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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 137/2005, ingediend door Michael Keating (Ierse 
nationaliteit), namens 'Crumlin tegen asbest' ('Crumlin Against Asbestos'), 
over de aanleg van een asbeststortplaats in de buurt van de stad Crumlin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van een door bewoners uit de buurt van Crumlin in Noord-Ierland 
opgerichte groep die zich verzet tegen de aanleg van een asbeststortplaats in een naburige 
steengroeve. Hij stelt dat de voorgestelde aanleg ernstige gezondheidsrisico’s voor de huidige 
en toekomstige generaties met zich meebrengt. Indiener klaagt tevens dat er gedurende het 
gehele planningsproces een gebrek aan transparantie was en dat de door het publiek geuite 
bezwaren en zorgen door de bevoegde autoriteiten niet voldoende in aanmerking zijn 
genomen. Hij verklaart bovendien dat er geen strategisch plan bestaat voor de omgang met 
gevaarlijke afvalstoffen in Noord-Ierland. Indiener verlangt een adequate bescherming van de 
lokale bevolking in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake respectievelijk de 
milieueffectbeoordeling en gevaarlijke afvalstoffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Indiener uit zijn bezorgdheid over de aanleg van een asbeststortplaats in de buurt van Crumlin 
in Noord-Ierland. 

Volgens indiener zou de voorgestelde aanleg ernstige gezondheidsrisico’s met zich 
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meebrengen, zijn de door de inwoners geuite zorgen niet voldoende in aanmerking genomen 
en is er geen strategisch plan voor de omgang met gevaarlijke afvalstoffen in Noord-Ierland. 
Indiener verklaart verder dat er op deze plek reeds asbestafval is gestort.

De algemene verplichtingen voor de behandeling van afvalstoffen zijn op het niveau van de 
Gemeenschap vastgelegd in Richtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen1. Deze richtlijn 
verplicht lidstaten om ervoor te zorgen dat afval wordt gestort of teruggewonnen zonder de 
volksgezondheid en het milieu in gevaar te brengen. Verder moeten ondernemingen die afval 
storten of terugwinnen, hiervoor een vergunning hebben en aan regelmatige inspecties worden 
onderworpen. Lidstaten moeten tevens een afvalbeheersplan opstellen. 

In Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen2 zijn de technische vereisten 
voor de aanleg, de exploitatie, de sluiting en de nazorg van stortplaatsen vastgelegd. Deze zijn 
gericht op het voorkomen en tot een minimum beperken van de negatieve gevolgen van 
stortplaatsen voor de volksgezondheid en het milieu. Deze richtlijn geldt ook voor de 
tijdelijke opslag van afval voor langer dan een jaar voordat het definitief wordt verwerkt of 
langer dan drie jaar voordat het wordt teruggewonnen. 

In Besluit 2003/33/EG3 van de Raad zijn criteria en procedures voor het aanvaarden van afval 
op stortplaatsen vastgelegd. Dit besluit omvat criteria voor het aanvaarden van gevaarlijke 
afvalstoffen op stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en specifieke criteria voor het 
storten van asbestafval.

Overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten4 dient een milieueffectbeoordeling te worden uitgevoerd 
als wordt verwacht dat de stortplaats aanzienlijke gevolgen voor het milieu zal hebben.

De Commissie heeft de Britse overheid schriftelijk om meer informatie verzocht. Op basis 
daarvan hoopt zij te kunnen beoordelen of het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen 
overeenkomstig de betreffende EU-wetgeving is nagekomen. De Commissie verzoekschriften
van het Europees Parlement zal van het antwoord van de Britse overheid op de hoogte worden 
gebracht. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

Zoals gesteld in de mededeling van de Commissie van 30 november 2005, heeft de 
Commissie de Britse overheid schriftelijk om informatie verzocht over de toepassing van 
diverse communautaire milieurichtlijnen op de asbestopslagplaats in Crumlin, Noord-Ierland. 
De achtergrond van deze zaak kan in bovengenoemde mededeling worden nagelezen.

Op de vergadering van 22-23 februari 2006 heeft de Commissie verzoekschriften formeel 
inzage gevraagd in het antwoord van de Britse autoriteiten. De Commissie heeft dit verzoek 
overeenkomstig artikel 6, lid 1 van Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek 
                                               
1 Zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG, PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
3 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27.
4 Zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
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tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie1 behandeld. De Britse 
autoriteiten hebben toestemming gegeven voor de openbaarmaking van de brief. Als gevolg 
daarvan is de betreffende brief aan deze mededeling gehecht. 

De diensten van de Commissie maken zich nog wel zorgen over de toepassing van de 
volgende richtlijnen betreffende de verwerking en de tijdelijke opslag van asbestafval die in 
het gebied plaatsvonden in 2003: de richtlijn betreffende het storten van afval (Richtlijn 
99/31/EG2), de richtlijn betreffende milieueffectbeoordelingen (Richtlijn 85/337/EEG3 als 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG4), en de kaderrichtlijn betreffende afval (Richtlijn 
75/442/EEG5 als gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG6 en de huidige Richtlijn 2006/12/EG7).

De diensten van de Commissie hebben daarom op eigen initiatief een zaak geopend en zijn 
van plan hun zorgen voor te leggen aan de Britse autoriteiten op een vergadering die is 
gepland voor de late herfst van 2006. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

In aanvulling op haar laatste mededeling aan de Commissie verzoekschriften heeft de 
Commissie inmiddels de gelegenheid gehad dit verzoekschrift te bespreken met de Britse 
overheid tijdens een pakketvergadering die in oktober 2006 in Londen plaatsvond. De 
Commissie heeft begrepen dat de stand van zaken als volgt is:

De voornaamste bezorgdheid van indieners, zoals in hun verzoekschrift staat uitgelegd, betreft 
het voorstel om een asbestopslagplaats te ontwikkelen op een stortplaats bij een in onbruik 
geraakte steengroeve in Crumlin, Noord-Ierland. Indieners gaven tevens uiting aan hun 
bezorgdheid over het vroegere beheer van de stortplaats met betrekking tot het storten van 
treinwagons gevuld met asbest. 

De Commissie werd door de Britse overheid medegedeeld dat in april 2005 een vergunning 
verleend werd aan een tijdelijke opslagplaats voor asbesthoudend afval. De opslagplaats heeft 
een vergunning om asbesthoudend afval te aanvaarden en dit op te slaan voor een periode van 
maximaal drie maanden waarna het vervoerd wordt naar een locatie buiten Noord-Ierland 
voor officieel goedgekeurde storting. Het afval dat bij de opslagplaats aankomt dient al op de 
plaats van oorsprong verzegeld te zijn geweest in twee dikke plastic zakken, welke worden 
opgeslagen in roll-on roll-off containers.

De vergunning voor de opslagplaats werd verleend krachtens artikel 9 van Richtlijn 
75/442/EEG betreffende afvalstoffen8 (inmiddels samengevoegd met Richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen9). De Commissie werd door de Britse overheid medegedeeld dat de 
                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43-48.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
5 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39-41.
6 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32-37.
7 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9-21.
8 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.
9 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
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vergunning een voorwaarde bevat die vereist dat er op regelmatige basis 
luchtkwaliteitscontroles worden uitgevoerd en tevens dat de opslagplaats op regelmatige basis 
gecontroleerd wordt. Tot op heden zijn deze controles bevredigend bevonden.

De informatie die aan de Commissie beschikbaar is wijst erop dat aan de opslagplaats een 
vergunning is verleend in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2006/12/EG, en 
zodoende zal de Commissie aan dit aspect van het verzoekschrift geen verdere aandacht 
besteden.

Wat betreft de bestaande stortplaats bij de in onbruik geraakte steengroeve werd de 
Commissie door de Britse overheid medegedeeld dat in 1982 een vergunning verleend werd, 
krachtens Richtlijn 75/442/EEG samengevoegd met Richtlijn 2006/12/EG, voor de storting op 
de opslagplaats van 18 treinwagons die deels waren gevuld met asbesthoudend 
isolatiemateriaal. Naar verluidt zijn een aantal treinwagons aan de oppervlakte gekomen bij 
het afwateren van het terrein door een nieuwe beheerder. Er werd toen besloten om alle 
treinwagons op het terrein op te graven en deze elders opnieuw te begraven in een 
afzonderlijke, gevoerde container. De Commissie werd medegedeeld dat de herbegraving van 
de treinwagons geacht werd onder de bestaande afvalvergunning voor het betreffende terrein 
te vallen. Naar verluidt vond de herbegraving rond november 2003 plaats.

Volgend op haar verzoek tijdens de pakketvergadering heeft de Commissie nu een kopie 
ontvangen van de methodebeschrijving zoals die verstrekt werd aan de nationale autoriteiten 
voordat de herbegraving plaatsvond, samen met details over de voering die werd gebruikt 
voor de stortplaats. Gezien het feit dat de herbegraving klaarblijkelijk plaatsvond op een 
bestaande legitieme stortplaats, zijn de bepalingen van artikelen 7 en 8 van Richtlijn 
1999/31/EG betreffende het storten van afval1 niet van toepassing zoals aanvankelijk werd 
gedacht.

Echter, artikel 14 van 1999/31/EG vereist wel dat aanpassingsplannen worden opgesteld voor 
dergelijke bestaande stortplaatsen, en de Commissie vraagt nu om details omtrent het 
aanpassingsplan voor deze stortplaats, alsmede om de opinie van de relevante autoriteiten 
over het plan met betrekking tot de verdere exploitatie van de stortplaats. De Commissie 
vraagt ook om details betreffende het toezicht op de uitloging, alsmede om details over de 
controle op de stortplaats, en in het bijzonder over de controle van de container met daarin de 
18 treinwagons. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van 
haar verdere beoordeling van dit verzoekschrift zodra bovenstaande informatie ontvangen is.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Sinds haar laatste mededeling heeft de Commissie tijdens een pakketvergadering in Londen 
op 18 september 2007 opnieuw gelegenheid gehad met de Britse overheid het verzoekschrift 
te bespreken. Op deze vergadering legde de Britse overheid uit dat er uit hoofde van artikel 14 
of Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afval2 een aanpassingsplan voor de 
stortplaats is opgesteld. Van dit plan is een exemplaar voorgelegd aan de Commissie. De 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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Britse overheid gaf aan tevreden te zijn met de kwaliteit van het voor de stortplaats opgestelde 
aanpassingsplan. Ook informeerde zij de Commissie dat de stortplaats niet-operationeel blijft. 
Nu is echter bij de desbetreffende autoriteiten een aanvraag ingediend voor een niet-
gevaarlijke stortplaats op dezelfde locatie. Deze nieuw voorgestelde stortplaats omvat echter 
niet het gebied waar de treinwagons zijn begraven. 

Ten aanzien van het toezicht op de stortplaats heeft de Britse overheid verklaard dat het 
grondwater wordt gecontroleerd als onderdeel van de toestemming voor het lozen van water 
op de stortplaats. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat er asbest aanwezig is in het 
grondwater dat afkomstig is van de stortplaats. In de aanvraag voor een nieuwe stortplaats die 
nu is ingediend bij de autoriteiten, is een nieuw toezichtsplan voor de stortplaats opgenomen. 
In overleg met de Commissie heeft de Britse overheid voorgesteld dat een definitieve 
vergunning uitsluitend wordt verleend indien aan de vereiste wordt voldaan dat eventueel 
asbestafval uit de container met de afgekeurde treinwagons zal worden gecontroleerd, 
ondanks het feit dat deze niet langer deel uitmaken van de nu voorgestelde nieuwe stortplaats.

Na evaluatie van de informatie die aan haar beschikbaar is gesteld, kan de Commissie niet 
langer constateren dat er een schending van de communautaire milieuwetgeving heeft 
plaatsgevonden. Over het aanpassingsplan voor de stortplaats is nu echter aanvullende 
informatie aangevraagd en deze zal eerst moeten worden bestudeerd voordat de Commissie 
tot een definitieve conclusie kan komen. 

7. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

In aanvulling op haar laatste mededeling aan de Commissie verzoekschriften wil de 
Commissie deze commissie mededelen dat zij haar evaluatie van dit dossier heeft voltooid. 
De Commissie heeft zich bij deze evaluatie met name gericht op het beheer van de uitloging 
van deze inmiddels gesloten vuilstortplaats, aangezien dat op dit moment de grootste 
potentiële risico’s voor de omgeving blijkt te vormen. 

De Britse overheid heeft de Commissie medegedeeld dat de container waarin de asbest 
bevattende onderdelen van treinwagons opnieuw zijn begraven, van binnen met klei is 
bekleed en dat uit de verstrekte controlegegevens niet blijkt dat er asbest uit de container in 
het milieu terecht is gekomen. De Britse overheid heeft de Commissie ervan verzekerd dat zij 
deze zaak in de gaten zal blijven houden. Verder heeft zij aangegeven dat een eventuele 
vergunning voor verdere vuilstort in de omgeving van deze gesloten stortplaats alleen kan 
worden afgegeven op voorwaarde dat er blijvend toezicht wordt gehouden op uitloging van de 
container met de treinwagons. Er kan derhalve geen overtreding van de communautaire 
milieuwetgeving worden geconstateerd. 

Bovendien blijkt uit de informatie waarover de Commissie beschikt dat de toestemming voor 
en het gebruik van de overslagplaats voor asbest in de buurt van Crumlin zijn geschied in 
overeenstemming met de communautaire milieuwetgeving. De Commissie heeft daarom het 
dossier van deze op eigen initiatief geopende zaak afgesloten. 
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