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ADVIES VAN DE COMMISSIE 

overeenkomstig artikel 6, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 

fauna, over het “Verzoek van het Koninkrijk Spanje met betrekking tot het project voor 
de bouw van de nieuwe haven van Granadilla (Tenerife)” 

I. WETGEVINGSKADER 

In artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43/EEG is bepaald dat voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo’n gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.  

Overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG mag een plan of project ondanks 
negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor een Natura 2000-gebied, bij 
ontstentenis van alternatieve oplossingen, toch worden gerealiseerd om dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. In dat 
geval nemen de lidstaten alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft en stellen zij de Commissie op de hoogte 
van de genomen compenserende maatregelen. Wanneer het betrokken gebied een gebied met 
een prioritair type natuurlijke habitat omvat en/of een prioritaire soort herbergt en geen 
argumenten kunnen worden aangevoerd die verband houden met de menselijke gezondheid, 
de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, kan het project, 
na advies van de Commissie1, om andere dwingende redenen van groot openbaar belang toch 
worden toegestaan. 

II. HET VERZOEK VAN SPANJE 

Op 7 november 2005 heeft de Commissie van de Spaanse autoriteiten een verzoek ontvangen 
om een advies overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG over het 
ontbreken van alternatieve oplossingen en over de aangevoerde dwingende redenen van groot 
openbaar belang. 

                                                 
1 In de verschillende talen worden in artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn verschillende termen gebruikt 

voor “opinion”: in de Nederlandse tekst wordt “advies” gebruikt, in de Franse tekst “avis”, in de Duitse 
tekst “Stellungnahme”, in de Spaanse tekst “consulta” en in de Italiaanse tekst “parere”. In dit document 
wordt consequent de term “advies” gebruikt. 
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Op 17 november 2005 heeft de regionale overheid van de Canarische eilanden (het regionale 
bestuur dat bevoegd is voor het natuurbehoud) de Commissie een toelichting gezonden in 
verband met een voorgesteld gebied van communautair belang “Sebadales de Güigüi”.  

III. HET PROJECT 

Het advies waarom de Commissie wordt verzocht heeft betrekking op een voorstel om een 
haven te bouwen in Granadilla, Tenerife, Canarische Eilanden. De bestaande havenfaciliteiten 
in Santa Cruz blijken niet te voldoen en er is behoefte aan een nieuwe haven met een grotere 
capaciteit om tegemoet te komen aan de verwachte grotere toename van het maritieme 
verkeer.  

Het definitieve Granadilla-project omvat de bouw van een containerterminal met een lengte 
van 650 m en een oppervlakte van 26 ha, een dok van 200 m voor diverse goederen met een 
bijbehorend gebied van 5,7 ha en een handelshaven voor het grondstoffenverkeer met een 
oppervlakte van 19,5 ha. 

De kunstwerken in de haven omvatten een grote golfbreker van 2.557 m lengte op een plaats 
waar de zee tot 55 m diep is. Daar moet op 786.000 m2 in totaal 12 miljoen m3 steen worden 
gestort. 

Voor de nieuwe haven wordt op het land ook een aanpalend gebied gereserveerd van 12,4 ha 
voor de ontwikkeling van logistieke activiteiten en een gebied van 15 ha voor de bouw van 
een aardgasinstallatie. 

IV. HET NATURA 2000 NETWERK 

De Natura 2000-gebieden waarvoor dit project relevant is, zijn “Sebadales del Sur de 
Tenerife” (ES7020116) en “Montaña Roja” (ES7020049). Deze gebieden werden door de 
Spaanse autoriteiten aangewezen als gebieden van communautair belang (GCB’s) en 
opgenomen in de Beschikking van de Commissie houdende vaststelling van de lijst van 
gebieden welke overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 28 december 2001 
geselecteerd zijn als gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio 
Macaronesië.  

Het gebied “Sebadales del Sur de Tenerife” is één van de gebieden waar het habitattype "1110 
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken" voorkomt 
(opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad), en een habitat die vereist is 
voor de instandhouding van de prioritaire soort *Caretta caretta2 (valse karetschildpad). Het 
gebied “Montaña Roja” is één van de gebieden waar het prioritaire habitattype 
"2130*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen") wordt aangetroffen. 

Bovendien heeft het project ook gevolgen voor de soort Atractylis preauxiana (een 
plantensoort die op de Canarische eilanden endemisch is) en voor de prioritaire soort Caretta 
caretta, die beide zijn opgenomen in bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. 

                                                 
2 Caretta caretta: EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: unechte 

Karettschildkröte. 
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V. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE GEVOLGEN VAN DE BOUW VAN DE HAVEN 
VOOR DE NATURA 2000-GEBIEDEN 

De verwachte gevolgen van de bouw van de nieuwe haven van Granadilla werden beschreven 
in de milieueffectbeoordeling van de Spaanse autoriteiten en in aanvullende studies die de 
Commissie van 2003 tot 2005 werden toegezonden.  

Een eerste project en het onderzoek van de gevolgen ervan voor het milieu werden 
bekendgemaakt in het Spaanse Staatsblad van 19 januari 2000. De milieueffectbeoordeling 
werd op 26 februari 2003 bekendgemaakt. Teneinde rekening te houden met enkele van de 
adviezen en commentaren werd het oorspronkelijke project herzien (afgeslankt) en werd een 
definitief project vastgesteld.  

Het belangrijkste gevolg van de bouw van de nieuwe haven voor het milieu zal zijn dat het 
natuurlijke verloop van zandverplaatsingen en -afzettingen wordt verstoord. In natuurlijke 
omstandigheden wordt het zand op de zeebodem in de buurt van de kustlijn geleidelijk van 
het NO naar het ZW verplaatst door de belangrijkste stroming. Het havenproject zal deze 
natuurlijke zandstroom onderbreken en dit zal er op zijn beurt toe leiden dat de zeebedding 
verderop erodeert. De Spaanse autoriteiten ramen deze erosie op 0 tot 50.000 m3 per jaar. 
Deze erosie brengt een gedeeltelijke vernietiging met zich mee van habitats in de 
stroomafwaarts gelegen gebieden van communautair belang, “Sebadales del Sur de Tenerife” 
(ES7020116) en “Montaña Roja” (ES7020049). 

Om de verwachte gevolgen van de verstoring van de zandstroom in de kustwateren te 
milderen hebben de Spaanse autoriteiten voorgesteld om een "noord-zuid-bypass in de haven 
van Granadilla " aan te leggen. Dit voorstel voorziet in pompinstallaties en pijpleidingen om 
al het zand dat aan de noordzijde van de nieuwe haven wordt afgezet naar het zuidelijke 
uiteinde van de haven te pompen. Windmolens die in het gebied van het project zouden 
worden gebouwd, zouden de nodige elektriciteit voortbrengen om de installatie van energie te 
voorzien. De Commissie beschouwt de verbintenis van de Spaanse autoriteiten om voor het 
zand een noord-zuid-bypass van behoorlijke afmetingen te bouwen als een essentieel 
onderdeel van het havenproject. 

Om de ernstige bezorgdheid weg te nemen over de gevolgen van scheepsankers voor 
gevoelige habitats werd het ankeren van vaartuigen in het gebied van communautair belang 
"Sebadales del sur de Tenerife" (SCI ES7020116) door de Spaanse autoriteiten bij 
ministerieel decreet 3777/2005 van 18 november 20053 verboden. Deze maatregel heeft ten 
doel de negatieve gevolgen van de bewegingen van de ankers en kettingen voor de zandige 
habitattypen in dit gebied van communautair belang te vermijden. Deze bewegingen zouden 
de zeebedding doen eroderen en de habitats die het gebied herbergt vernielen; in de toekomst, 
wanneer de haven operationeel zal zijn, zou dit een ernstige verstoring teweegbrengen.  

VI. ALTERNATIEVEN  

Uit de milieueffectbeoordelingen kan worden geconcludeerd dat het project, niettegenstaande 
de effectverzachtende maatregelen van de autoriteiten, toch nog belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de in punt IV beschreven belangrijke gebieden en prioritaire soorten; bijgevolg 
zijn de autoriteiten ertoe gekomen mogelijke alternatieven voor het project evalueren. De 

                                                 
3 PB 289 van 3.12.2005. 
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Spaanse autoriteiten hebben diverse alternatieven onderzocht waaronder de “nuloptie” waarbij 
de havencapaciteit niet zou worden uitgebreid, en de optie waarbij de bestaande haven in 
Santa Cruz verder zou worden uitgebreid. 

De diensten van de Commissie hebben alle beschikbare gegevens met betrekking tot de 
alternatieve oplossingen onderzocht. Hiervan maken ook gegevens deel uit die de Commissie 
in het kader van klachten zijn voorgelegd. In verband met de “nuloptie” concluderen de 
diensten van de Commissie dat de huidige havenfaciliteiten ontoereikend zijn voor de 
verwachte stijging van het maritieme verkeer en dat meer faciliteiten en een grotere 
havencapaciteit nodig zijn voor de economische ontwikkeling van het eiland.  

De diensten van de Commissie oordelen dat de Spaanse autoriteiten de opties waarbij sprake 
is van een uitbreiding van de bestaande havenfaciliteiten in Santa Cruz terecht van de hand 
hebben gewezen, met name omdat:  

– de uitbreiding van de bestaande havenfaciliteiten negatieve gevolgen zou hebben voor de 
inwoners van Santa Cruz de Tenerife, zowel tijdens de bouw van de grotere haven als op 
het ogenblik dat deze operationeel wordt; 

– er geen steengroeve in de buurt is hetgeen tijdens de bouw problemen zou opleveren; 

– er niet voldoende land beschikbaar is voor de ontwikkeling van de industrieterreinen en 
faciliteiten voor logistieke ondersteuning in aanpalende gebieden; 

– de onbalans in het vervoer, dat hoofdzakelijk van noord naar zuid verloopt op het eiland, 
nog ernstiger zou worden; 

– het plan om een opslagterminal voor aardgas op het eiland te bouwen, waardoor andere 
vormen van energie ter beschikking zouden kunnen worden gesteld van de plaatselijke 
economie, in het gedrang zou komen. Omdat de huidige haven dicht bij de stad Santa Cruz 
is gelegen, zou het niet mogelijk zijn op die plaats een dergelijke faciliteit te bouwen. 

Wat de mogelijke alternatieven voor Granadilla als gebied voor de nieuwe haven betreft, heeft 
de Commissie het advies van de autoriteiten dat behelst dat Granadilla het enige geschikte 
gebied voor de nieuwe haven in Tenerife is, geëvalueerd. Dit advies is gebaseerd op 
verschillende technische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer 
een gebied voor de bouw van een nieuwe haven wordt geselecteerd. Het betreft factoren zoals 
de diepte van de zeebedding bij de kust, de aanwezigheid of afwezigheid van een steengroeve 
die dicht genoeg bij het in aanmerking genomen gebied ligt, de beschikbaarheid van een 
aanpalende, vrije landoppervlakte voor het lossen, laden en overladen en voor logistieke 
activiteiten, de aanwezigheid van geschikte transportverbindingen met het hinterland alsmede 
de bereikbaarheid voor de havengebruikers. 

De Commissie concludeert dat er behoefte is aan betere havenfaciliteiten en een grotere 
havencapaciteit op het eiland. De Commissie erkent dat de Spaanse autoriteiten de mogelijke 
alternatieven hebben geëvalueerd overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn en 
aanvaardt - nadat de beschikbare gegevens door de diensten van de Commissie werden 
geëvalueerd - de conclusies van deze evaluatie.  
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VII. DWINGENDE REDENEN VAN GROOT OPENBAAR BELANG  

Ondanks de overwegingen en argumenten in de voorafgaande punten blijft het een feit dat het 
havenproject in Granadilla naar alle verwachting belangrijke negatieve gevolgen zal hebben 
voor een krachtens de Habitatrichtlijn beschermde prioritaire soort en haar habitat en voor een 
prioritaire habitat. Aangezien het project niet in de eerste plaats op een verbetering van de 
menselijke gezondheid of de openbare veiligheid is gericht en niet wordt verwacht dat het 
wezenlijke gunstige effecten voor het milieu zal hebben, moet het project op basis van 
“andere dwingende redenen van groot openbaar belang” worden gemotiveerd en moet de 
Commissie hierover advies uitbrengen (artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn). 

De diensten van de Commissie hebben alle gegevens waarover zij beschikken onderzocht. Zij 
hebben tevens rekening gehouden met het advies van onafhankelijke externe instanties in 
verband met de dwingende redenen van groot openbaar belang die door de Spaanse 
autoriteiten worden aangevoerd.  

De Commissie aanvaardt dat Tenerife als eiland zeer sterk afhankelijk is van maritiem 
vervoer en van een efficiënt havensysteem. De belangrijkste haven, die momenteel in de 
hoofdstad Santa Cruz is gevestigd, heeft evenwel te lijden van toenemende congestie, met 
name wat het containervervoer betreft dat naar verluidt aanzienlijk zal toenemen. De haven 
die in Granadilla zou worden gebouwd zou de nodige capaciteit toevoegen om de toekomstige 
groei van het containervervoer, het vervoer van droge bulkgoederen en in het algemeen 
vrachtvervoer op het eiland op te vangen, terwijl terzelfdertijd de bestaande haven van 
Santa Cruz zou worden ontlast. Verwacht wordt dat de nieuwe haven voor een gezond 
economisch rendement zal zorgen en het eiland in staat zal stellen internationaal 
overslagvervoer aan te trekken. 

Gezien de conclusies in punt VI en rekening houdend met de bovenstaande overwegingen 
erkent de Commissie dat is aangetoond dat de havencapaciteit moet worden ontwikkeld 
teneinde de economische en sociale ontwikkeling van het eiland Tenerife en de omringende 
regio te bevorderen. De Commissie aanvaardt derhalve de argumenten van de Spaanse 
autoriteiten dat er dwingende redenen van groot algemeen belang zijn die de uitvoering van 
dit project rechtvaardigen op voorwaarde dat passende compenserende maatregelen worden 
genomen. 

VIII. VOORGESTELDE COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Ter compensatie van de verwachte gevolgen van het project voor de prioritaire soort van 
communautair belang Caretta caretta, de prioritaire natuurlijke habitat “Vastgelegde 
kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)” en de Natura 2000 - gebieden “Sebadales 
del Sur de Tenerife” en “Montaña Roja” werd een aantal maatregelen voorgesteld: 

A. Algemene overwegingen 

Teneinde te waarborgen dat de haven van Granadilla op milieuvriendelijke wijze wordt 
gebouwd en beheerd, wordt alvorens met de bouw wordt gestart een onafhankelijke en 
permanente stichting in het leven geroepen. Deze stichting zal moeten toezien op de staat van 
instandhouding en de evolutie van de plaatselijke biodiversiteit en er tevens voor moeten 
zorgen dat de maatregelen die de gevolgen van de bouw van de haven moeten temperen en 
compenseren op degelijke wijze worden uitgevoerd. De autoriteiten hebben de goedgekeurde 



 

NL 7   NL 

statuten ter oprichting van de stichting voorgelegd. De Commissie heeft nota genomen van de 
toelichtingen die de Spaanse autoriteiten in hun brief van 8 mei 2006 hebben verstrekt, 
namelijk dat de statuten van de stichting werden gewijzigd teneinde haar institutionele 
onafhankelijkheid te waarborgen. Eventuele toekomstige wijzigingen van de statuten van de 
stichting zullen haar onafhankelijkheid, haar bevoegdheden noch haar bestaansduur beperken. 
De Commissie zal van eventuele wijzigingen van de statuten rechtstreeks in kennis worden 
gesteld. 

B. Maatregelen die specifiek verband houden met de gevolgen voor de soorten en de 
integriteit van de gebieden 

i. Gevolgen voor de populaties van de soort Atractilys preauxiana, die is 
opgenomen in de bijlagen II en IV van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna. 

– Aanwijzing van een nieuw gebied van communautair belang voor de 
bescherming van de populaties die in het gebied van het industriepark 
van Granadilla werden ontdekt. De totale oppervlakte van dit nieuwe 
gebied van communautair belang zal 0,93 hectare bedragen. Bovendien 
wordt voorgesteld om dit gebied te gebruiken als donorgebied om het 
bestand te herstellen in de zuidelijke gebieden waar de subpopulaties van 
deze soort zijn verdwenen (herinvoering van de soort in het gebied van 
communautair belang "Montaña Roja") 

ii. Gevolgen voor de natuurlijke habitat van communautair belang 1110: 
“Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken” in het 
gebied van communautair belang “Sebadales del Sur” 

– Aanwijzing van twee nieuwe gebieden van communautair belang waarin 
permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 
voorkomen (habitattype 1110): Antequera (eiland Tenerife), totale 
oppervlakte 272,61 ha; en Güi Güi (eiland Gran Canaria), totale 
oppervlakte 7.219,74 ha. 

iii. Gevolgen voor Caretta caretta 

– De gevolgen voor de prioritaire soort Caretta caretta – welke 
voortvloeien uit de negatieve effecten op de habitat die voor de 
instandhouding van deze soort is vereist - zouden door bovenstaande 
maatregelen worden gecompenseerd. 

– Afgezien van de bovenstaande compenserende maatregelen zal de 
stichting een monitoringprogramma opstellen en uitvoeren om de staat 
van instandhouding van de populatie van deze soort op de 
Canarische eilanden te evalueren zoals bij artikel 11 van de 
Habitatrichtlijn is vereist. De stichting zal bij de vaststelling van het 
vorengenoemde monitoringprogramma rekening houden met de 
methoden en de conclusies van het LIFE project B4-3200/97/247. 
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iv. Gevolgen voor het Gebied van Communautair Belang ES7020049 “Montaña 
Roja” 

– Uitvoering van het herstelproject in het Gebied van Communautair 
Belang “Montaña Roja” met het oog op het herstel ervan in een gunstige 
staat van instandhouding. Dit impliceert dat de staat van instandhouding 
wordt verbeterd en dat het areaal van het habitattype “vastgelegde 
kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)” binnen het gebied sterk 
wordt uitgebreid. 

De Commissie oordeelt dat, gezien de gevolgen die van de bouw van de nieuwe haven in 
Granadilla voor de prioritaire soort Caretta caretta en voor het prioritaire type natuurlijke 
habitat “vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)” mogen worden verwacht, 
en gezien de resultaten die van de maatregelen in het door de bevoegde autoriteit opgestelde 
programma van compenserende maatregelen mogen worden verwacht, kan worden 
geconcludeerd dat het project op de lange termijn geen ernstige gevolgen zal hebben voor de 
algemene samenhang van het Natura-2000 netwerk. 

De Commissie oordeelt dat de voorgestelde compenserende maatregelen die in het project 
zijn beschreven, doeltreffend zullen zijn indien zij tijdig worden uitgevoerd. Dit vereist dat de 
compenserende maatregelen onder de bovenstaande punten A, B i en B ii hun beslag hebben 
gekregen alvorens met de bouw van de haven wordt begonnen4. Bovendien moet met de 
maatregelen B.iii en B.iv vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden zijn gestart en dient 
de voltooiing ervan geleidelijk te verlopen volgens een schema dat door de in punt A vermelde 
stichting is goedgekeurd. 

De Commissie neemt er nota van dat de Spaanse autoriteiten zich ertoe verbinden de nodige 
financiële middelen ter beschikking te stellen voor een degelijk toezicht op de uitvoering van, 
en de verslaggeving over, de vorengenoemde effectverzachtende en compenserende 
maatregelen. 

De Commissie verzoekt de Spaanse regering haar jaarlijks een verslag toe te zenden over de 
uitvoering van het project alsmede over de resultaten van de toepassing van alle 
vorengenoemde compenserende maatregelen. Het eerste verslag moet de Commissie worden 
toegezonden aan het eind van het jaar waarin met de bouw van de haven werd gestart en 
ieder daarop volgend jaar moet een nieuw verslag worden voorgelegd. 

IX. ADVIES VAN DE COMMISSIE 

Op basis van de bovenstaande argumenten is de Commissie van oordeel dat het project voor 
de nieuwe haven van Granadilla zoals beschreven in de documenten die de Commissie door 
de Spaanse autoriteiten werden toegezonden, kan worden uitgevoerd om dwingende redenen 
van groot algemeen belang op voorwaarde dat alle nodige compenserende maatregelen om 

                                                 
4 De Spaanse autoriteiten dienen de Commissie hun voorstel voor de drie nieuwe gebieden van 

communautair belang waarnaar in de punten B i en B ii wordt verwezen, toe te zenden overeenkomstig 
de bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG (de Habitatrichtlijn) en Beschikking 97/266/EG van de 
Commissie van 18 december 1996 betreffende het informatieformulier voor als Natura 2000-gebied 
voorgestelde gebieden. 
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de algemene samenhang van Natura 2000 te garanderen tijdig worden genomen zoals in punt 
VIII werd vastgesteld. 

In verband met het in dit document uitgebrachte advies merkt de Commissie op dat: 

– dit advies slechts geldt voor dit specifieke project zoals beschreven in de door 
de Spaanse autoriteiten aan de Commissie voorgelegde documenten5 en dus 
niet geldt voor andere soortgelijke ontwikkelingen in een Natura 2000-gebied. 

– er bij dit advies van wordt uitgegaan dat de resultaten van de aan het project 
gekoppelde controleprogramma’s met betrekking tot Natura-2000 in 
aanmerking zullen worden genomen en in voorkomend geval kunnen leiden tot 
de nodige correcties van het project of tot bijkomende effectverzachtende of 
compenserende maatregelen. 

                                                 
5 In brief A24.15941 van 4 november 2005 die de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk 

Spanje de Commissie heeft toegezonden wordt naar 31 (23+8) documenten verwezen. Deze 
documenten omvatten de beschrijving van het project met het uiteindelijke ontwerp waarin met de 
effectverzachtende maatregelen rekening is gehouden. 
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