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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1774/2012, ingediend door Marco Bava (Italiaanse 
nationaliteit), over de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van 
plaatselijke autoriteiten voor ontwikkelingsplannen die milieuschade hebben 
veroorzaakt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt, samengevat, voor dat plaatselijke autoriteiten strafrechtelijk aansprakelijk 
moeten worden gesteld wanneer zij stedenbouwkundige plannen hebben goedgekeurd die 
milieuschade veroorzaken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

In het huidige recht van de Europese Unie zijn er twee wetgevingshandelingen van belang 
voor de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid op milieugebied: Richtlijn 
2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht1 (richtlijn 
milieudelicten) en Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking 
tot het voorkomen en herstellen van milieuschade2 (richtlijn milieuaansprakelijkheid). 

                                               
1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28.
2 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
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De richtlijn milieudelicten bepaalt dat de daarin omschreven handelingen strafbaar worden 
gesteld als zij wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit grove nalatigheid worden 
begaan. Deze richtlijn is van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen. Uitgesloten is 
evenwel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van staten of overheidslichamen in de 
uitoefening van het overheidsgezag. Stedenbouwkundige ontwikkeling (planning en bouw) 
kan in het kader van de richtlijn milieudelicten niet als strafbare handeling worden 
aangemerkt. 

De richtlijn milieuaansprakelijkheid bepaalt dat exploitanten duidelijk aansprakelijk zijn 
wanneer zij bepaalde, in bijlage III genoemde activiteiten uitvoeren die schade hebben 
toegebracht aan beschermde soorten of natuurlijke habitats, wateren of bodem. In één 
specifiek geval kan volgens deze richtlijn ook een overheidsinstantie aansprakelijk worden 
gesteld voor milieuschade, namelijk wanneer de exploitant zich er met succes op beroept dat 
de door zijn activiteit veroorzaakte schade het gevolg is van de opvolging van een dwingende 
opdracht of instructie van die overheidsinstantie. Bouwactiviteiten vallen echter niet onder 
bijlage III van deze richtlijn.

Om milieuschade door stadsontwikkelingsprojecten te voorkomen, lijkt in eerste instantie een 
voorafgaand onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van dergelijke projecten, zoals een 
effectbeoordeling, het meest geschikte instrument. Het EU-recht voorziet in een dergelijke 
beoordeling voor projecten (Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten1), voor plannen en programma's (Richtlijn 
2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's2) en voor projecten die Natura 2000-gebieden kunnen aantasten 
(Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna3, artikel 6, leden 3 en 4). Op stadsontwikkelingsprojecten is met name de 
richtlijn milieueffectbeoordeling (MEB) (2011/92/EU) van toepassing, die voorziet in een 
toetsing om vast te stellen of dergelijke projecten aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben 
en dus een MEB vereisen; voor zulke projecten zijn potentieel ook de andere, hierboven 
genoemde richtlijnen relevant.

Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen lijkt het moeilijk om in het EU-recht een algemene 
bepaling op te nemen op grond waarvan overheidsinstanties strafrechtelijk of 
bestuursrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade als gevolg van 
stadsontwikkelingsprojecten die zij eerder hebben goedgekeurd. Anderzijds staat het de 
lidstaten vrij hun wetgeving inzake de strafrechtelijke, burgerlijke of bestuursrechtelijke 
aansprakelijkheid verder te ontwikkelen, o.a. door eventuele handhaving of invoering van 
aansprakelijkheid voor overheidsinstanties die stadsontwikkelingsprojecten hebben 
goedgekeurd die later tot milieuschade hebben geleid.

                                               
1 PB L 124 van 25.4.2014, blz. 1.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
3 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.


