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Betreft: Verzoekschrift nr. 1136/2019, ingediend door Simon Witt (Nederlandse 
nationaliteit), namens de Surfrider Foundation Europe, over de verlenging van 
een havendam in Leixões (Portugal)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de plaatselijke autoriteiten om de bestaande 
havendam in de haven van Leixões met nog eens 300 meter te verlengen. Hij stelt dat dit 
haaks staat op duurzame ontwikkeling en dat het aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
waterkwaliteit, de beoefening van watersporten en, indirect, de plaatselijke economie. 
Indiener stelt bovendien dat in de milieueffectbeoordeling belangrijke informatie ontbreekt 
over de waterkwaliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 maart 2020. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie ontvangen op 28 april 2020

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft de door indiener aangevoerde feiten onderzocht tegen de achtergrond van 
de toepasselijke EU-wetgeving. 

De richtlijn milieueffectbeoordeling1 (MEB) vereist dat de lidstaten, alvorens een vergunning 
te verlenen voor projecten die vermeld zijn in bijlage II van deze richtlijn, bepalen of het nodig 

1 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten – Voor de EER relevante tekst – PB 
L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21, als gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 april 2014 – PB L 124 van 25.4.2014, blz. 1–18.
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is om een beoordeling van de effecten op het milieu uit te voeren door dit per geval na te gaan 
of aan de hand van vooraf vastgestelde drempelwaarden of criteria. Projecten voor ‘kustwerken 
om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van 
onder meer dijken, pieren, havenhoofden, en andere kustverdedigingswerken’ staan vermeld 
onder punt 10 (k) van bijlage II van de richtlijn. Om bij te dragen tot een hoog niveau van 
milieubescherming en volksgezondheid, worden in de milieueffectbeoordeling de directe en 
indirecte significante effecten van een project op passende wijze geïdentificeerd, beschreven en 
beoordeeld op een aantal factoren2, met uitzondering van factoren van sociaaleconomische 
aard.

Hoewel uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat de Portugese autoriteiten hebben 
voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van de bovenstaande bepalingen van de MEB-
richtlijn, geeft indiener uiting aan zijn bezorgdheid over de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordeling die is uitgevoerd voor de voorgestelde verlenging van de golfbreker. 
Indiener beweert met name dat in de milieueffectbeoordeling belangrijke informatie ontbreekt 
over de waterkwaliteit. In dit verband merkt de Commissie op dat de MEB-richtlijn toegang 
verleent tot gerechtelijke of administratieve beroepsprocedures om de wettigheid van besluiten, 
handelingen of nalatigheden die onder de inspraak van het publiek vallen aan te vechten. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat de beschikbare rechtsmiddelen op nationaal niveau het meest 
geschikte instrument zijn om de door indiener aan de orde gestelde kwesties te behandelen. 
Gezien de omstandigheden is de Commissie dan ook niet voornemens verder gevolg te geven 
aan dit verzoekschrift.

2 Vermeld in artikel 3, lid 1, van de richtlijn (onder meer: mensen, fauna- en florapopulatie en volksgezondheid; 
biodiversiteit; grond, bodem, water, lucht, klimaat en landschap; materiële goederen, cultureel erfgoed en het 
landschap).


