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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 598/2007, ingediend door Cathal McCarthy (Ierse 
nationaliteit), namens de Weston Gardens Residents Association, over gebrek 
aan passende maatregelen ter voorkoming van antisociaal gedrag en 
criminele praktijken gericht tegen het landgoed Weston Gardens (Limerick, 
Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

.Indiener hekelt de talloze voorvallen van antisociaal gedrag en criminele praktijken 
waaronder de inwoners van Weston Gardens (Limerick, Ierland) te lijden hebben. Indiener 
stelt dat criminelen al jaren misbruik maken van een groen gebied tussen Weston Gardens en 
het naburige landgoed van Ballinacurra Weston om de inwoners van het voormalige landgoed 
te treiteren en te intimideren. Indiener beweert dat diverse huizen op Weston Gardens in brand 
zijn gestoken en dat op het terrein illegaal afval wordt gedumpt, waardoor veel inwoners zich 
gedwongen voelden te verhuizen. Volgens indiener zijn pogingen van het plaatselijke 
politiekorps en de gemeenteraad van Limerick om de situatie op te lossen, waaronder de 
plaatsing van een hek tussen Ballinacurra Weston en Weston Gardens, slechts op de korte 
termijn succesvol gebleken. Indiener vraagt het Europees Parlement derhalve om druk uit te 
oefenen op de gemeenteraad van Limerick om haast te maken met het afwegen van de 
mogelijke oplossingen voor deze problemen, aangezien de situatie voor de inwoners van 
Weston Gardens ondraaglijk is geworden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008
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Indiener brengt verschillende problemen naar voren in verband met de ernstige gevolgen van 
antisociaal gedrag in zijn wijk. De relevante Gemeenschapswetgeving beperkt zich tot de 
kwestie van het afvalbeheer. Indiener is van mening dat dit om de volgende redenen een 
probleem is:
– er wordt voortdurend illegaal afval gedumpt in groengebieden en regelmatig illegaal afval 

verbrand; 
– het afval van de buurtbewoners wordt niet regelmatig opgehaald.

In artikel 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen1 worden de lidstaten verplicht de nodige 
maatregelen te nemen om te garanderen dat afval nuttig wordt toegepast of verwijderd zonder 
de gezondheid van de mens in gevaar te brengen en het milieu schade toe te brengen. Dit 
artikel bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om het onbeheerd achterlaten of 
het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te verbieden. 

In artikel 8 wordt bepaald dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat iedere houder van afvalstoffen deze afgeeft aan een particuliere of openbare ophaler of 
zelf zorg draagt voor de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen in 
overeenstemming met de bepalingen van de relevante EU-wetgeving. Als afval bijvoorbeeld 
op een stortplaats wordt gestort, dient aan de eisen te worden voldaan die zijn neergelegd in 
de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen2.

Na gerechtelijke stappen van de Commissie heeft het Europees Hof van Justitie Ierland in 
2005 veroordeeld3 voor het in gebreke blijven bij de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen. Om precies te zijn, het Hof was van oordeel dat er sprake was van een 
structureel probleem in de zin dat de Ierse autoriteiten op grote schaal toestonden dat er 
illegale activiteiten rond afvalstoffen plaatsvonden. Sinds deze veroordeling heeft Ierland zijn 
inspanningen geïntensiveerd om de handhaving op dit gebied te verbeteren. Zo zijn er meer 
middelen toegewezen aan Ierse gemeenten om toe te zien op de naleving van de afvalregels, 
is er een nationaal systeem opgezet voor de behandeling van klachten en heeft het Bureau 
Milieutoezicht (Office of Environmental Enforcement) dat in de Instantie voor 
Milieubescherming (Environmental Protection Agency) van Ierland gevestigd is de opdracht 
gekregen om toezicht te houden op het functioneren van de lokale autoriteiten. De Commissie 
is momenteel bezig met een vervolg op deze uitspraak en heeft Ierland in juni 2007 een eerste 
schriftelijke waarschuwing gezonden vanwege een aantal tekortkomingen. Hoewel de 
handhavingspraktijken zijn verbeterd, zijn er niet genoeg maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat de resultaten die krachtens de kaderrichtlijn afvalstoffen vereist zijn, consequent 
worden bereikt.

In het licht van het voorgaande wordt in het voorliggende verzoekschrift bezorgdheid geuit 
over de klaarblijkelijk aanhoudende aard van het illegaal dumpen en verbranden van afval in 
een woongebied en de mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid die dit met zich 
mee kan brengen. Net als met andere illegale activiteiten zijn activiteiten op het gebied van 
het illegaal dumpen en verbranden van afval op zichzelf geen bewijs voor het falen van de 
betreffende overheidsinstanties; als dergelijke activiteiten echter niet adequaat en effectief in 

                                               
1 2006/12/EG van 27.4.2006; PB L 114 van 27.4.2006.
2 1999/31/EG van 26.4.1999; PB L 182 van 16.7.1999.
3 Zaak C-494/01.
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de hand worden gehouden, dan gaat dat in tegen de eisen die de kaderrichtlijn afvalstoffen 
stelt.

Conclusies

Tegen deze achtergrond zal de Commissie Ierland om informatie vragen over de stappen die 
het neemt om een einde te maken aan dit kennelijk patroon van aanhoudend dumpen van afval 
midden in dit woongebied.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

In hun brief van 8 februari 2008 hebben de Ierse autoriteiten het onderzoek van de Commissie 
met betrekking tot deze zaak beantwoord met de volgende opmerkingen:

De Ierse autoriteiten zijn tevreden dat alle maatregelen zijn genomen en zullen worden blijven 
genomen om ervoor te zorgen dat EU-afvalwetgeving goed wordt geïmplementeerd. Ze 
rapporteren dat er in de omgeving van de stad Limerick drie particuliere bedrijven opereren. 
De gemeenteraad van Limerick heeft bevestigd dat een van de bevoegde ophalers met een 
kleiner voertuig werkt dat toegang tot de smalle straten die naar het landgoed leiden mogelijk 
maakt, wat het voertuig geschikt maakt om afval op te halen. De gemeenteraad van Limerick 
heeft verder een programma om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de kosten 
voor de inzameling van afval. Bovendien voorziet de raad in reinigingsdiensten voor de 
openbare wegen. 

In 2007 heeft de bevoegde dienst 68 gevallen behandeld van illegale storting, verbranding en 
algemene reiniging van de openbare gebieden. De gemeenteraad van Limerick heeft tevens 
twaalf klachten behandeld in verband met uitgebrande auto’s en andere illegale storting in het 
gebied. Alle klachten zijn onderzocht en afgehandeld. Kortom, de gemeenteraad van Limerick 
heeft ervoor gezorgd dat er ophaaldiensten zijn om in de behoeften van de huishoudens in het 
gebied te voorzien en zij is proactief in de aanpak van gevallen van illegale storting en andere 
inbreuken op de afvalwetgeving. 

Gelet op bovenstaande is de Commissie van mening dat de Ierse autoriteiten het landgoed 
Weston Gardens van een geschikte afvalophaaldienst hebben voorzien en doeltreffend zijn 
omgegaan met verscheidene gevallen van illegale storting op het landgoed. De Commissie is 
op basis van deze informatie dan ook van mening dat er geen inbreuk heeft plaatsgevonden op 
het Gemeenschapsrecht. 
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