissie hebben tevens kennis genomen van een andere urbanistische 
ontwikkeling in de omgeving,  namelijk een deelplan in de sector SUP-E8 "Playa de Baños" met 
het oog op het aanbieden van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en 
gezondheidszorg.  Ook hierover hebben de diensten van de Commissie vragen gesteld aan de 
bevoegde Spaanse autoriteiten.

De gemeentelijke autoriteiten hebben uiteengezet dat dit door particulieren ingediende deelplan, 
dat niet de bouwkavel voor het in dit verzoekschrift bedoelde hotelcomplex omvat, de 
ontwikkeling van de betreffende zone voor sociaal-culturele en sportactiviteiten tot doel heeft.  
Dit deelplan "Playa de Baños" (dossier 295/2009) moet overeenkomstig regionale wet 7/2007 
inzake het geïntegreerde milieukwaliteitsbeheer aan een milieueffectbeoordeling worden 
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onderworpen.

In het kader van deze beoordelingsprocedure is over dit deelplan een inspraakronde 
georganiseerd.  Daarnaast heeft het provinciaal kantoor Malaga van het regionale Ministerie van 
Milieubeheer in juli 2012 een negatief rapport uitgebracht over dit deelplan vanwege de 
eventuele negatieve gevolgen voor het GCB "El Saladillo – Punta de Baños" alsmede voor 
bepaalde waardevolle natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied ("Dunas de El Saladillo, 
Matas Verdes").  Op grond van dit milieurapport hebben de gemeentelijke autoriteiten bepaald 
dat het deelplan "Playa de Baños" om milieuredenen niet mag worden uitgevoerd, en hebben zij 
hun toestemming voor deze urbanistische ontwikkeling geweigerd.

De gemeentelijke autoriteiten hebben ook aangegeven dat zij bij een eventuele volgende 
herziening van het bestemmingsplan van de gemeente Estepona de milieubescherming in het 
betrokken gebied willen versterken.  In de tussentijd moet elke verdere stadsontwikkeling 
verenigbaar zijn met de instandhouding van de ecologische waarden van het gebied (strand, 
duinen en bestaande bomen).

Conclusie

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indienster over het 
betreffende hotelproject bestudeerd in het licht van de toepasselijke EU-milieuwetgeving. Hierbij 
is rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse autoriteiten.

Op grond van het dossieronderzoek kon geen schending worden vastgesteld van de EU-
milieuvoorschriften die van toepassing zijn op het project waarop onderhavig verzoekschrift 
betrekking heeft.

Voorts hebben de Spaanse autoriteiten aangegeven dat zij bereid zijn preventieve en 
beschermende maatregelen te nemen ten behoeve van de nabijgelegen zone met een in stand te 
houden ecologische waarde, alsmede van het in de omgeving gelegen mariene Natura 2000-
gebied.

De Commissie ziet derhalve geen reden om zich verder in deze kwestie te mengen.


