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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0392/2008 ingediend door Jose Luis Rodriguez Taborda 
(Spaanse nationaliteit), namens Plataforma Mazagon Verde Puerta de 
Donana, met 584 handtekeningen, over het stopzetten van de bouw van 
windenergie-installaties in Puerto de Huelva

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het besluit van de Spaanse autoriteiten om goedkeuring te verlenen 
aan de bouw van windenergie-installaties in Puerto de Huelva. Indiener is van mening dat dit 
project ernstige schadelijke gevolgen kan hebben voor het beschermde gebied Marismas del 
Odiel. Indiener beweert dat de bevoegde autoriteiten de vergunning hebben verleend ondanks 
het feit dat milieuactivisten hebben aangegeven wat voor mogelijke schade windenergie-
installaties dit door de gemeenschap beschermde gebied kan toebrengen. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement hulp te verlenen bij het stopzetten van de bouwactiviteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Indiener protesteert tegen het besluit van de Spaanse autoriteiten om goedkeuring te verlenen 
aan de bouw van een groot aantal windturbines in Puerto de Huelva in de Autonome 
Gemeenschap Andalusië in Spanje.

Indiener is van mening dat dit project ernstige schadelijke gevolgen kan hebben voor het 
beschermde gebied Marismas del Odiel. Indiener beweert dat de bevoegde autoriteiten de 
vergunning hebben verleend ondanks het feit dat milieuactivisten hebben aangegeven wat 
voor mogelijke schade windturbines de plant- en diersoorten in dit beschermde gebied kunnen 



PE423.637v01-00 2/4 CM\777581NL.doc

NL

toebrengen. Indiener stelt het gebrek aan openbare informatie over het project aan de orde.

Indiener verzoekt het Europees Parlement hulp te verlenen bij het stopzetten van de 
bouwactiviteiten van deze twee windenergieparken (Punta de la Canaleta en Cristóbal 
Colón) in Puerto de Huelva en enkele andere en aanvullende installaties.

Wat de toegang van het publiek tot de documentatie over dit project betreft, is de relevante 
Europese regelgeving Richtlijn 2003/4/EG1. Volgens deze richtlijn moeten lidstaten erop 
toezien dat overheidsinstanties milieu-informatie op aanvraag beschikbaar stellen. In de 
richtlijn worden ook specifieke deadlines genoemd, bijvoorbeeld zo spoedig mogelijk of 
uiterlijk binnen één maand nadat de overheidsinstantie het project heeft ontvangen of, indien 
de gevraagde informatie omvangrijk of complex is, binnen twee maanden. Toegang tot 
milieu-informatie kan worden geweigerd om redenen die in artikel 4 van de richtlijn worden 
vermeld. Iedere aanvrager die meent dat zijn/haar verzoek om informatie is veronachtzaamd, 
ten onrechte is geweigerd of onvoldoende is beantwoord, heeft toegang tot de 
beroepsprocedure waarin artikel 6, leden 1 en 2 voorziet.

Indiener stelt dat de bevoegde Spaanse instanties moeten zorgen dat toegang tot alle relevante 
documenten en administratieve dossiers mogelijk is. Het verzoekschrift bevat geen 
verwijzingen naar eventuele eerdere door de indiener gedane verzoeken, de inhoud daarvan en 
het vervolg dat daaraan door de overheidsinstanties is gegeven. Voor de Commissie is het 
daarom moeilijk hierover een standpunt in te nemen. Tegen deze achtergrond nodigt de 
Commissie indiener uit optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die in Richtlijn 
2003/4/EG en de beroepsprocedures worden geboden om toegang tot milieu-informatie te 
krijgen.

Andere milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap die voor dit geval relevant is, is 
Richtlijn 85/337/EEG2, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4

(ook bekend als de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling of de MEB-richtlijn). In 
deze richtlijn wordt de milieueffectbeoordeling vastgelegd waaraan bepaalde projecten 
moeten worden onderworpen.

In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde bijlage I-projecten, die 
altijd aan een milieueffectbeoordelingsprocedure moeten worden onderworpen (artikel 4, lid 
1) en bijlage II-projecten waarbij de lidstaten per geval besluiten of het project aan een 
milieueffectbeoordeling moet worden onderworpen (artikel 4, lid 2).

Er zij op gewezen dat windturbineprojecten onder lid 3, letter i van bijlage II van de MEB-

                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, in PB L 41 van 14.2.2003.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985.
3 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 73 van 14.3.1997.
4 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003.



CM\777581NL.doc 3/4 PE423.637v01-00

NL

richtlijn vallen. In dit geval is een milieueffectbeoordeling vereist, indien het project naar 
verwachting aanzienlijke effecten voor het milieu zal hebben. Indien per geval een onderzoek 
plaatsvindt of een drempel of criteria worden gesteld, dient met de relevante selectiecriteria 
zoals vermeld in bijlage III van de MEB-richtlijn rekening te worden gehouden (deze bevat 
tevens de kenmerken en de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke 
gevolgen).

Uit de door de indiener verstrekte informatie lijkt een milieueffectbeoordelingsprocedure voor 
dit project te zijn uitgevoerd volgens de regionale MEB-wetgeving. De conclusies zijn 
vastgelegd in de milieueffectrapportage (DIA) van 14 maart 2003, aangenomen door de 
Provinciale Afvaardiging in Huelva van het regionale Departement voor het Milieu 
(“Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía”). De verstrekte informatie is voor de Commissie onvoldoende om te kunnen 
beoordelen of de MEB-richtlijn is overtreden met betrekking tot de fase voor openbare 
raadpleging. 

Het is ook van belang rekening te houden met de bepalingen van de Vogelrichtlijn1 en de 
Habitatrichtlijn2, vooral omdat dit project zich binnen of in de nabijheid van de verschillende 
locaties lijkt te bevinden die tot het Natura 2000-netwerk behoren.

Uit de documenten die door de indiener zijn verstrekt, komt naar voren dat de windturbines 
zullen worden geplaatst binnen het gebied van communautair belang en de speciale 
beschermingszone voor vogels ES0000025 “Marismas del Odiel” en grenzend aan het gebied 
van communautair belang ES6150029 “Estuario del Río Tinto”, die krachtens de bepalingen 
van de Habitatrichtlijn zijn aangewezen.

Enkele andere gebieden van communautair belang bevinden zich in de nabijheid van deze 
locatie:

 ES6150012 “Dehesa del Estero y Montes de Moguer”
 ES0000024 “Doñana” 
 ES6150013 “Dunas del Odiel”
 ES6150002 “Enebrales de Punta Umbría”
 ES6150003 “Estero Domingo Rubio”
 ES6150028 “Estuario del Río Piedras”
 ES6150004 “Lagunas de Palos y las Madres”
 ES6150001 “Laguna del Portil”
 ES6150006 “Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido” 
 ES6150014 “Marismas y Riberas del Tinto”
 ES6150017 “Marisma de las Carboneras” 

Volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn moet elk plan of project dat gevolgen kan hebben 
voor een gebied van communautair belang, worden beoordeeld (met betrekking tot de 

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 
25.4.1979.
2 Richtlijn 92/43/EG 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.
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gevolgen voor het gebied en de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied). Op basis van 
de vereiste beoordelingen moeten de bevoegde overheidsinstanties besluiten of het plan of 
project doorgang kan vinden en, indien dit het geval is, de voorwaarden en waarborgen 
vaststellen die ervoor moeten zorgen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 
niet zullen worden aangetast.

De milieueffectbeoordelingsprocedure kan ook als instrument dienen voor de toepassing van 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn. In feite zou een beoordeling volgens Richtlijn 85/337/EEG 
zoals gewijzigd een beoordeling volgens artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG kunnen 
bevatten.

De milieueffectrapportage (DIA) van 14 maart 2003, die door de regionale overheid is 
aangenomen, verschaft geen bewijs van een adequate beoordeling van de mogelijke gevolgen 
van het project voor de bovengenoemde gebieden van communautair belang of de 
instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden.

Conclusies

In het licht van het bovenstaande zal de Commissie actie ondernemen om te controleren of de 
bepalingen van de Habitatrichtlijn en de MEB-richtlijn naar behoren zijn toegepast.


