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Doel 

Er werd een inspectiebezoek aan de Doñana gebracht met als doel bijeen te komen met de 

indieners van de verzoekschriften nrs. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 en 

0260/2018 en om een dialoog in gang te zetten met de regionale en nationale autoriteiten 

teneinde een beter inzicht te krijgen in de aspecten van de vermeende niet-naleving van het EU-

milieurecht in het beschermde gebied van de Doñana in Huelva. 

Het nationaal park Doñana is het grootste natuurreservaat van Spanje. Het bestaat uit diverse 

ecosystemen, waarin een groot aantal wilde diersoorten leven. Sinds jaar en dag wordt het 

ecosysteem bedreigd door de drooglegging van moerasland, het gebruik van water voor 

intensieve landbouw, en waterverontreiniging. Het Doñana-natuurpark ligt in het Natura 2000-

netwerk (ES0000024, ES6150009 en ES6180005) en geniet derhalve bescherming op grond 

van Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG (de habitat- en de vogelrichtlijn). 

In de verzoekschriften wordt bezwaar gemaakt tegen projecten voor de winning, de opslag en 

het vervoer van gas in de zone, evenals op het illegale gebruik van grondwater voor intensieve 

landbouw, hetgeen strijdig is met de milieuwetgeving van de EU. 

Woensdag 19 september 2018 – Sevilla 

Bijeenkomst met de indieners in Sevilla op 19 september 

 Javier Castroviejo namens Club Doñana, verzoekschrift 0907/2009 

Club Doñana is een vereniging die zich al jarenlang (40 jaar) sterk maakt voor de bescherming 

van de Doñana en veel van de leden van de club zijn wetenschappers. Dhr. Castroviejo is 

directeur van het biologisch onderzoeksstation van de Doñana. Hij legt uit hoe belangrijk de 

grondwaterlagen en het oppervlaktewater zijn in de zandgronden van de Doñana, die vanaf het 

Morena-gebergte worden aangemerkt als biologische corridor. Dhr. Castroviejo klaagt dat de 

Europese richtlijnen systematisch worden geschonden of vertraagd worden toegepast, en dat 

het bestuurlijke beleid wat betreft preventie en voorzorg met betrekking tot de instandhouding 

van de Doñana heeft gefaald. Hij is van mening dat onderzoek moet worden gedaan naar het 

inefficiënte beheer van het park en de miljoenen die er door de Europese Commissie in zijn 

geïnvesteerd. Er is geen weg terug meer voor het park, dat volgens wetenschappers wordt 

bedreigd door de volgende factoren: de vervuiling door zware metalen in Huelva; de 10 tot 15 

hectaren waarop intensieve landbouw wordt bedreven; de invasieve soorten in het gebied; en 

de overexploitatie van grondwaterlaag 27, hetgeen leidt tot aftakeling van het drasland. De 

verstoring van de grondwatersystemen heeft ook de hydrologische cyclus uit evenwicht 

gebracht, waardoor biodiversiteit verloren is gegaan en diersoorten (witkopeend, steur, konijn) 

worden bedreigd. De teelt van rijst, aardbeien en blauwe bosbessen in het gebied rondom het 

park heeft schadelijke effecten voor de Doñana. Het moerasgebied stond in 1957 nog in 

verbinding met de Guadalquivir-rivier, maar deze verbinding bestaat vandaag de dag niet meer 

als gevolg van de aanleg van dijken, hetgeen tot grote veranderingen in de vegetatie heeft 

geleid: het moerasgebied wordt steeds kleiner en de graslanden steeds groter. Het moerasgebied 

wordt ernstig bedreigd en er moet maximale prioriteit worden toegekend aan de instandhouding 

ervan. 
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 Pilar González Modino namens de Asociación Primavera Andaluza, verzoekschrift 

0257/2013 

De Doñana maakt deel uit van een regio die ooit bewoond werd door de Turdetani, een 

preromeins volk dat volgens de geograaf Strabo het meest geciviliseerde volk op het Iberische 

schiereiland was. De Turdetani zijn voorouders van de Tartessos-beschaving. Dit is niet alleen 

om biologische redenen van belang, maar ook met het oog op de cultuur en beschaving. Mevr. 

González Modino stelt dat de opslag van gas een gevaar vormt voor het emotionele erfgoed van 

de Andalusiërs. Met de gaswinning, waarbij naar gasbellen wordt geboord, is een duidelijk 

seismisch risico gemoeid. Deze winning dient de zakelijke belangen van energiebedrijven en 

houdt geen verband met de behoeften aan gaslevering van de burgers.  Ook de menselijke 

bedrijvigheid wordt hierdoor bedreigd. De brand die vorig jaar uitbrak in de Doñana heeft 

aangetoond hoeveel risico's er verbonden zijn aan de installaties voor de opslag van gas. 

 Antonio Maíllo Cañadas vertegenwoordigt indiener Pedro Jiménez San José namens 

Izquierda Unida de Huelva, verzoekschrift 0051/2013 

De vertegenwoordiger van de indiener wijst erop dat de Doñana niet geschikt is voor de opslag 

van gas. Het betreft een project dat de grondwaterlagen in gevaar brengt en waarmee een groot 

seismisch risico is gemoeid, hetgeen veiligheidsrisico's met zich meebrengt. De overmatige 

exploitatie van grondwaterlagen, zowel op legale als illegale wijze, heeft negatieve gevolgen 

voor het milieu. Hij wijst erop dat het gasproject in vier fasen is opgedeeld en dat het 

cumulatieve effect niet wordt geëvalueerd. Dhr. Maíllo Cañadas is van mening dat dit neerkomt 

op privatisering van de bodem en een speculatief gebruik ervan. Hij zegt dat de Doñana niet-

naleving van de normen niet aankan, dat de verontreiniging van de grondwaterlagen moet 

worden bestreden en dat hij hoopt dat het bezoek ertoe leidt dat de gezamenlijke inspanningen 

van het EP en de burgers tot doorslaggevende resultaten zullen leiden wat de bescherming van 

dit erfgoed betreft. Hij zegt dat de veiligheid van de gasprojecten niet gegarandeerd kan worden 

en dat er geen behoorlijk onderzoek is verricht om de volledige seismische veiligheid na 

gasinjecties aan te tonen. 

 Rafael Gavilán Fernández vertegenwoordigt indiener Aurelio González Peris namens 

de Asociación Mesa de la Ría de Huelva, verzoekschrift 0085/2013 

De vertegenwoordiger van de indiener stelt dat de regionale overheid van Andalusië heeft 

besloten dat de provincie Huelva een centrum zal worden voor de productie, opslag en 

distributie van fossiele brandstoffen en klaagt dat de Doñana wordt gebruikt als een verlengstuk 

van het petrochemische industriegebied van Huelva. Aangezien het vermogen voor gasopslag 

in dit industriegebied al is overschreden, heeft men besloten om de bodem van de Doñana te 

gebruiken teneinde dit tekort op te lossen. Hij hekelt het feit dat Repsol sinds 1995 actief is 

geweest langs de kustlijn van de Doñana op grond van concessies die bekendstaan als "Poseidon 

Norte" en "Poseidon Sur" en waarvoor geen milieueffectbeoordelingen zijn verricht. Bovendien 

is hij kritisch over het feit dat Enagás, als beheerder van de gasopslagfaciliteiten en de 

netwerken die zijn aangelegd in de Doñana, een van de bedrijven was die besloten een 

grootschalig gasproject te starten in de Doñana. Mesa de la Ría is van mening dat de vier fasen 

waarin het project van Gas Natural is opgedeeld niet alleen gezamenlijk moeten worden 

geëvalueerd, maar dat het project ook moet worden geanalyseerd in samenhang met de 

projecten die Repsol en Enagás momenteel uitvoeren. De dreiging die deze gasprojecten 

vormen voor de Doñana, wordt veroorzaakt door het optreden van drie bedrijven en derhalve 
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moeten al hun activiteiten gezamenlijk worden geëvalueerd voor wat betreft de effecten ervan 

op het delicate natuurlijke evenwicht in de Doñana. 

De vertegenwoordiger van de indiener wijst met klem op het enorme seismische risico als 

gevolg van de gasinjectie in de Doñana, aangezien de geologische situatie van de ondergrond 

veel complexer is dan het geval was bij het Castor-project. Bijgevolg moest de overheid ter 

compensatie ruim 1,3 miljoen EUR betalen aan het bouwbedrijf van deze gasinjectiefaciliteit. 

Hij klaagt ook dat het bedrijf Gas Natural zijn project van gasopslag in vier fasen heeft 

onderverdeeld om de overheidsinstanties op het verkeerde been te zetten en de nodige 

milieuvergunningen te verkrijgen. 

De industriële activiteit vindt plaats in de nabijheid van de inwoners van Huelva, die daardoor 

zijn veroordeeld tot een gebrekkige ontwikkeling en tot de gezondheids- en milieurisico's die 

deze activiteit met zich meebrengt. Hij verzoekt deze situatie te herstellen en te voorkomen dat 

de Doñana wordt gebruikt om het petrochemisch industriegebied van Huelva uit te breiden. 

Vervolgens neemt dhr. Csáky het woord en wordt de vragenronde geopend. Hij legt uit dat de 

Europese Commissie stelling heeft genomen ten aanzien van de situatie in de Doñana door in 

2014 een inbreukprocedure met betrekking tot de overexploitatie van grondwaterlagen in te 

leiden, en vraagt wat er verder kan worden gedaan. 

Vervolgens neemt dhr. Castroviejo het woord. Hij beschuldigt de Europese Commissie ervan 

dat zij ondoorgrondelijke procedures hanteert en het publiek niet informeert over het schenden 

van de regels door de lokale autoriteiten. Hij vraagt of de gebruikte EU-middelen met absolute 

prioriteit kunnen worden toegewezen aan het herstel van het moerasland. 

Dhr. Maillo verwijst naar de gasprojecten en beschuldigt de autoriteiten ervan de projecten af 

te remmen en wijst tevens op de belangenverstrengeling tussen de gasbedrijven en de politici 

die de seismische risico's negeerden. 

Dhr. Gavilán Fernández geeft aan dat de gasprojecten niet alleen worden uitgevoerd door Gas 

Natural, maar ook door Repsol en Enagás, die niet zijn onderworpen aan een milieubeoordeling. 

Hij klaagt dat de vervuiling zich vanaf de golfbreker van Huelva langs de hele kust van de 

Doñana verspreidt. 

Mevr. Modino eist dat een millennia-oud cultureel en etnografisch erfgoed wordt beschermd: 

"de tuin van de Hesperiden" en Tartessos bevinden zich in de bodem van de Doñana, hetgeen 

door archeologen kan worden bevestigd. Zij is van mening dat er geen gas mag worden 

opgeslagen onder archeologische resten die zo waardevol zijn. 

Dhr. Kyrkos stelt dat de Doñana gevaar loopt door de winning van koolwaterstof en vraagt wat 

de gevolgen van dit winningsmodel voor het milieu zijn. Hij vraagt hoe de rechtbanken hebben 

gereageerd op de opsplitsing van het project in vier deelprojecten, wat het standpunt van de 

Andalusische overheid met betrekking tot deze kwestie is en hoe het gas zal worden opgeslagen. 

Mevr. Cabezón merkt op dat er verschillende beveiligingsvoorschriften gelden, aangezien het 

project gelegen is in verschillende gebieden, en benadrukt dat alleen het project Marismas 

Occidental momenteel wordt uitgevoerd. Zij veroordeelt het opsplitsen van het project en de 

mogelijke seismische risico's als gevolg van het injecteren van aardgas in de holtes die zijn 

achtergebleven na de winning van aardgas. 
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Bijeenkomst op 19 september met de maatschappelijke organisaties in Sevilla 

 Plataforma Salvemos Doñana (het platform "Red de Doñana") en Ecologistas en Acción 

(Ecologen in actie): Juan Romero en Abel Lacalle 

Dhr. Romero licht toe dat zijn organisatie zich heeft uitgesproken tegen het gebruik van het 

beschermde natuurgebied van de Doñana en de omliggende gebieden voor het creëren van een 

ondergrondse opslag van aardgas door middel van injecties door de grondwaterlagen heen. Met 

andere woorden, de organisatie is tegen het industriële project voor gasopslag genaamd 

"Marismas" van en tegen alle deelprojecten ervan, die worden uitgevoerd door het bedrijf 

Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., dochteronderneming van Gas Natural Fenosa). 

Hij legt uit dat dit bedrijf al sinds lange tijd vergunningen bezit en al 30 jaar aardgas wint, maar 

dat in het Marismas-project, vanaf het moment dat de nieuwe vergunningen in 2012 werden 

aangevraagd, een nieuwe activiteit werd geïntegreerd: de injectie van aardgas voor 

ondergrondse opslag. Daardoor is het een enorm project voor de winning en injectie van gas 

geworden, dat, om het papierwerk en de uitvoering te vereenvoudigen, is onderverdeeld in vier 

deelprojecten. De deelprojecten zijn vernoemd naar hun locatie binnen de Doñana: Saladillo, 

Marismas Occidental, Marismas Oriental en Aznalcázar. 

Het deelproject Marismas Occidental wordt uitgevoerd in het hart van de Doñana-regio, een 

deel dat men tot nu toe niet heeft kunnen opnemen in het beschermde gebied. Het is het enige 

project waarvoor alle nodige vergunningen voor de uitvoering zijn verkregen en er moet een 

aantal fases voor worden uitgevoerd: 

de 13 bestaande putten moeten worden omgezet in infrastructuur voor de opslag van gas; 

er moeten 18 nieuwe putten worden geopend en vervolgens in gebruik worden genomen, in 

eerste instantie voor de winning van gas en vervolgens voor injectie; 

er moet een netwerk van 65 kilometer aan gaspijpleidingen worden aangelegd door het Doñana-

gebied. 

Plataforma Salvemos Doñana is hier tegen, aangezien in door officiële onderzoeksinstanties 

opgestelde wetenschappelijke rapporten wordt bevestigd dat er sprake is van een risico van 

geïnduceerde bevingen die tot catastrofes kunnen leiden. Het Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (Hoger Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek – CSIC) en het 

Instituto Geológico y Minero de España (Spaans Geologisch en Mijnbouwinstituut – IGME) 

kunnen niet met sluitend wetenschappelijk bewijs aantonen dat er geen seismische risico's zijn. 

In verslagen van onderzoekers van de Universiteit van Huelva wordt gewezen op het risico van 

geïnduceerde bevingen. Volgens hen is het seismische risico in deze zone een bewezen feit. 

Volgens dhr. Romero is er al eens een vergelijkbaar project uitgevoerd in Castellón (Spanje) en 

heeft dat gefaald: het Castor-project voor de injectie van gas, waarbij een waterlichaam moest 

worden doorboord en dat na een golf van aardbevingen in 2013 werd geannuleerd. 

Ecologistas en Acción verzet zich tegen de ontwikkelingen omdat de Doñana een beschermd 

gebied is dat symbool staat voor de bescherming van de natuur in Europa. Het is een mozaïek 

van biotopen en een gebied met een enorme biodiversiteit (meer dan 4 800 soorten) dat bijna 

75 % van de biodiversiteit in Europa vertegenwoordigt. Het project Marismas en de vier 

deelprojecten voldoen niet aan de Spaanse en Europese regelgeving op het gebied van milieu 
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en milieubeoordeling: "Aangezien de vier projecten gevolgen hebben voor dezelfde 

grondwaterlaag en hetzelfde systeem van platen en breuklijnen, ben ik van mening dat het 

seismische risico dat met dit project is gemoeid voldoende is om de goedkeuring en uitvoering 

ervan op te schorten door toepassing van het voorzorgsbeginsel, zoals in het verleden ook is 

gebeurd bij andere projecten en problemen die negatieve gevolgen hadden kunnen opleveren 

voor de instandhouding van de Doñana." In de Doñana is één grondwaterlaag die negatieve 

gevolgen ondervindt: de waterlichamen van La Rocina en Almonte die zich binnen het Natura 

2000-netwerk bevinden. 

Ecologistas en Acción noemt de volgende vier inbreuken: 

1. programmering zonder strategie in 2006 (zonder strategische milieubeoordeling); 

2. fragmentatie van de milieueffectbeoordeling en de cumulatieve gevolgen daarvan; 

3. geen analyse van de geïnduceerde seismische risico's (aangehaalde zaak: C-50/09, Europese 

Commissie tegen Ierland); 

4. onderzoek van een te klein gebied. 

 

 Wereldnatuurfonds: Dhr. Felipe Fuentelsaz en dhr. Juanjo Carmona 

Na jaren van politieke inactiviteit met betrekking tot illegale landbouw, begint de 

grondwaterlaag die de Doñana voedt uit te drogen, met grote gevolgen voor de habitats en 

diersoorten die van de Doñana een unieke plek maken. De ombudsman van Andalusië, de 

Spaanse nationale ombudsman en het biologisch onderzoeksstation van de Doñana (van het 

CSIC) ondersteunen de klacht van het WWF. 

De situatie is met name zorgwekkend gezien de grote waarde van het gebied, dat de status van 

nationaal park (1969), biosfeerreservaat (1981) en werelderfgoed (1994) van Unesco heeft 

verkregen, evenals de status van "watergebied van internationale betekenis" overeenkomstig de 

Overeenkomst van Ramsar inzake wetlands (1982). 

Het WWF benadrukt dat de toevoer van water in het moerasgebied volgens bestaande, openbaar 

beschikbare gegevens met 80 % is gedaald ten opzichte van het natuurlijke niveau en dat de 

grondwaterlaag, die de Doñana nodig heeft om te overleven, steeds verder uitdroogt door de 

1 000 illegale putten en 3 000 hectaren aan illegaal gebruikte landbouwgrond. Het illegale, niet-

duurzame gebruik van water heeft ernstige gevolgen voor de natuurlijke rijkdommen van de 

Doñana en heeft geleid tot een verlies aan biodiversiteit en uitdroging van meren. 

Uit wetenschappelijk bewijs kan worden geconcludeerd dat de toestand van de waterlichamen 

en ecosystemen in het Doñana-natuurgebied en de gebieden eromheen slechter is dan de huidige 

planningsdocumenten doen vermoeden en dat Europese normen zoals de kaderrichtlijn water 

en de habitat- en de vogelrichtlijn met voeten worden getreden. De veranderingen in de 

vegetatie, het uitdrogen van meren, de verdwijning van verschillende vissoorten en de 

achteruitgang van bepaalde vogelsoorten vormen hier, samen met de toenemende eutrofiëring 

en de stijging van het aantal invasieve soorten, het bewijs van. 

De instandhouding van de meest bedreigde soorten watervogels is met name in het gedrang 

gekomen, onder meer als gevolg van de menselijke manipulatie van de cyclus van 

overstromingen in het moerasgebied. Krachtens de Europese richtlijnen moeten er bijzondere 

instandhoudingsmaatregelen worden genomen met betrekking tot de ecologische voorwaarden 
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van habitats en soorten, om een gunstige staat van instandhouding te garanderen en te 

waarborgen dat vogelsoorten overleven en zich voortplanten in hun verspreidingsgebied. 

In het algemeen is de situatie van de wateren en de staat van instandhouding van de 

biodiversiteit in de Doñana enigszins negatief. Het aquatische ecosysteem van de Doñana staat 

enerzijds onder druk van mondiale veranderingen en anderzijds onder specifieke druk van de 

onttrekking en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater. Dit heeft een directe 

invloed op de huidige situatie in de Doñana en belemmert bovendien de compensatie van de 

effecten van de klimaatverandering. 

De Werelderfgoedcommissie van UNESCO gaf in een besluit uit 2017 met betrekking tot de 

Doñana aan met bezorgdheid kennis te hebben genomen van de conclusies van het jaarverslag 

van het Waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied van 2016, waarin wordt bevestigd dat, 

als het huidige niveau en het gebruik van de ondergrondse natuurlijke hulpbronnen in een 

aanzienlijk deel van de ondergrondse waterlichamen onveranderd blijven, de goede staat van 

instandhouding van deze waterlichamen en van de habitats op land die ervan afhankelijk zijn, 

in het gedrang zal komen. Naar aanleiding van een klacht van het WWF heeft Europese 

Commissie een inbreukprocedure ingeleid tegen Spanje wegens het slechte beheer van de 

waterlichamen in de Doñana en de niet-naleving van de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de 

kaderrichtlijn water. 

De erbarmelijke toestand van de waterlichamen in de Doñana zette het WWF er in 2016 toe 

aan de meest recente en volledige informatie te verzamelen over de staat van instandhouding 

van de habitats en soorten, evenals een groot aantal wetenschappelijke publicaties over de 

ecosystemen en waterlichamen in de Doñana. Parallel hieraan werd in mei 2016 in de Doñana 

een workshop met waterdeskundigen georganiseerd, waaraan meer dan twintig vooraanstaande 

wetenschappers en technici deelnamen om deze informatie te valideren en te vervolledigen. 

Deze deskundigen bevestigden eveneens dat de staat van instandhouding van de Doñana 

slechter is dan de planningsdocumenten over de Doñana van de Spaanse en Andalusische 

overheidsinstanties doen vermoeden. 

Met al deze informatie werd het verslag "El Estado del Agua en Doñana: Una Evaluación del 

Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido" (De toestand van het water in de 

Doñana: een evaluatie van de toestand van het water en de ecosystemen in het beschermde 

gebied) opgesteld, een van de meest volledige en uitgebreide wetenschappelijke analyses die 

tot nu toe zijn uitgevoerd over de toestand van het grond- en oppervlaktewater in de Doñana en 

de effecten die de verslechtering ervan heeft op de ecosystemen. Onder de effecten die werden 

uitgelicht, bevonden zich de daling in de populaties van watervogels die afhankelijk zijn van 

een moerasgebied in goede staat, zoals de marmereend, die met uitsterven wordt bedreigd. De 

meren aan de voet van de duinen (meestal tijdelijk, maar soms permanent en één van de 

kenmerkende natuurlijke elementen van de Doñana) worden onomkeerbaar droger en droger. 

40 % van de libel- en juffersoorten die in de meren leefden, zijn inmiddels verdwenen. 

In de analyse van het WWF, die is gebaseerd op officiële gegevens van de overheid, is het peil 

van de grondwaterlaag die de wetlands voedt sinds de jaren zeventig dramatisch gedaald, een 

tendens die jaar na jaar wordt bevestigd in de verslagen van de voor het stroomgebied 

verantwoordelijke orgaan. Momenteel is het toezicht op het gebruik van water in de Doñana zo 

zwak dat men niet eens met zekerheid kan zeggen hoeveel water er elk jaar uit de 

grondwaterlaag wordt onttrokken. De deskundigen concludeerden dat de grondwaterlaag in de 



 

PE632.130v03-00 8/38 CR\1180392NL.docx 

NL 

Doñana dertig tot zestig jaar nodig zal hebben om zich volledig te herstellen van de huidige 

overexploitatie, maar dat er eerst krachtige maatregelen moeten worden genomen tegen het 

illegale en onhoudbare gebruik van water in de omgeving. 

Gezien de huidige stand van zaken moeten er in de Doñana urgente maatregelen worden 

genomen om de huidige tendens van achteruitgang te keren. Het gaat hierbij onder meer om: 

sluiting van de illegale bronnen en toezicht op de onttrekking van grondwater; verbetering van 

de irrigatiepraktijken in het gebied rond de Doñana; vermindering van de diffuse 

verontreiniging; verplaatsing van het boren ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling van 

Matalascañas en verbetering van de zuivering van het water dat in de Doñana terechtkomt, 

evenals verbetering van het waterbeheer en betrokkenheid van de lokale bevolking door te laten 

zien dat verbetering van de staat van het water in de Doñana de lokale bewoners ten goede 

komt. 

Grondwater is van essentieel belang om de moerasgebieden en wetlands in de Doñana in stand 

te houden. Het herstel van deze gebieden op de middellange en lange termijn is dan ook onder 

meer afhankelijk van een goede toestand van de waterlichamen in wat bekend staat als 

grondwaterlaag 27 of grondwaterlichaam Almonte-Marismas (onderverdeeld in 5 eenheden in 

het huidige beheersplan voor het Guadalquivir-stroomgebied voor 2015-2021). Het WWF 

concludeert, op basis van de gegevens en van de grafieken in het verslag van 2017 die zijn 

aangedragen door het Waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied, dat het grondwaterpeil 

zich niet heeft hersteld sinds de laatste ernstige droogte midden jaren negentig. Ondanks dat er 

sprake was van recordhoeveelheden neerslag en er extreem vochtige jaren zijn geweest, bevindt 

81,25 % van de sectoren zich ten opzichte van 24 jaar geleden in een vergelijkbare of slechtere 

situatie. De onbegrensde, onhoudbare en in veel gevallen illegale groei van de intensieve 

irrigatielandbouw in de omgeving van het nationaal park Doñana vormt de grootste bedreiging 

voor de toekomst van dit gebied, dat werelderfgoed is. De situatie in de irrigatiegebieden 

rondom de Doñana wordt al meer dan tien jaar lang constant gemonitord door middel van 

inspecties ter plekke en opvolging aan de hand van teledetectietechnieken (satellietbeelden), 

om uitbreiding van het geïrrigeerde areaal te monitoren en te melden. In een poging om orde te 

brengen in de chaos van de gewassen die rondom de Doñana worden geteeld, heeft de regionale 

overheid van Andalusië in 2014 – na er zeven jaar aan te hebben gewerkt en met instemming 

van de landbouwers – samen met de federale overheid het zogeheten aardbeienplan of het 

speciaal plan voor de bosgordel goedgekeurd (speciaal bestemmingsplan voor de irrigatiezones 

ten noorden van de bosgordel van de Doñana). Ondanks de uitvoering van het speciale plan 

door de autoriteiten, blijft het geïrrigeerde areaal in de regio toenemen. In het laatste verslag 

van het WWF werd aangegeven dat er in het toepassingsgebied van het speciale plan voor de 

bosgordel tussen 2016 en 2018 365 nieuwe intensief geïrrigeerde hectaren zijn waargenomen. 

Deze nieuwe landbouwgebieden moeten worden opgeteld bij de 1 680 hectaren die opdoken 

tussen 2004 en 2015, het jaar dat de ongecontroleerde groei van de irrigatielandbouw rondom 

de Doñana in theorie een halt zou zijn toegeroepen. 

In grote lijnen wordt op de meerderheid van het nieuwe areaal geteeld onder plastic. De 

afgelopen jaren overheerst de Amerikaanse veenbes als gewas. 

Deze stijging is niet alleen zorgwekkend vanwege de onmiddellijke effecten, maar ook 

vanwege de effecten op de middellange en lange termijn, aangezien overheidsinstanties deze 

activiteit niet belemmeren en illegale putten ook niet uit voorzorg sluiten wanneer inspecteurs 

deze opmerken of wanneer het WWF er melding van maakt. Bovendien levert de illegale 
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activiteit de landbouwbedrijven in het huidige scenario elk landbouwseizoen meer dan 

voldoende op om de lage economische sancties te compenseren. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: secretaris-generaal van ASAJA 

Sevilla; 

ASAJA is gedurende twintig jaar lid geweest van het bestuur en de raad van de Doñana. Het 

orgaan vertegenwoordigt de landbouwers en is uitermate bezorgd over de situatie van het 

grondwaterlichaam en de situatie van de landbouw en de veestapel. Ze zijn het niet eens met de 

gegevens van het WWF, maar geven wel toe dat er een probleem is in de noordelijk deel van 

het park, omdat er toestemming is gegeven voor het slaan van waterputten. Er moet een 

oplossing voor deze situatie worden gevonden en de landbouwers die illegaal irrigeren moeten 

tot de orde worden geroepen, aangezien illegale irrigatie leidt tot een oneerlijk 

concurrentievoordeel ten opzichte van landbouwers die legaal irrigeren. Er zijn meer legale dan 

illegale landbouwers en deze legale landbouwers maken geen misbruik van het water, maar 

gebruiken het op een manier die duurzaam en gematigd is (zie bijvoorbeeld de rijstteelt in 

Sevilla). Het is niet eerlijk om met een beschuldigende vinger naar alle landbouwers te wijzen. 

Er worden wel degelijk putten gesloten en de overheid treedt op, al gaat dat misschien wel te 

langzaam. De landbouwsector vormt de belangrijkste inkomensbron rondom het park en heeft 

te kampen met de gevolgen van een langdurige droogte. Als je het over water hebt, heb je het 

over landbouw en, in dit geval, over duurzame landbouw. 

Dhr. Csáky bedankt alle deelnemers voor de antwoorden en toelichtingen en geeft aan dat de 

dialoog erg nuttig is geweest. Hij bedankt iedereen voor de nieuwe informatie die zij hebben 

aangedragen en erkent dat het beheer van het Doñana-park complex is. Vervolgens start hij een 

vragenronde. 

Mevr. Estarás stelt dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de instandhouding van 

de grondwaterlaag en de landbouwactiviteit en bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen. 

Mevr. Cabezón vraagt naar de reële gevolgen van de klimaatverandering voor de Doñana en 

vraagt hoe het probleem van illegale putten kan worden aangepakt. Dhr. Carmona antwoordt 

dat de klimaatverandering wel degelijk gevolgen heeft voor het stroomgebied van de 

Guadalquivir-rivier en een rol speelt in de verdwijning van de stranden van Matalascañas. Hij 

verzoekt om snelle oplossingen voor de Doñana. Dhr. Fuentelsaz antwoordt over de illegale 

putten dat er onvoldoende toezicht is (het aantal toezichthouders is verhoogd van één naar vijf). 

Hij eist dat er voorlopige maatregelen worden genomen tegen de landbouwbedrijven die 

illegaal irrigeren en dat de putten uit voorzorg worden verzegeld. Hij zegt dat er geen opvolging 

wordt gegeven aan de onderzoeken en dat er alleen putten worden gesloten in ruil voor toegang 

tot oppervlaktewater via overheveling. Ze eisen dat de benutting van landbouwgrond die 

illegaal wordt geïrrigeerd, wordt stopgezet. 

Dhr. Kyrkos is van mening dat het wat gas betreft nodig is om de overstap te maken op schone 

energie. Hij eist dat de illegale waterputten worden gesloten en dat er een duurzame landbouw 

wordt ontwikkeld. Hij vraagt naar mogelijke lekken. Dhr. Lacalle antwoordt hem dat 

geïnduceerde bevingen als gevolg van de druk van het gas gevaarlijk kunnen zijn en dat men 

zich moet afvragen of er vandaag de dag nog wel behoefte is aan gasopslag om gas te kunnen 

leveren. Hij zegt dat er lekken kunnen optreden en dat de ondergrond vervuild kan raken zonder 

passende filters. Hij zegt dat er alternatieven zijn. Het project was speculatief: de bedoeling was 
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gas op te slaan en te gebruiken zodra dit nodig was.  De infrastructuur is gebouwd in 2006 toen 

men een hoog gasverbruik voorzag, maar is nu wellicht niet meer nodig. 

Bijeenkomst op 19 september met de autoriteiten van de regionale overheid van Andalusië 

 José Fiscal López, regionale minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening 

De Doñana is een natuurgebied dat het nationaal park Doñana omvat en dat sinds 1999 wordt 

beheerd als het natuurgebied Doñana (120 000 hectaren). Het gebied beschikt over een unieke 

biodiversiteit en biedt onderdak aan typisch Spaanse diersoorten zoals de pardellynx en de 

Spaanse keizerarend. Het gebied is uitgeroepen tot speciale beschermingszone voor vogels en 

tot speciale beschermingszone in het algemeen, maakt deel uit van het ecologische netwerk 

Natura 2000, en is aangewezen als biosfeerreservaat en werelderfgoed door Unesco, naast 

andere onderscheidingen op het gebied van natuurbescherming en buitengewone kwaliteit. 

Voor de regionale overheid van Andalusië is de Doñana een absolute prioriteit op milieugebied. 

Het gebied werd in eerste instantie beheerd door de federale overheid, maar sinds tien jaar is de 

regionale overheid hier verantwoordelijk voor. Het is een gebied dat historisch altijd onder druk 

heeft gestaan door menselijke activiteit. Vandaag de dag vormen de volgende factoren een 

bedreiging voor de Doñana: de klimaatverandering, het gasproject en de toestand van de 

grondwaterlaag. 

In de omgeving van het Doñana-natuurgebied wordt al jarenlang aardgas gewonnen, dat daar 

in de ondergrond zit. Er zijn verschillende winningslocaties, gasputten en gaspijpleidingen, die 

het eigendom zijn van het bedrijf Petroleum Oil & Gas España S.A., dat tot het 

energieconsortium Gas Natural Unión Fenosa behoort. In de afgelopen jaren heeft dit 

consortium zijn gasactiviteiten in dit gebied willen uitbreiden middels vier nieuwe projecten 

(Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental en Aznalcázar), die moeten worden 

uitgevoerd in verschillende gemeenten in de provincies Huelva en Sevilla. Met deze projecten 

zijn veranderingen gemoeid ten opzichte van de bestaande activiteiten, aangezien er op nieuwe 

winningslocaties (fysiek omheinde gebieden met putten en andere infrastructuur) zal worden 

gewerkt met nieuwe putten, gaspijpleidingen, elektriciteitsleidingen en machines en, met name, 

een nieuwe aardgasopslagactiviteit in de tot dusver geëxploiteerde gasbellen. 

De milieubeoordeling is voor deze vier projecten afzonderlijk uitgevoerd, en de administratieve 

status is momenteel als volgt: 

- Marismas Occidental: Dit project bevindt zich buiten de grenzen van het Doñana-

natuurgebied, maar heeft wel gevolgen voor een gebied van communautair belang in het kader 

van het Natura 2000-netwerk. Voor dit project is op 13 september 2010, in het kader van de 

procedure voor de beoordeling van milieueffecten die tot de bevoegdheden van de federale 

overheid behoort, een positieve milieueffectverklaring afgegeven door het ministerie dat 

bevoegd is voor milieuaangelegenheden en is daarnaast op 15 november 2010 een 

geïntegreerde milieuvergunning afgegeven door het ministerie van de regionale overheid van 

Andalusië dat bevoegd is voor milieuaangelegenheden. Op 13 september 2015 werd de 

geïntegreerde milieuvergunning voor het project met twee jaar verlengd. Op 10 maart 2016 

verstrekte het ministerie dat op dat moment bevoegd was voor energieaangelegenheden, het 

ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, MINETUR (inmiddels het Ministerie van 
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Energie, Toerisme en de Digitale Agenda, MINETAD), een inhoudelijke vergunning voor het 

project. 

- Saladillo: Voor dit project, dat plaatsvindt binnen het Doñana-natuurgebied, is op 15 januari 

2013, in het kader van de procedure voor de beoordeling van milieueffecten die tot de 

bevoegdheden van de federale overheid behoort, een positieve milieueffectverklaring 

afgegeven door het ministerie dat bevoegd is voor milieuaangelegenheden. Voor dit project is 

echter geen vergunning afgegeven voor de uitvoering op niet-stedenbouwkundige grond in het 

beschermde natuurgebied overeenkomstig wet nr. 2/1989 en een dergelijke vergunning zou ook 

niet verenigbaar zijn met het ontwikkelingsplan voor de natuurlijke rijkdommen en het plan 

voor de bestemming en het beheer van het Doñana-natuurgebied. Als gevolg hiervan kan het 

project niet worden uitgevoerd. 

- Marismas Oriental: Voor dit project, dat plaatsvindt binnen het Doñana-natuurgebied, is op 

15 januari 2013, in het kader van de procedure voor de beoordeling van milieueffecten die tot 

de bevoegdheden van de federale overheid behoort, een positieve milieueffectverklaring 

afgegeven door het ministerie dat bevoegd is voor milieuaangelegenheden. Op 8 januari 2016 

heeft het voor milieuaangelegenheden bevoegde ministerie van de regionale overheid van 

Andalusië een resolutie afgegeven waarin wordt geïnformeerd dat er geen geïntegreerde 

milieuvergunning wordt afgegeven aangezien dit project niet mag worden uitgevoerd in een 

beschermd natuurgebied. Bovendien heeft de Adviesraad voor het Doñana-natuurgebied op 

14 maart 2015 een negatief advies gegeven met betrekking tot de geïntegreerde 

milieuvergunning, en moet het ministerie uit hoofde van artikel 21 van wet nr. 8/1999 inzake 

het Doñana-natuurgebied rekening houden met dit advies. Het project kan derhalve niet worden 

uitgevoerd. 

- Aznalcázar: voor dit project buiten de grenzen van het Doñana-natuurgebied is op 15 januari 

2013, in het kader van de procedure voor de beoordeling van milieueffecten die tot de 

bevoegdheden van de federale overheid behoort, een positieve milieueffectverklaring 

afgegeven door het ministerie dat bevoegd is voor milieuaangelegenheden. Op 8 januari 2016 

heeft het voor milieuaangelegenheden bevoegde ministerie van de regionale overheid van 

Andalusië een resolutie afgegeven waarin wordt geïnformeerd dat er een geïntegreerde 

milieuvergunning wordt afgegeven voor dit project. De Adviesraad voor het Doñana-

natuurgebied heeft zich op 14 maart 2015 negatief uitgesproken over de geïntegreerde 

milieuvergunning voor Marismas Oriental, maar heeft zich niet uitgesproken over het 

Aznalcázar-project, aangezien dat project zich niet binnen het Doñana-natuurgebied bevindt. 

De regionale overheid van Andalusië vraagt zich af of er wel adequaat onderzoek is gedaan 

naar de synergie- en cumulatieve effecten van de vier projecten op het milieu en, in het 

bijzonder, op de gebieden die tot het Natura 2000-netwerk behoren, temeer daar de nieuw uit 

te voeren activiteiten verband houden met de permanente opslag van gas. De regionale overheid 

van Andalusië heeft deze situatie de afgelopen jaren aangekaart via verschillende informatieve 

procedures die met betrekking tot deze projecten zijn ingeleid, zoals het proefproject 

5081/13/ENVI van de Europese Commissie en de klachtenprocedures 13/1241 en 16/5654 van 

de Andalusische ombudsman. 

Het standpunt van de regionale overheid is dat het gasproject niet moet worden uitgevoerd 

binnen de Doñana en dat de projecten erbuiten ook niet geschikt zijn. Dit standpunt wordt 

duidelijk door de studies van het CSIC bevestigd. Miguel de Las Doblas Lavigne (onderzoeker 
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van het CSIC) geeft in zijn verslag duidelijk aan dat er in de Spaanse en Portugese kustgebieden 

langs de Golf van Cádiz sprake is van een actieve, neo-tektonische plaat, met overvloedig 

bewijs van herhaaldelijke aardbevingen en tsunami's. Hij wijst op de noodzaak om in het kader 

van de milieueffectbeoordeling voor het gasproject een minutieus geofysisch/tektonisch 

onderzoek uit te voeren om het seismische risico te evalueren. Aangezien de vier ingediende 

projecten gevolgen hebben voor dezelfde grondwaterlaag en hetzelfde systeem van platen en 

breuklijnen, is het seismische risico dat met dit project is gemoeid voldoende om de 

goedkeuring en uitvoering ervan tegen te houden door toepassing van het voorzorgsbeginsel, 

totdat het geheel van de projecten naar behoren is geëvalueerd door een onafhankelijk en 

multidisciplinair wetenschappelijk team, zoals in het verleden ook is gebeurd bij andere 

projecten of problemen die negatieve gevolgen hadden kunnen opleveren voor de 

instandhouding van de Doñana. 

Aangezien in de milieueffectbeoordeling geen rekening is gehouden met de seismische risico's 

die zijn gemoeid met de injectie van gas, kan het zijn dat de risico's met betrekking tot de 

verontreiniging van de grondwaterlaag niet naar behoren zijn beoordeeld. Er is namelijk 

uitgegaan van een zekere geologische stabiliteit, waardoor het risico dat de grondwaterlaag 

vervuild raakt, mogelijk is onderschat. De regionale minister verwijst naar het verslag van het 

CSIC over de incidenten die zijn veroorzaakt door de ondergrondse opslag van aardgas in 

Amposta, in het kader van het Castor-project. De seismische effecten die teweeg werden 

gebracht door het injectieproces leidden er namelijk toe dat het project als niet-haalbaar werd 

aangemerkt en dat de overheid de concessie introk, ondanks dat er een positieve 

milieueffectverklaring was afgegeven. 

Het voorzorgsbeginsel is een centraal beginsel bij de analyse van elk initiatief dat (potentieel) 

risico's oplevert voor de natuurlijke rijkdommen of het milieu. Indien het in zo'n geval om een 

natuurgebied van onschatbare waarde als de Doñana gaat en de potentiële risico's ook nog eens 

een gevaar kunnen opleveren voor de fysieke veiligheid van mensen en objecten, is het hoe dan 

ook passend om te verzoeken om een herziening van de milieueffectverklaringen. Aangezien 

voor een van de vier projecten (Marismas Occidental) al een inhoudelijke vergunning is 

afgegeven, moet de uitvoering hiervan ook worden opgeschort. 

Het tweede probleem in de Doñana is water, de essentie van het park. Het ecosysteem dat het 

park zo bijzonder maakt, is het seizoensafhankelijke moerasgebied, dat alleen onder water staat 

als het regent. Het is belangrijk erop te wijzen dat grondwaterlaag 27 "Almonte-Marismas", die 

de Doñana voedt, tot het stroomgebied van de Guadalquivir-rivier behoort en dus onder de 

bevoegdheid van de federale overheid valt. In de laatste gegevens die in juli 2018 door het 

verantwoordelijke orgaan zijn gepresenteerd, is te zien dat de achteruitgang is afgeremd en dat 

de toestand van de grondwaterlaag wel ernstig is maar inmiddels minder snel verslechtert. De 

toestand van de grondwaterlaag wordt onder meer beïnvloed door een uitbreiding van de 

omvang van het bosbestand en het feit dat de landbouw in de omgeving van het park nu op 

verantwoorde, legale en duurzame wijze plaatsvindt. Tien jaar geleden was dat niet het geval 

en er is een plan voor de ontwikkeling van de noordelijke bosgordel van de Doñana ingevoerd 

om het risico voor de Doñana te verminderen. Men heeft zich ingespannen om de landbouw 

duurzaam te houden en de Doñana te beschermen, hetgeen ook aansluit op de belangen van de 

regio. Er zijn 400 illegale waterputten gesloten en er zijn juridische stappen genomen tegen 

illegale percelen en putten in bosgebieden. Er is door middel van overheveling 

oppervlaktewater uit de reservoirs van Huelva naar de landbouwers geleid, om te garanderen 

dat ze konden irrigeren en dat de waterputten konden worden gesloten. 
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Het speciale bestemmingsplan voor de irrigatiezones ten noorden van de bosgordel van de 

Doñana uit 2014 waarborgt het voortbestaan en de duurzaamheid van het irrigeerbare 

landbouwareaal, zonder dat dit ten koste gaat van de watertoevoer van de Doñana. Voor het 

toepassingsgebied waarvoor de autonome regio bevoegd is, zijn de reguleringsprocessen 

voltooid door middel van de verlening van de rechten voor waterconcessies voor het 

landbouwareaal dat voldoet aan de vastgestelde criteria. Er zijn adequate controles ingevoerd 

om de doeltreffendheid te waarborgen. Er zijn 226 inspecties uitgevoerd om de fysieke realiteit 

ter plekke te controleren, als voorbereidende fase voor de sanctie- en juridische/bestuurlijke 

procedures. Eveneens zijn er 80 procedures op het gebied van bosbeheer gestart om sancties op 

te leggen wegens onbevoegde wijzigingen van het grondgebruik en met betrekking tot de 

restitutie van grond, die gevolgen heeft voor een totaal areaal van 302 hectaren, met de 

verplichting de wateronttrekkingen waarop deze irrigatie was gebaseerd, stop te zetten. Er zijn 

41 waterputten gesloten in het stroomgebied Tinto-Odiel-Piedras en 254 (294 ingeleide 

sluitingsprocedures) in het Guadalquivir-stroomgebied. Dit brengt het totaal op 295. 

De overheveling van 14,99 kubieke hectometer oppervlaktewater van Tinto-Odiel-Piedras 

vormt een steun voor de landbouwers die gebruikmaken van irrigatie en het landbouwbedrijf 

Los Mimbrales is opgekocht door de overheid, waardoor het irrigeerbare areaal in het kader 

van het plan met meer dan 216 hectaren is verminderd. 

Volgens Unesco is het park in algemene zin nog steeds gezond. Diersoorten die met uitsterven 

werden bedreigd, zoals de pardellynx (LIFE-project) en de keizerarend, hebben zich hersteld. 

De inspanningen moeten worden voortgezet, maar volgens Miguel Delibes (oud-directeur van 

het biologische onderzoeksstation van de Doñana) is het park gezond en zal dat de komende 

jaren zo blijven. Er is sprake van aanzienlijke dreigingen en er moet worden gewerkt om te 

voorkomen dat deze onomkeerbaar worden, maar de belangrijkste dreiging wordt gevormd 

door het gasproject, dat nog steeds zinloos is. 

Dhr. Csáky bedankt de aanwezigen voor de gegeven toelichtingen, erkent dat het beheer van 

het Doñana-park complex is en bevestigt de genoemde prioriteiten: illegale waterputten, 

illegale landbouwactiviteit, de injectie van gas in de ondergrond en vervuiling van de 

grondwaterlaag. Er wordt besproken welke vragen kunnen worden gesteld aan de federale 

overheid bij het komende bezoek aan het Ministerie van Milieu in Madrid. 

Dhr. Kyrkos bevestigt dat de fouten uit het verleden kunnen worden gecorrigeerd en dat men 

zorgvuldiger te werk kan gaan bij de sluiting van illegale waterputten. 

Mevr. Estarás is het eens met de sluiting van illegale waterputten en is van mening dat dit op 

redelijke wijze gebeurt. Wat de gaskwestie betreft, wijst ze erop dat de milieueffectverklaringen 

voor de gasprojecten tien jaar geleden zijn ondertekend door de toenmalige minister van Milieu 

en dat ze toen zijn aanvaard door de regionale overheid van Andalusië. Als het de intentie is 

om deze verklaringen nietig te verklaren, moet voorzichtigheid worden betracht met betrekking 

tot de juridische procedure, zodat dit juridisch niet kan worden weerlegd. 

De regionale minister, dhr. Fiscal López, wijst erop dat de federale overheid zich wat het 

gasproject betreft bewust is van de negatieve milieuaspecten, maar dat het maatregelen wil 

nemen met een maximale juridische zekerheid, met het oog op eventuele toekomstige claims 

van bedrijven (359 miljoen EUR aan schadevergoeding). Het beste zou zijn om de 

oorspronkelijke milieueffectverklaringen nietig te verklaren en een nieuwe gezamenlijke 

evaluatie uit te voeren voor de vier projecten. Er is toentertijd een vergunning afgegeven voor 
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de projecten voor een activiteit die al 35 jaar werd uitgevoerd. Op dat moment lagen de 

prioriteiten en punten van zorg anders. Het project is inmiddels echter gewijzigd en men wil 

geen gas winnen, maar injecteren. Niettemin wil de regionale overheid, ondersteund door de 

wetenschappelijke verslagen van de CSIC en het IGME, een stap terug doen en de dossiers 

afsluiten. 

Ten aanzien van de 3 000 hectaren illegale landbouwgrond legt hij uit dat veel kavels worden 

bebouwd met eucalyptus, waarvoor de telers in 2004 landbouwroyalty's hebben betaald. Dit 

heeft echter plaats moeten maken voor bomenteelt. Vandaag de dag wordt de grond bebouwd 

met bosbessen. Gaat het in dat geval om bosbouwgrond of om landbouwgrond? Hoe dan ook 

zal de regionale overheid maximale zorgvuldigheid betrachten bij de toepassing van de normen 

op de sluiting van illegale waterputten. 

Bijeenkomst op 19 september met de ombudsman van Andalusië 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

De ombudsman van Andalusië begint zijn uiteenzetting met de redenen die aanleiding hebben 

gegeven tot het instellen van een officieel onderzoek naar de situatie in het Doñana-

natuurgebied. Vervolgens vertelt hij hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke conclusies er 

zijn getrokken. 

Het Doñana-natuurgebied, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed en onderdeel van het 

Natura 2000-netwerk, ligt tussen twee continenten in. Het is een belangrijke plek, waar vogels 

die afkomstig zijn uit Europa en Afrika doorheen trekken, broeden en overwinteren. De fauna 

is zeer rijk en gevarieerd en vormt, samen met de eveneens zeer rijke flora, een uniek 

ecosysteem dat wordt beschouwd als het grootste ecologisch reservaat van Europa. Dit heeft 

echter niet kunnen voorkomen dat in de nabijheid van het gebied activiteiten worden uitgevoerd 

en infrastructuur wordt gepland die alarmbellen doen rinkelen omdat ze risico's met zich 

meebrengen voor de instandhouding en bescherming van dit unieke gebied. De ontwikkeling 

van het park heeft hem gebracht tot diverse handelingen om de grondrechten van de 

Andalusische bevolking, waaronder het recht om te genieten van een waardig en adequaat 

milieu, te beschermen. 

De eerste kwestie vormde al jarenlang een bron van bezorgdheid en hield verband met de 

toestand van de grondwaterlaag die de wetlands van het park voedt en een essentieel onderdeel 

vormt van de milieu- en ecologische waarde van het park. 

De tweede kwestie hield verband met het initiatief van een gasbedrijf dat al jarenlang 

verschillende velden in het beschermde gebied en de directe omgeving ervan exploiteert en van 

plan is een gaspijpleiding aan te leggen om deze winningslocaties met elkaar te verbinden en 

de nodige infrastructuur aan te leggen om bestaande putten te gebruiken als opslagplaats voor 

geïnjecteerd gas. 

1. Wat betreft de toestand van de grondwaterlaag van de Doñana, ziet de ombudsman zich 

geconfronteerd met een probleem van verdeelde bevoegdheden, aangezien de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de controle van en het toezicht op deze 

grondwaterlaag bij een orgaan (het waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied) 
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ligt dat onder de federale overheid valt en daarom buiten de bevoegdheden van zijn 

instantie, die alleen toezicht mag houden op het autonome bestuur van Andalusië. 

Om deze hindernis te overwinnen, heeft de ombudsman een beroep gedaan op de 

bestaande samenwerkingsmechanismen met de nationale ombudsman en heeft hij bij 

die instantie zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt over de toestand van de grondwaterlaag 

en verzocht om een evaluatie van de mogelijkheid om toezichthoudende bevoegdheden 

uit te oefenen op het waterschap. Dit verzoek heeft aanleiding gegeven tot de inleiding 

van een onderzoek door de nationale ombudsman. Als aanvulling op dit optreden, heeft 

de ombudsman actie ondernomen bij de regionale overheid, om precies te zijn bij het 

regionale Ministerie van Milieu, op basis van het uitgangspunt dat dit ministerie 

bevoegdheden heeft met betrekking tot de bescherming van het Doñana-natuurgebied 

en derhalve de plicht heeft een proactief standpunt in te nemen met betrekking tot 

situaties die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de instandhouding van dit 

beschermde gebied. Zijn optreden heeft in dit opzicht geresulteerd in een resolutie 

waarin dit regionale Ministerie van Milieu wordt aangespoord te eisen dat het 

waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied de nodige maatregelen treft om de 

kwalitatieve en kwantitatieve niveaus van het water in de grondwaterlaag van de 

Doñana te waarborgen. Eveneens is het regionale ministerie verzocht om, na overleg 

met het waterschap en de gemeenten in dit gebied, maatregelen te treffen die het 

mogelijk maken een oplossing te vinden voor de grootste problemen met betrekking tot 

deze grondwaterlaag, te weten de risico's die voortvloeien uit de bovenmatige 

onttrekking van water als gevolg van landbouwbedrijven die illegale putten slaan, 

eigenaars van legale putten die de toegestane grenswaarden overschrijden en een 

stijging in de onttrekking van water uit de grondwaterlaag voor levering aan de 

toeristische kernen in de directe omgeving van het Doñana-natuurgebied. 

2. Wat betreft het risico dat samenhangt met de aanleg van een gaspijpleiding en een 

gasopslaginstallatie in de Doñana, is de ombudsman van mening dat dit een project is 

dat een groot deel van de Andalusische bevolking, de milieubeweging, verschillende 

politieke groeperingen en verschillende leden en instellingen van de wetenschappelijke 

gemeenschap grote zorgen baart. Dit project loopt grotendeels door het Doñana-

natuurpark en deels door een gebied dat grenst aan het nationaal park Doñana. Hoe dan 

ook wordt het project uitgevoerd in een omgeving die niet los kan worden gezien van 

deze beschermde gebieden. De ombudsman denkt dat de uitvoering van het project van 

de aanleg van een gaspijpleiding in de Doñana niet verenigbaar is met de 

voorzorgsmaatregel, aangezien de instandhouding en bescherming van het Doñana-

natuurgebied moeten worden gewaarborgd. Daarom verzoekt hij om de definitieve 

stopzetting van het project, en wel op grond van de volgende argumenten: 

 in de eerste plaats omdat er geen gezamenlijke evaluatie is uitgevoerd van de vier 

voorgenomen deelprojecten voordat de vergunningen werden verstrekt die nodig zijn 

om dit project uit te voeren, hetgeen op grond van de regelgeving van de Europese 

Unie wel had moeten gebeuren. Er moet een integrale evaluatie worden uitgevoerd 

waarbij de cumulatieve en synergie-effecten op het beschermde ecosysteem van het 

Doñana-natuurgebied worden geanalyseerd, die teweeg zouden kunnen worden 

gebracht door het project; 
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 ten tweede omdat er, zoals te lezen is in het verslag van de CSIC, in de 

milieueffectverklaringen die zijn afgegeven voor elk van de vier deelprojecten niet 

wordt vastgesteld welke risico's zijn gemoeid met de injectie van gas in de 

ondergrond en deze risico's ook niet worden geëvalueerd. Dit ondanks het feit dat het 

proces van gasinjectie volgens de regionale overheid kan leiden tot seismische 

trillingen. De milieueffectverklaring had een beoordeling hiervan moeten bevatten; 

 ten derde, omdat de ombudsman, na het door het Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME) ingestuurde verslag te hebben geanalyseerd, concludeert dat de 

locatie van de projecten mogelijk niet ideaal is en dat de bestaande twijfels over de 

haalbaarheid van de winnings- en opslagprojecten niet op adequate wijze kunnen 

worden weggenomen. 

De instandhouding van een natuurgebied kan niet uitsluitend worden gebaseerd op het treffen 

van maatregelen die zijn gericht op het tegen elke prijs beschermen van de ecologische waarde. 

Er moet naar worden gestreefd de bescherming van deze waarde in evenwicht te brengen met 

de eerbiediging van de legitieme rechten op economische en sociale ontwikkeling van de 

personen die in de omgeving wonen. Daarom denkt hij dat het mogelijk is de bescherming van 

de grondwaterlaag van de Doñana te combineren met het vervullen van de behoeften van de 

landbouwers en veetelers die in de regio wonen en met de toeristische en industriële 

ontwikkeling van de nabije gemeenschappen. Er zal echter wel een eind moeten worden 

gemaakt aan de illegale onttrekkingen. 

Wat betreft het project van de aanleg van de gaspijpleiding en de opslag van gas in de Doñana, 

is hij van mening dat er niet voldoende argumenten zijn om de met dit project gemoeide risico's 

voor de instandhouding van een uniek ecosysteem te nemen. Ook benadrukt hij dat het 

voorzorgsbeginsel een van de centrale pijlers vormt van de Europese milieuregelgeving en 

concludeert hij derhalve dat, indien de voordelen van dit project en de belangen die ermee 

worden gediend, worden afgewogen tegen de ecologische waarde die het Doñana-natuurgebied 

heeft, de balans duidelijk naar één zijde doorslaat: men moet met gezond verstand en de nodige 

voorzorg handelen. 

Dhr. Csáky bedankt de aanwezigen voor de antwoorden en begint de vragenronde met de vraag 

of de Andalusische en nationale ombudsman het met elkaar eens zijn in hun analyse van de 

bovenmatige onttrekking van water uit de grondwaterlagen en het belang van een gezamenlijke 

evaluatie van de vier deelprojecten. De Andalusische ombudsman antwoordt dat dit het geval 

is en dat zij inderdaad hetzelfde standpunt innemen met betrekking tot de instandhouding van 

de grondwaterlaag en de noodzaak om de vier deelprojecten gezamenlijk integraal te evalueren, 

met inbegrip van een evaluatie van de seismische risico's. 

Dhr. Kyrkos bedankt hem voor de antwoorden en voor de presentatie. 

Donderdag 20 september 2018 

Bezoek aan het nationaal park Doñana – Huelva 

Op 20 september brengt de delegatie een bezoek aan het nationaal park Doñana, vergezeld door 

de minister van Milieu en Ruimtelijke Planning van de regionale regering van Andalusië, José 
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Fiscal López, de directeur van het nationaal park en het natuurpark Doñana, Juan Pedro 

Castellano, de directeur-generaal Natuurbeheer en Beschermde Gebieden van de regionale 

overheid van Andalusië, Javier Madrid, en Miguel Delibes de Castro, oud-directeur van het 

biologische onderzoeksstation van de Doñana (1988-1996) en momenteel voorzitter van de 

adviesraad voor het Doñana-natuurgebied. 

De leden maken kennis met de verschillende ecosystemen: strand-duinen, dennenbos-

struikgewas, duinvoet-duinpan en moerasgebieden. Ook wordt een bezoek gebracht aan het 

bergachtige gebied, vanaf de rivier tot aan Cangrejo, Travieso en Caño Guadiamar, evenals aan 

Coto del Rey. De route van het bezoek was als volgt: 

El Rocío – Coto del Rey (struikgewas met steeneiken) – Caño Guadiamar (moerasgebieden) – 

Travieso (moerasgebieden) – Cangrejo (moerasgebieden) – Cherry (moerasgebieden) – Brenes 

(moerasgebieden) – Montaña del Río (moerasgebieden) – Marismillas (pijnbomen) – Inglesillo 

(duinen en stranden van het nationaal park) – Cerro de los Ánsares (duinen, duinpan en 

moerasgebied) – El Puntal (struikgewas, duinvoet en moerasgebied) – biologisch 

onderzoeksstation (struikgewas en duinvoet) – Los Sotos (struikgewas en duinvoet) – 

bezoekerscentrum La Rocina. 

De directeur van het park, Juan Pedro Castellano, geeft een aantal toelichtingen: 

hij legt uit dat er in de lente, tijdens de El Rocio pelgrimstocht, één miljoen mensen door het 

nationaal park Doñana trekken. In de weekenden kunnen er in het dorp dan wel 200 000 mensen 

zijn. Deze pelgrimstocht is erg belangrijk, want de traditionele toestroom levert de beheerders 

van het park veel werk op. De paarden- en rundveehouderij is een van de traditionele 

economische activiteiten in de Doñana. In het Coto del Rey-gebied, dat bestaat uit een met 

kreupelhout begroeid gebied, is de lynx waargenomen, al is dit wel vrij zeldzaam. Onder de 

pijnbomen groeien mastiekbomen. Afhankelijk van het seizoen ziet het gebied er verschillend 

uit; deze verschillen hebben te maken met de afstand van de vegetatie tot het grondwaterpeil. 

Het bezoek vindt plaats tijdens het droge seizoen. Het moeras komt in de herfst onder water te 

staan en is gedurende januari/februari geheel overstroomd. In het vroege voorjaar begint het 

weer op te drogen en in de zomer staat het geheel droog. 

Er werken 75 personen als parkwachter in het Doñana-park, waar in totaal 120 mensen 

werkzaam zijn. De toegang tot het nationaal park is voor particuliere bezoekers beperkt. Een 

particulier bedrijf heeft de concessies voor de bezoeken gekregen en leidt deze in goede banen. 

De groep pauzeert kort om de locatie te bepalen op een kaart van het park; op de kaart staan 

meer dan 120 000 hectaren afgebeeld. De kleizone is het gebied dat in de winter onder water 

komt te staan; de klei is daar terechtgekomen via de overstromende rivier. Het zand is in het 

zandgebied terechtgekomen via de zee. De groep gaat dan verder naar het zuiden van de 

Guadalquivir en beëindigt de tocht vervolgens in Matalascañas. 

Het is van belang om de verschillende ecosystemen van elkaar te onderscheiden: het zand is 

uitermate poreus, terwijl de klei juist ondoorlatend is. De moerasgebieden en het bijbehorende 

oppervlaktewater zijn afhankelijk van de regen en niet van het water uit de ondergrondse 

waterlagen. De verschillende activiteiten in de Doñana zijn gereguleerd en de gebieden hebben 

elk hun eigen beschermingsniveau (park, bufferzone en transitiezone). 
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De Doñana kreeg in de jaren zestig een beschermde status. Het moerasgebied, dat meestal werd 

drooggelegd omdat het een zone was waar malaria voorkwam en een risico vormde voor de 

volksgezondheid, en de zandgronden, waar het planten van eucalyptusbomen werd voorkomen, 

zijn vanaf dat moment beschermd. Er zijn gebieden hersteld en veranderd: in Marisma Gallega 

werd bijvoorbeeld akkerbouw bedreven. Dit gebied werd hersteld en opnieuw verbonden met 

de rivier. Er zijn eucalyptusplantages verwijderd. Bepaalde delen van het nationaal park worden 

omringd door graanteeltgebieden. Er zijn 30 000 hectaren moerasgebied in het nationaal park 

en nog eens 20 000 in het natuurpark waar landbouw en aquacultuur worden bedreven. 

In het kader van het project Doñana 2005, dat tot doel had de waterhuishouding te herstellen, 

werden landbouwbedrijven onteigend, waar niet meer zal worden geteeld. De irrigatiekanalen 

werden verwijderd en de oude zijrivier, Caño Travieso, werd hersteld. Dit betrof een 

herstelproces voor het landbouwbedrijf Caracoles. In 2012 werden werkzaamheden uitgevoerd 

om de Caño Travieso, die water leverde aan het hele zuidelijke moerasgebied, te herstellen. 

Hier nestelen nu weer veel eenden. Caracoles was een landbouwenclave binnen het park, waar 

zelfs mocht worden gejaagd. Aan de rand van het park bevinden zich rijstvelden 

(teruggewonnen moerasgebied), die onder water komen te staan wanneer het park droogvalt. 

Er nestelen hier veel vogels. De synergieën tussen de rijstvelden en het park zijn belangrijk. In 

het kanaal van Entremuros zijn aanzienlijke kolonies watervogels te vinden. Ze komen vanuit 

het noorden van Europa om te overwinteren, of vanuit Afrika. In Entremuros, de rivierbedding 

van de Guardiamar, komt het water vanuit de rivier binnen. De muur is verlaagd om een 

verbinding met het moerasgebied tot stand te brengen, waarbij de kwaliteit van het water echter 

wel wordt gewaarborgd. Het water stroomt door de herstelde Caño Travieso en vervolgens 

langs Lucio del Cangrejo. Om de hoeveelheden oppervlaktewater in het moerasgebied van de 

Doñana te herstellen, werden twee interventies uitgevoerd: het herstel van de Caño Travieso 

(reeds voltooid) en van de Guardiamar-zijrivier (niet voltooid omdat dit door wetenschappers 

werd afgeraden). De voorkeur is uitgegaan naar interventies die ervoor zorgen dat water de 

rivier in en uit kan stromen via sluisdeuren. 

Het moerasgebied wordt gekenmerkt door microreliëfs, heuvelachtige reliëfs die een 

schuilplaats vormen voor vele diersoorten. In de uitsparingen vormen zich kleine plassen waar 

het water en de zijriviertjes opwellen. Via deze kleine plassen stroomt het water door het 

moerasgebied en zakt het weg. De Doñana is het park met de grootste biodiversiteit van Europa, 

met 35 verschillende habitats (volgens de habitatrichtlijn). In het nationaal park Doñana wordt 

geen landbouw bedreven en zijn er geen gasputten of -installaties te vinden. 

Vervolgens begeeft de delegatie zich naar het biologisch onderzoeksstation van de Doñana (van 

het CSIC), waar een rondetafelgesprek met wetenschappers plaatsvindt. 

Donderdag 20 september 2018, rondetafelgesprek met wetenschappers in het biologische 

onderzoeksstation van de Doñana (CSIC) 

 Dr. Jordi Figuerola, vicevoorzitter Onderzoek van het biologisch onderzoeksstation van 

de Doñana (CSIC) 

Dhr. Figuerola geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het water in de 

Doñana. Hij legt uit dat de veranderingen op de langere termijn gevolgen kunnen hebben voor 

de meren, omdat deze voor hun waterpeil afhankelijk zijn van het grondwaterpeil. Uit recente 

trends van het waterpeil kan duidelijk worden afgeleid dat het peil van het grondwater in het 
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algemeen is gedaald: in de afgelopen twintig jaar is een duidelijke neerwaartse trend te zien, 

die als gevolg heeft dat de meren minder dagen per jaar onder water staan omdat de watercyclus 

korter wordt. De meren (Laguna del Brezo, Charco del Toro) worden steeds droger. De 

oprukkende vegetatie heeft tot gevolg dat het gebied met permanente meren steeds kleiner 

wordt. Meren als Santa Olalla bevatten alleen water als het regent. Voorheen stond er altijd 

water in. In het beheersplan voor het Guadalquivir-stroomgebied wordt gesteld dat de meren 

van de Doñana zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden, maar de intensieve 

onttrekking van grondwater heeft gevolgen gehad voor de ecosystemen, en op een aantal punten 

zijn deze gevolgen aanzienlijk. Het gaat hierbij onder andere om een vermindering van de 

hoeveelheid water die beschikbaar is voor de zoetwaterzijrivieren, veranderingen in de perioden 

van natuurlijke overstroming van veel van de kleine watergebieden en veranderingen in het 

zoutevenwicht in bepaalde watergebieden. Dit heeft geleid tot een afname van bepaalde 

diersoorten, zoals libellen en eenden. Een ander probleem voor het water in de Doñana is dat 

er water binnenkomt met een te hoog gehalte landbouwnutriënten of -meststoffen. Ook komt 

er een grote hoeveelheid vergiftigd water binnen. Het moerasgebied van de Doñana bevindt 

zich in een proces van snelle eutrofiëring en de hoeveelheid fosfor en stikstof neemt 

exponentieel toe. Het grondwaterpeil neemt af en de onttrekking van water is niet duurzaam. 

Bovendien bevestigt hij dat er steeds meer grondwater wordt onttrokken. De permanente meren 

aan de voet van de duinen verdwijnen en er blijven tijdelijke meren over, die alleen verschijnen 

als het regent. Uit wetenschappelijk bewijs kan worden geconcludeerd dat de toestand van de 

waterlichamen en van de ecosystemen in het natuurgebied Doñana en de gebieden eromheen 

slechter is dan het waterplan voor de Guadalquivir doet vermoeden. De veranderingen in de 

vegetatie, het uitdrogen van meren, de verdwijning van verschillende vissoorten en libellen en 

de achteruitgang van de bestanden van bepaalde vogelsoorten vormen hier, samen met de 

toenemende eutrofiëring en de stijging van het aantal invasieve soorten, het bewijs van. 

 Dr. Carlos Mediavilla en dhr. Santiago Martin Alfageme, Spaans Geologisch en 

Mijnbouwinstituut (IGME) 

Dhr. Mediavilla en dhr. Alfageme leggen uit dat voor de gasprojecten in de omgeving van de 

Doñana een milieueffectverklaring is afgegeven en dat deze projecten door de openbare opinie 

sterk worden bekritiseerd. 

Hij legt uit dat het stelsel van grondwaterlaag 27 deel uitmaakt van het stroomgebied van de 

Guadalquivir en dat niet kan worden ontkend dat het peil van de grondwaterlaag, d.w.z. het 

grondwaterpeil, daalt. De overheid moet maatregelen, waaronder beveiligingsmaatregelen, 

treffen om de grondwaterlaag te beschermen. Het daadwerkelijke probleem van de Doñana is 

het areaal dat illegaal wordt geïrrigeerd. De intensieve onttrekking van grondwater voor 

irrigatie, in combinatie met de geconcentreerde wijze waarop dit op bepaalde plekken gebeurt, 

heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het grondwaterpeil, een afname van de natuurlijke 

toevoer die wordt gecompenseerd door kunstmatige toevoer en, op bepaalde plekken, een 

ommekeer in de hydraulische gradiënt en de stroomrichting van het grondwater, hetgeen 

aanleiding geeft tot verzilting. 

 Dhr. Francisco Manuel Alonso Chaves en dhr. Antonio Rodríguez Ramírez 

(Universiteit van Huelva) 

De Doñana maakt deel uit van de seismologische zones in het zuiden van het Iberisch 

schiereiland. De huidige geomorfologische samenstelling van de Doñana is beïnvloed door 
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tektonische activiteit, met breuklijnen die lopen van zuidwest naar noordoost en van noordwest 

naar zuidoost. Het reliëf van het district Huelva wordt bepaald door een ontelbaar aantal 

tektonische lijnen, die worden gemarkeerd door het stelsel van rivieren. Deze lijnen komen 

overeen met breuklijnen die zich uitstrekken van de basis tot aan het oppervlakte, waarbij 

kwartaire formaties worden doorkruist. Hieruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van 

tektonische activiteit in de regio. Op de plattegronden van het IGME (Spaans Geologisch en 

Mijnbouwinstituut) is duidelijk te zien dat er zich breuklijnen bevinden in het gebied van de 

gasactiviteiten. De tektonische activiteit is zelfs waarneembaar in holocene formaties (10 000 

jaar oud). Op welke problemen kan men stuiten bij het gasproject met betrekking tot de 

grondwaterlaag en het oppervlaktewater? De grondwaterlaag is intrinsiek kwetsbaar met veel 

klei die de grondwaterlaag van de Doñana scheidt van de gasformaties. Deze is moeilijk 

doordringbaar maar laat bepaalde stromen door. Door de aanwezigheid van breuklijnen en 

andere onderbrekingen van het terrein, kan water gemakkelijk worden vermengd, hetgeen het 

risico op vervuiling met zich meebrengt. De zone van de gasactiviteiten bevindt zich in een zeer 

gevoelig gebied en de activiteiten kunnen derhalve gevolgen hebben voor tijdelijke meren en 

beekjes (La Rocina, El Partido, Cañada Mayor) die erg belangrijk zijn voor de watertoevoer in 

de Doñana. Dit hydrodynamische stelsel, met name het deel dat zich in de nabijheid bevindt 

van het punt waar het water uit de grondlaag aan de oppervlakte komt, is zeer kwetsbaar. En 

dat is precies het punt waar de gasactiviteiten zullen worden uitgevoerd. De gasvelden zijn al 

5 miljoen jaar verzegeld. Het is mogelijk om onder druk gas te introduceren, maar als de druk 

te hoog wordt, zal dat breuken tot gevolg hebben. De aardbeving van Lissabon in 1765 en de 

13 tsunami's in 10 000 jaar tijd mogen niet worden vergeten. Er moeten mechanismen voor 

vroegtijdige waarschuwing worden ontwikkeld en we moeten een beter inzicht krijgen in de 

omgeving. 

Een ander probleem voor de grondwaterlaag wordt gevormd door de bovenmatige winning en 

verontreiniging door landbouwactiviteiten. Doordat het grondwaterpeil daalt, neemt het aantal 

natuurlijke waterbronnen af. Deze zijn in de zomer erg belangrijk omdat ze in tijden van droogte 

voor water zorgen. 99 % van deze bronnen is verdwenen en hetzelfde geldt voor ambachtelijke 

putten. De grondwaterlaag wordt gevoed door afvloeiend oppervlaktewater en momenteel 

leveren de beekjes van Huelva geen water aan de ecosystemen van de watergebieden in de 

Doñana, hetgeen tot gevolg heeft dat er meren verdwijnen. Momenteel levert alleen het 

stroomgebied van het district Huelva oppervlaktewater aan de Doñana en dit district kampt met 

grote problemen als gevolg van de daling van het grondwaterpeil. Het moerasgebied slibt in 

ernstige mate dicht omdat de stroomgebieden niet goed worden beheerd. Het herstel van de 

watertoevoer van de Cigüeña-beek naar de Doñana (voorzien in het Doñana 2005-plan) zou een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de waterhuishouding van het park. De verbinding 

ervan met de Guadiamar-zijrivier in het nationaal park Doñana speelt namelijk een belangrijke 

rol in de levering van oppervlaktewater aan het noordelijke moerasgebied, met name in 

perioden van weinig regenval. De mijnbouw heeft geleid tot vervuiling met zware metalen, 

waarbij ook de dambreuk van 1998 niet mag worden vergeten. Als de dam in de toekomst weer 

wordt geopend, zal deze wederom een risico vormen. 

Kortom, er dient rekening te worden gehouden met een ontelbaar aantal voor de Doñana 

schadelijke factoren en er moeten maatregelen worden genomen tegen het inefficiënte optreden 

van de bevoegde overheidsinstanties. Europa kan het zich niet permitteren dit natuurlijke en 

culturele erfgoed te verliezen. 
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 Prof. dr. Cesar Ranero en dr. Arantza Ugalde, Barcelona Centre for Subsurface Imaging 

en CSIC 

Dhr. Ranero en mevr. Ugalde beginnen met een presentatie van hun professionele 

geloofsbrieven en hun deskundigheid op het gebied van seismische activiteit (bij projecten 

zoals het gasopslagterrein "Castor" in Tarragona).  Op basis van de officiële seismische 

catalogus van het nationaal geografisch instituut van Spanje (Instituto Geográfico Nacional – 

IGN) leggen zij vervolgens uit dat het Guadalquivir-stroomgebied in de context van Andalusië 

wordt gekenmerkt door een lage mate van seismische activiteit. De officiële kaarten van 

seismisch gevaar (IGN, 2012) kennen aan het Guadalquivir-stroomgebied in de nabijheid van 

het Marismas-project een waarde van ongeveer 0,1 voor de piekgrondversnelling toe. De 

hoogste piekgrondversnelling (ongeveer 0,24) komt voor in Granada. In het Marismas-gebied 

is gedurende de laatste dertig jaar van gaswinningsactiviteiten (met inbegrip van 5 jaar met 

injectietests) geen seismische activiteit met een kracht van meer dan 2,9 waargenomen. 

Gedurende de periode dat een lokaal toezichtsnetwerk, met inbegrip van injectietests, 

operationeel was (van 31 oktober 2016 tot en met 17 september 2017) is er op een afstand tot 

25 km van het netwerk geen enkele aardbeving waargenomen. In seismische studies is 

vastgesteld dat de potentieel veroorzaakte seismische activiteit een maximale kracht heeft van 

3,5, hetgeen geen extra seismisch risico vormt ten opzichte van de natuurlijke seismische 

activiteit van de regio. De grote tektonische breuklijnen in de regio zijn de afgelopen 6 à 7 

miljoen jaar inactief geweest. Soledad Cabezón opent een vragenronde en geeft aan dat de 

laatste sprekers van mening verschillen wat de seismische risico's betreft. Ze legt uit dat het 

IGME het seismische risico in het gebied in 2010 heeft geëvalueerd, maar vraagt zich af of de 

situatie in 2017, toen de vergunning werd afgegeven, onveranderd was. Ze legt uit dat water 

voor toekomst, leven en economische ontwikkeling staat en dat de overheidsinstanties de 

intentie hebben het park te beschermen en de verschillende bestemmingen in evenwicht te 

brengen. Er is naar aanleiding van de dreigingen actief opgetreden, bijvoorbeeld door het 

opkopen van het landbouwbedrijf Los Mimbrales en met het ontwikkelingsplan voor de 

noordelijke bosgordel. Ze zegt dat de dreigingen worden aangepakt. Het natuurpark heeft de 

mensen aangemoedigd zaken duurzamer aan te pakken. 

Florent Marcellesi kaart de problemen met het water in de Doñana aan en wijst op het 

seismische risico dat is gemoeid met het gasproject wegens geïnduceerde bevingen. 

De wetenschappers antwoorden dat het Castor-project anders was en dat de bevingen daar het 

gevolg waren van een barst in de breuklijn en niet van geïnduceerde bevingen. De breuklijn 

bewoog omdat de druk door het injecteren van het gas veranderde. Het gasveld is inmiddels 

gesloten. 

Als de voorwaarden met betrekking tot de druk van het geïnjecteerde gas worden geëerbiedigd, 

zullen er geen seismische problemen ontstaan. Dat is de les die men heeft getrokken uit het 

Castor-project. 

Donderdag 20 september 2018, bezoek aan de gasinstallaties "Pozo Saladillo y de la Base 

Marismas" in Almonte (Huelva) met het bedrijf Gas Natural Fenosa – Naturgy 

 Javier Garcia (Head of Operations bij Naturgy), Francisco Velasco Heredero 

(projectleider) en Santiago Ledesma Mateo (technisch deskundige) 
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Er wordt al meer dan dertig jaar gas gewonnen in de directe omgeving van het Doñana-

natuurpark. Dit is altijd veilig en zonder incidenten gebeurd. De primaire doelstelling van het 

bedrijf is om de infrastructuur te actualiseren zodat de veiligheid en duurzaamheid kunnen 

worden vergroot. Daarnaast beoogt het bedrijf om de infrastructuur te vernieuwen en uit te 

breiden teneinde het resterende gas te winnen en de ruimte die hierdoor ontstaat te gebruiken 

voor opslag. De activiteiten zijn verdeeld in vier deelprojecten: Aznalcázar, Marismas Oriental, 

Marismas Occidental en Saladillo.  

• De meeste waterputten bestaan reeds en er worden alleen nieuwe waterputten geboord op 

bestaande locaties. 

• Waar mogelijk, worden de bestaande pijpleidingen ingezet en ruim 60 % van de 

verlengstukken bestaat uit vervanging van al bestaande pijpleidingen. 
 

• De 20 km aan nieuwe gaspijpleidingen die de locaties van de putten moeten gaan verbinden, 

bevinden zich buiten het nationaal park en lopen via onverharde wegen, brandgangen en paden. 

Ze bevinden zich in geen geval op migratieroutes van dieren of in nest- of broedgebieden.  Er 

zijn alternatieve routes met pijpleidingen die natuurgebieden van bijzonder belang vermijden. 

• Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de biologisch meest actieve perioden van de 

meeste gevoelige soorten vermeden. Er wordt een route gevolgd die zo weinig mogelijk 

milieueffecten heeft en er zullen verschillende maatregelen worden genomen om de impact op 

de flora en fauna tot een minimum te beperken: herbebossing (11 ha) en herstel van de habitat 

van de lynx (uitzetten van konijnen enz.). 

• Voor de ondergrondse opslag worden bestaande gasvelden gebruikt zodat er geen nieuwe 

gasreservoirs hoeven te worden aangelegd. Deze gasreservoirs bevinden zich op een diepte van 

1 000 meter; de grondwaterlaag wordt van het gasreservoir gescheiden door een 800 meter 

dikke ondoordringbare kleilaag. Er bestaat een netwerk om gaslekken en enigerlei gevolgen 

voor het grondwater te detecteren. Bovendien is de grondwaterlaag volledig gescheiden van de 

productieleidingen door middel van meerdere barrières. 

De volledige milieueffectbeoordeling (MEB) is afgerond en deze bevat de specifieke garantie 

dat wordt voldaan aan de eisen van het Natura 2000-netwerk met betrekking tot de 

milieueffecten. Er is een milieuveiligheidsplan voor de hele duur van het project, met zowel 

preventieve als corrigerende maatregelen. In de dertig jaar dat er gas is gewonnen, is er nog 

nooit sprake geweest van negatieve gevolgen. 

• De geschiktheid van de gasopslag wordt aangetoond door het feit dat in de reservoirs al zes 

miljoen jaar aardgas zit opgeslagen. Aan de andere kant worden er al sinds 2005 injectietests 

verricht, die worden geanalyseerd door internationale deskundigen. Deze laatste hebben de 

geschiktheid van de gasopslag bevestigd. De doeltreffendheid wordt gegarandeerd door de 

natuurlijke geologische structuur. Er is prioritaire aandacht besteed aan de voorwaarde dat de 

activiteit geen gevolgen mag hebben voor de grondwaterlaag Marismas-Almonte, en er zijn 

verschillende geologische, hydrologische, seismische, geotechnische en hydrogeologische 

studies uitgevoerd. De verschillende soorten risico's, waaronder het seismisch risico, zijn in 

meerdere verslagen geëvalueerd. Het project vindt plaats in een van de gebieden met de laagste 

seismische activiteit van Andalusië. De kans op geïnduceerde bevingen is lager dan de kans op 

natuurlijke bevingen en het project leidt dus niet tot nieuwe risico's. De installaties zijn zo 

ontworpen dat ze seismische effecten kunnen weerstaan, uitgaande van intervallen van 5 000 
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jaar tussen incidenten. Onder het toeziend oog van het nationaal geografisch instituut (dat in 

Spanje verantwoordelijk is voor het toezicht op seismische activiteit) is een netwerk voor 

seismische monitoring opgezet en is het protocol voor het stoplichtensysteem opgesteld. Men 

heeft uitgesloten dat er een risico bestaat van tsunami's vanuit de Golf van Cádiz. 

Deze installaties voor de opslag van gas zullen het Spaanse gasstelsel vervolledigen, de Spaanse 

gasreserves zullen erdoor toenemen en er zal met het project tegemoet kunnen worden gekomen 

aan 10 % van de vraag naar gas in Andalusië. Het Marismas-project zal de nationale opslag van 

gas vervolledigen en is opgenomen in de nationale planning voor de gas- en elektriciteitssector. 

Het reservoir voor de ondergrondse opslag van gas is het enige dat beschikbaar is in het zuiden 

van Spanje, waar een groot deel van het uit Algerije geïmporteerde gas binnenkomt. 

Het Ministerie van Milieu heeft meerdere malen aangegeven dat de procedure van de 

milieubeoordeling op correcte wijze is doorlopen. De Europese Commissie heeft geen 

schendingen vastgesteld van de Europese wetgeving. Op basis van hun ecologische kenmerken 

zijn de werkzaamheden verdeeld over vier projecten, waarbij is uitgegaan van de richtsnoeren 

van het Ministerie van Milieu. De vier projecten zijn tegelijkertijd ingediend en vallen onder 

het toezicht van zowel regionale als nationale overheden. Ook is bij de milieueffectbeoordeling 

(MEB) een analyse uitgevoerd naar de effecten op het Natura 2000-netwerk en zijn de 

cumulatieve synergie-effecten geëvalueerd. Voorts is een degelijke seismische analyse 

uitgevoerd. In de dertig jaar van activiteit zijn er geen aardbevingen geregistreerd. Daarentegen 

begonnen de geïnduceerde bevingen tijdens het Castor-project meteen na de start van de 

gasactiviteiten. 

Kort samengevat: 

• Er wordt geen gasopslaginstallatie aangelegd. De aardgasvelden (die zich zes miljoen jaar 

geleden hebben gevormd) worden hergebruikt als opslag voor geologisch gas nadat het 

oorspronkelijke aardgas is verwijderd; 

• Er worden geen nieuwe activiteiten in het gebied ontwikkeld. Er vindt al meer dan dertig jaar 

gaswinning plaats in de omgeving van het Doñana-natuurgebied en dit gebeurt onder veilige 

omstandigheden en zonder incidenten; 

• Twee derde van de infrastructuur die nodig is voor het project, bestaat al; 

• Er zijn uitgebreide milieubeoordelingen uitgevoerd en er worden, zoals alle 

overheidsinstanties en gespecialiseerde organen hebben geconcludeerd, geen aanzienlijke 

effecten verwacht; 

• In de milieueffectbeoordeling (MEB) werd geconcludeerd dat de vier deelprojecten geen 

cumulatieve of synergie-effecten veroorzaken; 

• De Europese Commissie heeft de milieubeoordeling geanalyseerd en heeft geen schendingen 

van de Europese richtlijn vastgesteld (PILOT 5081/13/ENVI); 

• Het project verstoort niet de geologische formaties en heeft evenmin negatieve gevolgen voor 

de grondwaterlagen; 
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• Het project brengt geen risico met zich mee op natuurlijke of geïnduceerde aardbevingen, 

zoals blijkt uit de bevindingen van diverse deskundigen. In de dertig jaar van activiteit zijn er 

geen aardbevingen geregistreerd (de studie die ten onrechte is toegeschreven aan de CSIC en 

die op persoonlijke titel is verricht door dr. Miguel de Las Doblas Lavigne, moet niet worden 

beschouwd als officieel CSIC-rapport omdat de voorzitter van de instelling heeft verklaard dat 

de studie niet onder auspiciën van de instelling is geschreven en dat het opstellen ervan 

uitsluitend de verantwoordelijkheid is van deze persoon).  

• Het project heeft geen hydrologische effecten en verstoort ook de grondwaterlaag niet. 

Florent Marcellesi vraagt of de locatie van het project onder de Doñana geschikt is. Uitgelegd 

wordt dat het gehele Marismas-opslagproject buiten het nationaal park Doñana is gelegen, maar 

ook dat het bedrijf de locatie niet zomaar heeft geselecteerd: deze is gekozen omdat er 

opslagruimtes voor aardgas aanwezig zijn (die reeds zes miljoen jaar geleden zijn ontstaan), 

omdat het de enige beschikbare opslagfaciliteit in Zuid-Spanje betreft en omdat de 

opslagruimtes strategisch gelegen zijn voor de opslag van gas uit Algerije. Hij vraagt naar de 

compensatie van het bedrijf indien het project wordt stilgelegd of geen doorgang vindt. Het 

antwoord is dat de directe investeringen in het project 200 miljoen EUR bedragen tijdens de 

bouwfase en dat er in deze fase, direct en indirect, werkgelegenheid zal worden gecreëerd voor 

400 personen. De operationele en onderhoudskosten bedragen ongeveer 3 miljoen EUR per 

jaar. Dhr. Marcellesi noemt de som die het bedrijf naar verluidt zou eisen indien het project 

wordt stilgelegd (350 miljoen EUR) en vraagt of in de berekening van deze som de 

winstderving is meegenomen. 

Donderdag 20 september 2018, bijeenkomst met landbouwers – landbouwbedrijf Los 

Mimbrales  

 Eugenio Zambrano en José Joaquín Aguirre (landbouwbedrijf Los Mimbrales) (een 

bijeenkomst die niet kan doorgaan vanwege een gebrek aan tijd en omdat het al donker 

werd; de sprekers hebben hun bijdrage schriftelijk ingediend) 

De sprekers beweren dat zij de enige producenten in deze regio zijn die hebben gerapporteerd 

over handelingen die al ruim twintig jaar worden verricht door illegale landbouwers. Hun 

bedrijf werkt geheel legaal wat belastingen, personeel, duurzame landbouwpraktijken en het 

gebruik van water voor irrigatie betreft. Zij geven een toelichting op wat er in dit gebied gaande 

is. Er zijn bepaalde producenten van kleinfruit die water stelen uit de Doñana. Daar mogen niet 

alle landbouwers de schuld van krijgen. Ze klagen al sinds 2005 over deze situatie. In 2012 

hebben ze een klacht ingediend bij het openbaar ministerie voor milieudelicten van Huelva, 

maar die hebben ze onder druk van de lokale overheid moeten intrekken. Sindsdien hebben ze 

met de gevolgen moeten leven. 

De commissie die werd opgericht in het kader van het Plan voor Almonte Marismas deed 

aanbevelingen met betrekking tot niet-intensieve landbouw, duurzaam toerisme en het 

vermijden van de druk van de bevolking op dit extreem kwetsbare gebied. Helaas legde 

iedereen deze aanbevelingen naast zich neer. Vandaag de dag wordt er waarschijnlijk zo'n 

125 hm³ aan water uit de grondwaterlagen onttrokken. Deze onttrekking uit de grondwaterlaag 

is bovenmatig en niemand doet iets om een einde te maken aan dit misbruik. 

De sprekers geven aan dat de volgende soorten landbouwers aanwezig zijn. 
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 landbouwers die 100 % legaal opereren en zich aan de waterwet van 1985 houden. Ze 

hebben voldoende water om te irrigeren en hun rechten met betrekking tot water zijn 

sinds 1968 geregistreerd; 

 landbouwers die gedeeltelijk illegaal opereren en zich verenigen in verenigingen van 

rechthebbenden op bevloeiingswater. Deze groep vormt het merendeel van de 

landbouwers. Het gaat daarbij om "publiekrechtelijke lichamen" met grote 

verantwoordelijkheden. Het waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied 

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CHG) wijst deze verenigingen een 

bepaalde hoeveelheid irrigatiewater per hectare toe, maar naar schatting onttrekken zij 

het dubbele van de officiële in hun concessie toegekende hoeveelheid om hun velden te 

irrigeren. De overheidsinstanties zijn hiervan op de hoogte, maar willen het probleem 

niet aanpakken; 

 landbouwers die geen irrigatierecht hebben en die zelfs gemeentegrond zonder 

irrigatierecht hebben gepacht, maar die, zoals genoeglijk bekend bij de waterschappen 

en de regio Andalusië, wel putten slaan en irrigeren, bijvoorbeeld in Lucena of 

Matalagrana; 

 ten slotte de volledig illegalen, die bomen omhakken in het bos (geregistreerd in het 

bosregister van Andalusië), een put slaan en beginnen te telen. 

De sprekers stellen als oplossing voor de wetgeving te handhaven en zo de legaliteit af te 

dwingen. Er moeten controles worden uitgevoerd en de putten moeten worden gecontroleerd. 

Om een zeer eenvoudige benadering te noemen: elke put voor kleinfruit is verbonden met het 

elektriciteitsnet en de gegevens van het verbruik in kWh kunnen worden gebruikt om het 

rendement van elke pomp te bepalen en zo te berekenen hoeveel water er uit elke put is 

onttrokken. Als de voorgestelde maatregelen en inspecties tegelijkertijd worden uitgevoerd, zou 

dit tot veel doelmatigere resultaten kunnen leiden. 

 Antonio Ramos – Ecologistas en Acción ("Ecologen in actie") 

(een bijeenkomst die niet kan doorgaan vanwege een gebrek aan tijd en omdat het al 

donker wordt; de sprekers hebben hun bijdrage schriftelijk ingediend) 

De vertegenwoordiger van Ecologistas en Acción verzoekt de leden van het Europees Parlement 

er bij de regering van Spanje en de Andalusische overheid op aan te dringen dat zij op urgente 

en effectieve wijze maatregelen treffen om met alle mogelijke middelen de onvermijdelijke 

verslechtering van de waterlichamen en natuurgebieden in de Doñana te voorkomen, aangezien 

de regio hiervan afhankelijk is om op middellange en lange termijn te overleven. De 

maatregelen die worden voorzien in de verschillende plannen die van toepassing zijn op het 

gebied, moeten dringend worden toegepast; er is geen tijd meer te verliezen. Onder andere de 

volgende stappen moeten worden genomen: 

- sluiting van de illegale putten en toezicht op de onttrekkingen waarmee een geschatte 

besparing van 325 hm³ kan worden bereikt in het kader van het huidige 

stroomgebiedbeheerplan; 

- vermindering van de druk op het grondwater; 

- uitbanning van illegale teelt; 
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- annulering van de voorziene overhevelingen; 

- vergelijkingen van de concessies die zijn gegeven met betrekking tot rechten voor het gebruik 

van grondwater en de daadwerkelijke onttrekkingen; 

- inzet van meer controleurs die werken met telecontrole- en teledetectietechnieken om te 

garanderen dat de onttrekkingen plaatsvinden conform de vergunningen en rechten die zijn 

verleend voor waterverbruik; 

- officieel aanmerken van de onttrekking van water uit de grondwaterlaag als bovenmatig en 

goedkeuring van een plan om de onttrekkingen af te stemmen op het grondgebruik. 

De spreker wijst erop dat in het met redenen omkleed advies in het kader van inbreukprocedure 

2014/2090 van de Europese Commissie van 28 april 2016 in punt 2.2.3 (83) duidelijk wordt 

bevestigd dat de grondwaterlaag zich volgens de rapporten van het waterschap voor het 

Guadalquivir-stroomgebied in de periode 2015-2016 in een vooralarmfase bevond. De 

tegenstrijdigheid tussen de gegevens die aan de Europese Commissie zijn verstrekt en de 

gegevens die zijn verstrekt aan de watercommissie van de adviesraad van de Doñana, maakt 

duidelijk hoe ongepast degenen die verantwoordelijk zijn voor het water in de Doñana te werk 

gaan. Met het oog op deze tegenstrijdigheden is Ecologistas en Acción van mening dat het 

Europees Parlement er bij de Europese Commissie op moet aandringen bij het Hof van Justitie 

van de Europese Unie een inbreukprocedure in te leiden tegen Spanje wegens de duidelijke, 

aperte en aanhoudende schending van de richtsnoeren voor de bescherming van het nationaal 

park Doñana. 

Vrijdag 21 september 2018 – Madrid 

Bijeenkomst met verantwoordelijken van het Ministerie van Ecologische Transitie en van het 

waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied 

Pál Csáky, delegatiehoofd, bedankt de aanwezigen voor de constructieve toon van het bezoek 

en geeft aan graag meer te willen weten over een aantal kwesties die verband houden met de 

bescherming van het milieu in de Doñana: waterbeheer, het probleem van illegale putten en de 

bescherming van de Doñana tegen industriële en gasactiviteiten. Hij legt uit dat hij hoopt dat 

het resultaat van deze dialogen met de verschillende autoriteiten en de gedurende de voorgaande 

dagen in Sevilla en de Doñana gebrachte bezoeken de delegatie zullen helpen adequate 

aanbevelingen te formuleren. 

 José Domínguez Abascal, staatssecretaris van Energie 

Dhr. Abascal legt uit dat Parques Nacionales een autonoom orgaan is van de federale overheid, 

maar dat dit orgaan het nationaal park Doñana niet rechtstreeks beheert. Dat doet de regionale 

overheid van Andalusië (de federale overheid is enkel eigenaar van het landbouwbedrijf Las 

Marismillas). 

Het nationaal park Doñana wordt maximaal beschermd uit hoofde van de wet van 1969 en 

beschikt over een zeer krachtig beheersinstrument: het bestemmings- en beheerplan voor het 

nationaal park Doñana. Het ministerie coördineert alleen algemene activiteiten in de 

verschillende nationale parken. 

 Manuel Menéndez Prieto, directeur-generaal Water 
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Dhr. Menéndez Prieto legt uit dat waterbeheer de verantwoordelijkheid is van het ministerie, 

omdat de Guadalquivir-rivier verschillende autonome regio's doorkruist, en het stroomgebied 

derhalve wordt beheerd door het waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied op grond van 

de kaderrichtlijn water. Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 is op dit moment van 

toepassing en het volgende plan (2022-2027) wordt opgesteld. 

In verband met de tweede cyclus van het stroomgebiedbeheerplan voor de Guadalquivir en het 

tijdschema voor de tenuitvoerlegging van het programma voor de noordelijke bosgordel van de 

Doñana is een aanzienlijk aantal maatregelen gezamenlijk gestart om de bepalingen van de 

Europese, nationale en autonome wetgeving ten uitvoer te leggen. Hiervan licht hij de volgende 

maatregelen uit: 

a) maatregelen om de onttrekkingen te verminderen: 

- overname door de Spaanse overheid van het landbouwbedrijf Cortijo Los Mimbrales 

(investering van 50 miljoen EUR) in de bosgordel van Doñana, om de hoeveelheid water in het 

ondergrondse waterlichaam La Rocina te vergroten. Dit landbouwbedrijf had een concessie om 

6,8 hm³ water per jaar te onttrekken voor 922 hectaren. De onttrekking van water stopte in 2015 

en het grondwaterpeil in de omgeving is sindsdien aanzienlijk verbeterd; 

- in 2015 werden de werkzaamheden voor de consolidatie en verbetering van het te irrigeren 

areaal van El Fresno afgerond, in het kader waarvan infrastructuur werd aangelegd voor de 

overdracht van 4,99 hm³ oppervlaktewater per jaar vanuit het aangrenzende stroomgebied Tinto 

Odiel y Piedras. Door deze maatregel, die werd geconsolideerd met de in september 2018 

verleende concessie, zijn meer dan 300 putten gesloten en wordt in plaats van grondwater 

kwalitatief hoogwaardig oppervlaktewater gebruikt. Dit volume kan stijgen naar 15 hm³ 

aangezien het congres deze nieuwe maatregel, die wordt voorzien in het 

stroomgebiedbeheerplan, in overweging heeft genomen; 

- substitutie van grondwater door oppervlaktewater in de zone Los Hatos (Marismas): er worden 

in de Guadiamar-rivier meerdere punten aangewezen waar water kan worden onttrokken, om 

de onttrekkingen van grondwater in het gebied, waar het grondwaterpeil sterk is gedaald, te 

verminderen; 

b) maatregelen met betrekking tot controle en monitoring: 

- realtimemonitoring aan de hand van satellietbeelden (teledetectie) van de geïrrigeerde 

gebieden, waardoor het optreden van de controleurs kan worden gestuurd en er prioriteiten 

kunnen worden bepaald; 

- monitoring van de grondwaterlagen met in totaal 273 grondwatermeters. Er bevinden zich 

meer grondwatermeters in de grondwaterlagen van de Doñana (2 409 km²) dan in de rest van 

het stroomgebied (208 meters); 

c) bestuurlijke maatregelen: 

- in 2017 heeft de CHG in totaal 668 inspecties uitgevoerd die hebben geleid tot 359 officiële 

klachten en 107 onderzoeken naar schendingen van de waterwet. In 2018 zijn er 937 inspecties 

uitgevoerd, die hebben geleid tot 328 officiële klachten en 86 maatregelen; 
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- tussen 2017 en 2018 zijn 276 boetes opgelegd, waarvan er veel betrekking hadden op de in 

voorgaande jaren uitgevoerde acties; 

- vergelijkingen van de concessies die zijn gegeven met betrekking tot rechten voor het gebruik 

van grondwater en de daadwerkelijke onttrekkingen; 315 dossiers zijn er geëvalueerd. Er is een 

dossier van onttrekkingen opgesteld; 

- formulering van een plan voor jaarlijkse onttrekkingen in het waterlichaam La Rocina in 

samenwerking met het IGME, voor de tenuitvoerlegging van het stroomgebiedbeheerplan en 

het speciale bestemmingsplan voor de noordelijke bosgordel van de Doñana van de regionale 

overheid van Andalusië. Dit plan wordt jaarlijks opgesteld en er worden maximale 

hoeveelheden in aangegeven die mogen worden onttrokken; 

- er wordt onderzocht of het plan kan worden uitgebreid naar andere waterlichamen met een te 

laag grondwaterpeil (Almonte-Marismas), nadat deze zijn aangemerkt als "waterlichamen in 

gevaar" (de term die voorheen werd gebuikt voor bovenmatige onttrekking), zodat de 

overeenkomstige gebruikersverenigingen kunnen worden opgericht overeenkomstig artikel 56 

van de waterwet; 

d) maatregelen met betrekking tot onderzoek en het vergroten van kennis: 

- hydrologisch onderzoeksproject met het IGME en de Universiteit Pablo de Olavide. Dit omvat 

de ontwikkeling van een wiskundig model ter ondersteuning van het beheer aan de rand van de 

noordelijke bosgordel van de Doñana en verschillende controlecampagnes, in het bijzonder in 

het merencomplex van het nationaal park; 

- monitoring van de meren van Doñana aan de hand van satellietbeelden. Het CHG heeft sinds 

1984 onderzoek naar de ontwikkeling van de meren gedaan. 

 Sergio Lopez, onderdirecteur Fossiele Brandstoffen en Energie 

Hij legt uit dat Spanje over onvoldoende fossiele brandstoffen beschikt en dat er sinds 1988 gas 

wordt gewonnen in Marismas. Het probleem is de veranderlijkheid van de markt, waarbij men 

probeert de impact hiervan op de consument tot een minimum te beperken. Daarom is het idee 

ontstaan om gas op te slaan in Marismas. De projecten fungeren als onafhankelijke, waterdichte 

structuren. Marismas Occidental werd gecreëerd middels een koninklijk besluit van 2011 en 

heeft een capaciteit van 1 600 megawatt/uur. Het is een kleine opslag, die er echter voor zorgt 

dat aanbod en vraag op de gasmarkt op elkaar kunnen worden afgestemd. De vier gasprojecten 

in de Doñana werden in 2006-2007 samengevoegd. In 2010 werd voor Marismas Occidental 

een gunstige milieueffectverklaring afgegeven en dit gebeurde in 2013 ook voor de andere drie 

projecten, aangezien ze voldeden aan de geldende regelgeving en geschikt leken. 

Pál Csáky geeft aan dat het misschien niet optimaal is dat de vier projecten afzonderlijk zijn 

geëvalueerd en dat het seismische risico van het project ook niet is geanalyseerd. Aangezien de 

Andalusische bevolking er tegen is, is de Doñana misschien niet de meest geschikte plek voor 

het project. Hij vraagt of wordt overwogen de vier projecten gezamenlijk te evalueren en in 

deze evaluatie ook in te gaan op de mogelijke seismische activiteit in het gebied. 
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De onderdirecteur Fossiele Brandstoffen en Energie antwoordt hem dat er bij de 

milieueffectbeoordeling in 2008 niet is ingegaan op het seismische risico, maar dat de 

projectontwikkelaar deze onderzoeken in een latere fase heeft ingediend. 

In 2010-2013 was er geen sprake van publieke oppositie tegen het project; er waren nauwelijks 

klachten. In de fase van vergunningverlening werden wel seismische studies gepresenteerd: er 

bevinden zich seismografen in Marismas Occidental en de protocollen hiervan zijn door het 

IGME gevalideerd. Om het geschil inzake de MEB's te beslechten is een bipartiete commissie 

in het leven geroepen, waarin zowel de federale als de regionale overheid van Andalusië zitting 

nemen. 

Miltiadis Kyrkos zegt dat de overheid maatregelen moet nemen in de Doñana, dat de meren 

droog staan en dat dit gevolgen heeft voor de biodiversiteit en voor de soorten. De Doñana is 

stervende, het regent niet en men blijft water onttrekken uit illegale putten. Wat de gasprojecten 

betreft, geeft hij aan dat de overheidsinstanties groen licht hebben gegeven voor één project, 

maar dat zowel de indieners van de verzoekschriften als de deskundigen er tegen zijn en een 

andere mening zijn toegedaan. Ook komen de beweringen van de ombudsman niet overeen met 

die van het bedrijf. 

De directeur-generaal Water antwoordt hem dat het grondwaterpeil door de getroffen 

maatregelen (sluiting van illegale putten, meer controle en opkoop van landbouwbedrijven) is 

verbeterd, en dat er beter wordt gecontroleerd op de onttrekking van water uit illegale putten. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, voorzitter van het waterschap voor het Guadalquivir-

stroomgebied (CHG) 

Dhr. Ramón Guinea legt uit dat op het water in de Doñana het jaarlijkse onttrekkingsplan van 

het CHG van toepassing is, waarin de bestemming van het water en de overheveling van 

oppervlaktewater worden geregeld. Hij legt uit dat de toestand van het waterlichaam La Rocina 

het meest erbarmelijk is. Door de intensivering van de monitoring en de controles en de grotere 

beschikbaarheid van middelen kunnen illegale putten worden gesloten en bestaande putten 

worden gereguleerd. De risico's zullen hierdoor worden teruggebracht. De overstap van 

landbouwers van grond- op oppervlaktewater (overhevelingen vanuit het Tinto Odiel-

stroomgebied) wordt bevorderd, maar hij geeft toe dat ook rekening moet worden gehouden 

met de huidige sociale omstandigheden. Een geordende economische ontwikkeling is gunstig 

voor het gebied. 

Florent Marcellesi vraagt zich af hoe het gasproject verenigbaar is met de ideeën van de minister 

en of er geen alternatieven zijn voor de opslag van gas. Voorts meent hij dat rekening moet 

worden gehouden met eventuele kosten als het project wordt aangepast, want in dat geval zal 

het gasbedrijf een schadevergoeding van 350 miljoen EUR eisen. Wat betreft de 

inbreukprocedure die door de Commissie is ingeleid met betrekking tot de problemen met het 

beheer van water in de Doñana, vraagt hij of de aanbevelingen van de Commissie zijn 

opgevolgd. Het probleem is namelijk dat de activiteiten in de omgeving van het park op de 

middellange en lange termijn negatieve gevolgen zullen hebben voor het nationaal park. 

De staatssecretaris van Energie antwoordt hem dat, mocht er op dit moment moeten worden 

besloten over een gasopslag onder deze voorwaarden, een dergelijk project niet door dit 

ministerie zou worden goedgekeurd. Toen deze gasprojecten werden ontwikkeld, stond 

hernieuwbare energie nog in de kinderschoenen. De administratieve situatie die echter is 
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ontstaan, moet naar behoren worden opgelost om rechtszekerheid te garanderen. Daarom 

moeten de stappen voorwaarts zorgvuldig worden gekozen. 

De onderdirecteur Fossiele Brandstoffen en Energie antwoordt hem dat de gasprojecten in 2006 

uit zestien verschillende projecten bestonden en dat deze in vier projecten zijn samengevoegd, 

die samen zijn geëvalueerd en sindsdien niet zijn gewijzigd. In het geval van een wijziging, had 

men een nieuwe milieueffectverklaring moeten aanvragen. 

De directeur-generaal Water antwoordt dat er in verband met de inbreukprocedure met 

betrekking tot de bovenmatige onttrekking van water uit de grondwaterlaag van de Doñana een 

aanmaningsbrief is ontvangen, hierover een met redenen omkleed advies is uitgebracht en dat 

het ministerie hierop heeft gereageerd. 

Het belangrijkste is echter dat aan de hand van de gegevens van het IGME wordt bekeken hoe 

de grondwaterlaag zich ontwikkelt en dat op basis van die gegevens wordt bepaald hoeveel 

water er maximaal kan worden onttrokken overeenkomstig het jaarplan van het waterschap 

voor de onttrekking van water (dat van toepassing is op La Rocina en wordt uitgebreid naar 

Almonte-Marismas). In het volgende stroomgebiedbeheerplan wordt de oprichting voorzien 

van een vereniging van rechthebbenden op bevloeiingswater in Almonte-Marismas, evenals de 

kwantificering van de onttrekkingen en de effecten ervan. De Doñana is een graadmeter voor 

de toestand van het stroomgebied van de Guadalquivir. 

Pál Csáky vraagt of de illegale putten kunnen worden geteld. Het antwoord daarop was dat het 

ministerie ze wil sluiten, maar dat dit moeilijk is en dat de sancties onder het mandaat van het 

CHG vallen en dat de waterconcessies moeten worden herzien. Het ministerie wil de veiligheid 

en de aanwezigheid van controleurs vergroten en tevens grondwatermeters plaatsen om de 

putten te controleren. Het doel is de waterlichamen te herstellen. Voor de landbouw zijn er 

alternatieve middelen, zoals oppervlaktewater. De menselijke activiteit dient tegemoet te 

komen aan het doel van milieubescherming. 

De staatssecretaris van Energie antwoordt dat het ministerie het algemeen belang niet uit het 

oog verliest en dat er met de regionale overheid en het Ministerie van Landbouw maatregelen 

zullen worden getroffen met betrekking tot de wijdverbreide verontreiniging door nitraten. 

Over het grondwaterpeil zegt hij dat deze afhankelijk is van de weersomstandigheden en aan 

de beterende hand is. Wat het merencomplex betreft, geeft hij aan dat het waterpeil is gedaald 

doordat het gebied eromheen bosrijker is geworden en er meer water verdampt omdat de 

temperaturen stijgen. De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de Doñana. 

Wat betreft het onderzoek naar de seismologische risico's zegt hij dat dit is ingediend door het 

bedrijf, maar is geëvalueerd door het IGME. Ten slotte geeft hij aan dat het gasproject vandaag 

de dag misschien niet zou worden goedgekeurd, maar dat de situatie moet worden opgelost op 

een manier die maximale rechtszekerheid garandeert. 

Pál Csáky, delegatiehoofd, bedankt de aanwezigen voor de constructieve toon van de 

bijeenkomst en geeft aan graag meer te willen weten over een aantal kwesties die verband 

houden met de bescherming van het milieu in de Doñana en over de ecologische gevolgen van 

de gasprojecten voor het park. Hij legt uit dat het resultaat van deze dialogen, de bezoeken die 

in de voorgaande dagen zijn gebracht aan het nationaal park Doñana en de bijeenkomsten met 

de indieners van de verzoekschriften en diverse autoriteiten, de delegatie zullen helpen adequate 

aanbevelingen te formuleren. 
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Algemene opmerkingen 

Tijdens het bezoek is het de delegatie duidelijk geworden dat er behoefte is aan een meer 

productieve dialoog en dat het vertrouwen tussen de indieners en de bevoegde 

overheidsinstanties moet worden hersteld. In het algemeen menen de autoriteiten, landbouwers, 

landbouworganisaties en het waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied dat de toestand 

van de grondwaterlaag van de Doñana voldoet aan de kaderrichtlijn water en dat het 

grondwaterpeil herstellende is. De indieners en wetenschappers geven echter aan dat het 

tegenovergestelde waar is. Bovendien wijst deze laatste groep op mogelijke schendingen van 

de habitat- en vogelrichtlijn, zoals de schaarste van oppervlaktewater als gevolg van de droogte 

die heel Spanje al vier jaar teistert en de verontreiniging en slechte staat van de waterlichamen, 

hetgeen gevolgen heeft voor verschillende plekken binnen het Natura 2000-netwerk.  

Tijdens het bezoek is duidelijk geworden hoe schaars het water in het zuiden van Spanje is als 

gevolg van klimaatverandering, toeristische activiteiten en irrigatiebehoeften. Om zo snel 

mogelijk het grondwaterpeil te herstellen, moeten er nog meer passende maatregelen worden 

genomen, zoals een beperking van de grondwateronttrekkingen en het uitsluitend toestaan van 

legale putten. 

De wetenschappers hebben aangetoond hoe de onttrekking van grondwater in de Doñana heeft 

geleid tot een afname van het aantal natuurlijke soorten en mogelijke maatregelen voorgesteld 

om de effecten ervan voor het nationaal park – dat wordt beschermd door de habitat- en 

vogelrichtlijn en de Overeenkomst van Ramsar en door de Unesco is uitgeroepen tot 

biosfeerreservaat – te beperken. De verschillende belanghebbenden (landbouwers, 

wetenschappers, deskundigen en milieubewegingen) hebben gewezen op de volgende 

problemen met betrekking tot de grondwaterlaag van de Doñana: illegale putten en 

waterverontreiniging. In dat opzicht zijn de reeds gedane inspanningen erkend in het laatste 

rapport van de Unesco. 

Tijdens het bezoek heeft de delegatie het project voor de aanleg van een gaspijpleiding en een 

gasopslag in de Doñana aandachtig bestudeerd. Dit project bestaat uit vier deelprojecten: 

Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental en Saladillo. De delegatie heeft de 

adviezen ontvangen van de lokale overheid en bepaalde organisaties die zich afvragen of er wel 

adequaat onderzoek is gedaan naar de synergie- en cumulatieve effecten van de vier projecten 

op het milieu en, in het bijzonder, op de Natura 2000-gebieden. De delegatie heeft ook 

vernomen dat deze organisaties zich zorgen maken dat de studies over seismische activiteit in 

het gebied te laat zijn uitgevoerd en daarom niet zijn meegenomen in de 

milieueffectbeoordeling. 

De delegatie denkt dat het, gezien de implicaties van het gasproject voor het natuurgebied 

Doñana, noodzakelijk is een aanvullende integrale evaluatie uit te voeren van alle vier de 

gasprojecten en hierbij ook de seismische risico's te analyseren teneinde dit unieke ecosysteem 

te beschermen, zulks ook met het oog op toepassing van het voorzorgsbeginsel. Op deze manier 

worden ook de nodige analyses van de cumulatieve en synergie-effecten van het project als 

geheel kracht bijgezet. 
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De delegatie begrijpt dat het, om het tij te kunnen keren, nodig is om maatregelen te bestuderen 

die in overeenstemming zijn met de procedure, om de betrokkenen maximale rechtszekerheid 

en garanties te bieden. 

De delegatie legt uit dat de lidstaten de wetgeving van de Unie moeten toepassen en in de 

praktijk moeten brengen en dat de problemen eerst op lokaal, regionaal en nationaal niveau 

moeten worden aangepakt door middel van dialoog en samenwerking tussen 

overheidsinstanties en burgers. 

Aanbevelingen 

De Commissie verzoekschriften, 

1. benadrukt dat Doñana wegens zijn strategische locatie een gebied is met een unieke 

biodiversiteit – een van de grootste die in Europa te vinden is – met een enorme diversiteit 

aan ecosystemen en een aanzienlijke hoeveelheid flora en fauna, waaronder soorten die 

ernstig met uitsterven worden bedreigd, zoals de keizersarend, de pardellynx en de Moorse 

landschildpad, en dat jaarlijks miljoenen vogels tijdens hun trek door het gebied komen; 

2. is van mening dat het waterbeheerbeleid in Spanje nader moet worden uitgevoerd, waarbij 

een mogelijke verdeling van het water afhankelijk wordt gemaakt van de naleving van de 

milieuvereisten in het kader van de kaderrichtlijn water en het op dit moment geldende 

stroomgebiedbeheerplan voor de Guadalquivir, en waarbij rekening wordt gehouden met 

zowel milieuvereisten als sociaal-economische vereisten; 

3. vraagt de Commissie om informatie over de laatste vorderingen met betrekking tot de 

verzoekschriften nrs. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 en 0260/2018 en alle 

openstaande klachten die betrekking hebben op de onttrekking van water uit de 

grondwaterlaag van de Doñana, evenals over de gasprojecten in het gebied, aangezien er 

dringend oplossingen moeten blijven worden aangedragen om te voorkomen dat de 

toestand in de Doñana verslechtert door de druk op de ecosystemen te verminderen en de 

activiteiten compatibel te maken met een duurzaam landbouwmodel en de bevordering van 

economische en sociale ontwikkeling in het gebied; 

4. verzoekt de Commissie nauwlettend toezicht te houden op de situatie in de Doñana en 

hiervan verslag te doen in haar volgende verslag over de tenuitvoerlegging van de 

kaderrichtlijn water, zoals het waterschap voor het Guadalquivir-stroomgebied op dit 

moment ook al doet; verzoekt de Commissie toezicht te houden op de manier waarop de 

Europese wetgeving wordt toegepast in het kader van de tweede cyclus van het beheerplan 

voor het Guadalquivir-stroomgebied; 

5. spoort de nationale overheid aan samen te blijven werken met de regionale en lokale 

overheden, ngo's, wetenschappers, landbouwers, vertegenwoordigers van 

landbouworganisaties en het maatschappelijk middenveld, en een constructieve dialoog 

met hen aan te gaan om het huidige belangrijke (en als zodanig ook in haar laatste 

beoordeling door de Unesco uit 2016 erkende) actieplan om te vormen tot een integraal en 

uitvoerbaar plan, met inbegrip van alle maatregelen die nodig zijn voor het herstel van de 

grondwaterlaag; 
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6. betreurt het dat lokale overheden toestaan dat land dat is aangemerkt als bosgrond onder 

meer wordt gebruikt voor aardbeienteelt en dat er putten worden geslagen zonder 

vergunning; verzoekt alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze praktijken een halt 

toe te roepen; 

7. verzoekt de nationale, regionale en lokale overheden en het waterschap voor het 

Guadalquivir-stroomgebied te blijven samenwerken en het aan te moedigen dat alle illegale 

putten worden gesloten en de huidige irreguliere onttrekking van water onmiddellijk een 

halt toe te roepen, als voorzorgsmaatregel, zodat infrastructuur waarvoor geen 

toestemming is gegeven (waterpunten in beken en plassen) kunnen worden gesloten door 

deze onmiddellijk te ontmantelen; roept op om de inspecteurs te beschermen en hun 

werkzaamheden te intensiveren door meer materieel en personele middelen beschikbaar te 

stellen; roept op tot betere beveiliging en een grotere aanwezigheid van 

beveiligingspersoneel en politie, evenals tot de inleiding van relevante sanctieprocedures 

tegen de eigenaren van deze infrastructuur; 

8. roept nationale overheden op de overheveling van 19,9 kubieke hectometer van het 

stroomgebied Tinto-Odiel-Piedras naar het Guadalquivir-stroomgebied uit te voeren zoals 

deze in oktober 2018 werd goedgekeurd door de Cortes Generales en de werkzaamheden 

met betrekking tot de eerdergenoemde overheveling uit te voeren; 

9. roept de Commissie en het Europees Parlement op om, net als de Unesco in 2016 deed, 

rekening te houden met de inspanningen en het nauwgezette toezicht op de staat van het 

grondwater door de overheid en deze te erkennen, en wijst in dit kader op het speciale 

bestemmingsplan voor de irrigatiezones in de bosgordel van Doñana, dat in 2014 werd 

opgesteld en goedgekeurd door de regionale overheid, het beheersplan voor het 

Guadalquivir-stroomgebied en het stroomgebied Tinto-Odiel-Piedras van het waterschap 

voor het Guadalquivir-stroomgebied uit 2017 en de recente aanmerking van waterlichamen 

die in gevaar verkeren door ditzelfde overheidsorgaan, waardoor de controle verder zal 

worden vergroot; 

10. dringt er bij de bevoegde autoriteit, evenals bij de gemeenten, milieuorganisaties, 

landbouwers en landbouworganisaties in het gebied op aan ervoor te zorgen dat het speciale 

plan wordt uitgevoerd en melding te maken van nieuwe ontwikkelingen die een risico 

vormen voor de sector en voor het imago van de landbouw in de Doñana; 

11. dringt aan op goedkeuring en toepassing van een onttrekkingsplan voor de grondwaterlaag; 

pleit ervoor om de waterbehoeften van de ecosystemen van de Doñana in kaart te brengen, 

zodat de instandhoudingsdoelstellingen die eerder zijn vastgesteld voor het beschermde 

gebied kunnen worden verwezenlijkt; vraagt om facilitering van de tenuitvoerlegging van 

het plan; roept op tot het faciliteren van de tenuitvoerlegging van het plan, de toewijzing 

van financiële middelen uit het Andalusische Programma voor plattelandsontwikkeling 

voor het verbeteren van de irrigatiepraktijken van landbouwers en het ontwerp van lijnen 

van overheidssteun voor de invoering van vanuit milieuoogpunt compatibele systemen; 

12. dringt erop aan het water dat in de Doñana terechtkomt, beter te zuiveren en de 

wijdverbreide verontreiniging door de landbouw en industrie terug te dringen; merkt op 

dat niet de totale landbouw in het gebied Huelva een dreiging vormt voor het natuurpark 

Doñana, maar de illegale, onbeheerste onttrekking van water. benadrukt hoe belangrijk het 

is de druk op de grondwaterstand te verminderen door de illegale, onbeheerste onttrekking 
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van water tegen te gaan en door landbouwers de nodige middelen en technologie aan te 

reiken om zich te kunnen aanpassen aan de uitdagingen die samenhangen met de 

klimaatverandering, zodat de ecologische duurzaamheid van het gebied in evenwicht kan 

worden gebracht met de economische ontwikkeling; eist dat wordt gegarandeerd dat het 

water op correcte wijze wordt gezuiverd en dat het water dat in de Doñana terechtkomt 

voortdurend wordt gemonitord; merkt bezorgd op dat de hoeveelheid water die moet 

worden gezuiverd groter is dan de huidige capaciteit van de zuiveringsinstallatie, in het 

bijzonder in de zomerperiode; verzoekt de Commissie een speciaal plan uit te werken voor 

de duurzaamheid en instandhouding van Doñana en omstreken;  

13. pleit ervoor dat het waterbeheer in de Doñana verder wordt verbeterd en vraagt om meer 

coördinatie tussen overheden; verzoekt om een wetenschappelijk en technisch onderbouwd 

beheer en actieve publieke deelname met als doel milieuorganisaties, de lokale 

gemeenschap, legale landbouwers en de vertegenwoordigers van landbouworganisaties te 

betrekken bij de besluitvorming, zodat deze groepen kunnen blijven profiteren van de 

waarde van de Doñana en zijn ecosystemen voor hun eigen levenskwaliteit en de 

economische activiteit in de omgeving – altijd met inachtneming van strenge criteria van 

ecologische duurzaamheid in lijn met de EU-beginselen van preventie en voorzorg – en 

deze groepen te betrekken bij het verbeteren van het beheer en het verminderen van druk; 

14. is van mening dat de klimaatverandering een bijkomende factor is die de hoeveelheid water 

in Doñana negatief beïnvloedt en dat de strijd tegen klimaatverandering een van de grootste 

uitdagingen voor de toekomst is; roept de Commissie daarom op noodplannen op te stellen 

teneinde de gevolgen hiervan te voorkomen en/of vertragen; verzoekt de Commissie 

onderzoeksprojecten naar de duurzaamheid van waterbronnen in Zuid-Europa – zoals 

PRIMA in H2020, dat zal worden voortgezet in het kader van Horizon Europa – te 

ondersteunen en versterken; 

15. roept de lokale, regionale en nationale overheden op om samen met de EU een preventie- 

en herstelplan te formuleren voor het Doñana-park om de staat van de natuurlijke 

hulpbronnen en van de instandhouding van het park te verbeteren; 

16. dringt er bij alle autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het gasproject in de Doñana op 

aan een complementaire, gecombineerde beoordeling te verrichten van de vier gasprojecten 

(Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental en Aznalcázar) en hier een evaluatie 

van de seismische risico's in op te nemen; dringt er tevens op aan op een hoognodige 

analyse van de cumulatieve en synergie-effecten van het project als geheel; dringt er bij de 

verantwoordelijke autoriteiten op aan dat zij het voorzorgsbeginsel toepassen om dit unieke 

ecosysteem te beschermen; herinnert eraan dat het noodzakelijk is maatregelen te 

overwegen die de juridische procedure eerbiedigen en de betrokkenen maximale 

rechtszekerheid en garanties bieden; 

17. geeft aan zich grote zorgen te maken over het feit dat de ontwikkeling van een particulier 

project voor de opslag van gas in de ondergrond van Doñana gedeeltelijk is goedgekeurd 

zonder dat is verzocht om een integrale en volledige milieueffectbeoordeling met inbegrip 

van een evaluatie van de seismische risico's en van de gecombineerde effecten van de 

deelprojecten; herinnert eraan dat een project niet in vier deelprojecten mag worden 

opgedeeld om te voorkomen dat de gecombineerde effecten ervan worden geëvalueerd; 

roept de Commissie op het volledige dossier te bestuderen en schriftelijk verslag uit te 
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brengen over de toereikendheid van de milieueffectbeoordelingen zoals deze zijn 

gepresenteerd, namelijk in vier delen, en van de procedure die is gevolgd om het project 

onder te verdelen in vier subprojecten, zonder rekening te houden met de cumulatieve 

effecten van het algehele risico en zonder na te gaan of bij deze beoordelingen rekening is 

gehouden met het algehele seismische risico; verzoekt de Commissie rekening te houden 

met het verslag van de CSIC, het verslag van de Andalusische ombudsman en het verslag 

van het Geologisch Instituut van Spanje; is van mening dat het project onder dergelijke 

omstandigheden geen positieve milieueffectverklaring had mogen krijgen en roept ertoe 

op deze verklaring in te trekken; 

18. roept de verantwoordelijke autoriteiten op om, als voorzien in artikel 3, lid 2, binnen de 

milieueffectbeoordeling een specifieke economische evaluatie uit te voeren waarin de 

kosten worden geïnternaliseerd van de werkzaamheden die nodig zijn om de situatie na een 

ramp als gevolg van de activiteiten van gasopslag te herstellen; verzoekt die autoriteiten 

ook een verslag uit te brengen van de maatregelen die moeten worden genomen bij grote 

incidenten en/of rampen met betrekking tot het gasproject; benadrukt dat een dergelijke 

evaluatie moet worden uitgevoerd aan de hand van een gemeenschappelijke methodiek die 

wordt toegepast voor het beoordelen van risico's in het ernstigste rampscenario en waarbij 

alle dreigingen, waaronder aardbevingen, overstromingen en de vervuiling van 

grondwaterlagen, worden meegenomen, en waarin een inventaris van de ecologische, 

sociale en economische verliezen moet worden opgenomen, evenals een schatting van de 

kosten van een hypothetisch herstel; is ook van mening dat, om de autoriteiten een volledig 

risicobeoordelingsinstrument te kunnen aanbieden, bij deze kwantificering rekening moet 

worden gehouden met de intrinsieke waarde van de ecologische verliezen wat ecosystemen 

betreft, evenals met de sociale en economische verliezen, waarbij moet worden begonnen 

in de landbouwsector en het toerisme; 

19. verzoekt de Commissie, rekening houdend met de toegevoegde waarde van het natuurpark 

Doñana en de mogelijke risico's van de activiteiten met betrekking tot de onttrekking en de 

opslag van gas (door middel van injectie), waarvan de mogelijke gevolgen nooit zijn 

onderzocht, alhoewel bij een vergelijkbaar project in Spanje ("El Castor") wel duidelijk 

werd dat er een seismisch risico samenhangt met dit soort infrastructuur, te beoordelen of 

het passend is het voorzorgsbeginsel toe te passen en de projecten voor de opslag van gas 

naar aanleiding daarvan stop te zetten; beveelt alle verantwoordelijke autoriteiten aan 

samen te werken om de verstrekte vergunningen onmiddellijk op te schorten totdat alle 

onregelmatigheden die zijn gedetecteerd met betrekking tot de milieueffectbeoordeling zijn 

aangepakt; verzoekt de werkzaamheden op te schorten en vanaf dit moment geen verdere 

stappen meer te nemen met betrekking tot het gasproject teneinde te garanderen dat de EU-

beginselen van preventie en voorzorg worden geëerbiedigd; beveelt aan de noodzakelijke 

wettelijke stappen te nemen om het hele Marismas-project te annuleren; 

20. is van mening dat de infrastructuur voor gasopslag in Doñana een obsoleet project is binnen 

de algehele energiecontext en met het oog op de toekomstperspectieven in Spanje; 

21. onderstreept dat het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie heeft erkend dat de 

gasopslagfaciliteit in Doñana niet langer wordt geacht van strategisch belang te zijn binnen 

het stelsel voor energievoorziening; 

22. verzoekt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het 
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Europees Parlement een verslag op te stellen over de gepastheid van het project voor de 

onttrekking en opslag van gas (door middel van injectie) en de effecten ervan op en de 

verenigbaarheid ervan met het natuurpark Doñana; 

23. roept de Commissie op de verordening inzake het solidariteitsfonds te herzien zodat de 

natuurlijke hulpbronnen in de Natura 2000-parken vanuit economisch oogpunt kunnen 

worden geëvalueerd om herstel na natuurrampen mogelijk te maken. Het milieu heeft een 

belangrijke maatschappelijke en economische waarde en er moet dan ook rekening mee 

worden gehouden om de schade te kunnen herstellen. Vorig jaar werd een deel van het park 

verwoest als gevolg van een brand, maar het herstel werd uitgevoerd zonder het ESF; 

24. pleit ervoor dat op grond van Natura 2000 meer EU-financiering wordt toegewezen aan het 

behoud van Doñana en alle nationale parken en dat alternatieve duurzame activiteiten in 

het gebied meer worden bevorderd; 

25. roept de Commissie en het Parlement op te erkennen dat het nationaal park Doñana nog 

steeds een van de plekken in de EU is met de grootste biodiversiteit, en dat het daarom op 

de Werelderfgoedlijst staat en wordt gewaardeerd en erkend door Europese burgers; 

26. is van mening dat de bescherming van Doñana, gezien de emblematische uniciteit van het 

gebied en het feit dat het is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco, een kwestie 

van algemeen belang is en dat als zodanig een adequate governance moet worden 

gegarandeerd met betrekking tot de beslissingen die worden genomen die een effect kunnen 

hebben op de toekomst van het gebied; benadrukt dat niet alleen de criteria van 

rechtszekerheid en garanties moeten worden geëerbiedigd, maar dat alle betrokken partijen 

naar behoren moeten worden geïnformeerd en tijdig de kans moeten krijgen om 

daadwerkelijk deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 

  



 

CR\1180392NL.docx 37/38 PE632.130v03-00 

 NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 21.03.2019    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

17 

0 

8 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marina Albiol Guzmán, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón 

Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, 

Svetoslav Hristov Malinov, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, 

Marlene Mizzi, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Clara Eugenia Aguilera García, Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela 

Vallina,Boris Zala 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Verónica Lope Fontagné, Florent 

Marcellesi, Marisa Matias, Francisco José Millán Mon, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PE632.130v03-00 38/38 CR\1180392NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE 

17 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

 

VERST/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström 

Eleonora Evi 

Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Ángela Vallina 

Pál Csáky 

Clara Eugenia Aguilera García, Soledad Cabezón Ruiz, Iratxe García Pérez, Miltiadis 

Kyrkos, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Boris Zala 

Florent Marcellesi, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

 

0 - 
 

 

 

8 0 

PPE Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav 

Hristov Malinov, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 

 


