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Betreft: Verzoekschrift 1393/2007, ingediend door Silvia Leal Acevedo (Spaanse 
nationaliteit), over het mogelijk schadelijke effect van een herstelproject voor het 
beschermde gebied “Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (Madrid)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster uit haar kritiek op een herstelproject waar de plaatselijke autoriteiten van het dorp 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid) zich sterk voor maken. Het project 
zou een ernstig schadelijk effect kunnen hebben op het ecosysteem van Río Jarama en in het 
bijzonder op het door de gemeenschap beschermde gebied “Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares”. Volgens indienster verzuimen de plaatselijke autoriteiten te zorgen voor adequate 
toegang tot de informatie. Indienster is van mening dat het project inbreuk pleegt op Richtlijn 
2000/60/EG, Richtlijn 2003/4/EG en Richtlijn 2003/35/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indienster uit haar kritiek op het herstelproject van het dorp Torremocha del Jarama in de 
regio Madrid, waar de plaatselijke autoriteiten zich sterk voor maken. Volgens haar zou dit 
project ernstig schadelijke gevolgen hebben voor de ecosystemen van de Río Jarama, 
waaronder de ecosystemen die vallen onder het in de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1 aangewezen 
gebied van communautair belang “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Volgens indienster 
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zal de waterkwaliteit verslechteren en bestaat het risico op overstromingen, wat strijdig zou 
zijn met de bepalingen van de kaderrichtlijn water, 2000/60/EG1.

Indienster stelt tevens dat de plaatselijke autoriteiten verzuimen te zorgen voor adequate 
toegang tot de informatie en daarmee inbreuk plegen op de bepalingen van Richtlijn 
2003/4/EEG2.

De Commissie heeft de door indienster verstrekte informatie onderzocht en merkt op dat het 
herstelproject maatregelen omvat voor het beheer van de rivieroever en de rivierbodem, 
teneinde de aanleg van een visreservaat mogelijk te maken, het herstel van de oevervegetatie, 
teneinde de regeneratie van de structuur en de samenstelling van het bos te verbeteren,
evenals de aanleg van informatiepunten voor recreanten.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, wordt voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar significante 
gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De 
autorisatie ervan is gebonden aan specifieke bepalingen. De Commissie begrijpt dat sommige 
onderdelen van het project waar indienster naar verwijst mogelijk direct verband houden met 
het beheer van het Natura 2000-gebied. Het is daarom aan de bevoegde autoriteiten om te 
bepalen of het project moet worden behandeld als betrekking hebbend op de instandhouding 
van het gebied. Zo ja, dan hoeft het project niet aan de voorwaarden van artikel 6, lid 3, van 
de habitatrichtlijn te voldoen. Zo nee, dan kan het project worden uitgevoerd, mits de 
bevoegde autoriteiten de in artikel 6 van de richtlijn vastgelegde relevante verplichtingen en 
waarborgen naleven, zodat de ecologische integriteit van het gebied niet wordt geschonden.

De kaderrichtlijn water 2000/60/EG bevat:
 de verplichting te zorgen voor een goede waterkwaliteit (‘goede toestand’) voor alle 

wateren, in de regel tegen 2015, en een verbod op iedere achteruitgang van de 
watertoestand ten opzichte van de status-quo;

 de verplichting om voor 22 december 2009 de benodigde plannen en programma’s te 
ontwikkelen met maatregelen om deze milieudoelstelling van een goede watertoestand te 
bereiken, waarbij alle burgers, belanghebbenden en NGO’s het recht hebben geraadpleegd 
te worden en het recht hebben op toegang tot alle documenten en gegevens;

 geen verplichtingen met betrekking tot het risico op overstromingen. Richtlijn
2007/60/EG inzake overstromingen heeft betrekking op overstromingsrisicobeheer en 
verzekert een passende raadpleging van burgers, belanghebbenden, NGO’s en gemeenten; 
de deadline voor de omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving is 26 november 
2009.

Met betrekking tot Richtlijn 2003/4/EG die betrekking heeft op de toegang van het publiek tot
milieu-informatie, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat overheidsinstanties milieu-
informatie waarover zij beschikken of die voor hen wordt beheerd aan elke aanvrager op 
verzoek beschikbaar stellen, zonder dat deze daarvoor een belang hoeft aan te voeren. Deze 
richtlijn legt specifieke deadlines vast: zo snel mogelijk of uiterlijk binnen een maand na 
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ontvangst van de overheidsinstantie of binnen twee maanden na de ontvangst, met name 
wanneer de aangevraagde informatie volumineus of complex is. Toegang tot milieu-
informatie mag alleen worden geweigerd op de in artikel 4 van de richtlijn vastgestelde 
gronden. Een aanvrager die meent dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten 
onrechte (geheel of gedeeltelijk) is geweigerd of onvoldoende is beantwoord, heeft toegang 
tot de in artikel 6, lid 1 en 2 voorziene beroepsprocedures.

Tegen deze achtergrond nodigt de Commissie indienster uit gebruik te maken van alle 
mogelijkheden voor toegang tot de in Richtlijn 2003/4/EG vervatte milieu-informatie, met 
inbegrip van de beroepsprocedures.

De Commissie heeft de door indienster aan de orde gestelde kwesties onderzocht en 
concludeert dat er, op basis van de beschikbare informatie, geen bewijs is dat het 
Gemeenschapsrecht op dit moment overtreden wordt. 
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