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Betreft: Verzoekschrift 842/2007, ingediend door Charlie Weston (Ierse nationaliteit), 
namens de Fairshare Campaign Group, over vermeende ongeregeldheden bij de 
uitvoering van een strategische milieueffectbeoordeling in verband met de bouw 
van een regionale rioolwaterzuiveringsinrichting op het schiereiland 
Donabate/Portrane (graafschap Dublin)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschuldigt de Ierse autoriteiten van inbreuken op Richtlijn 2001/42/EG in verband met 
een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) ten behoeve van een strategische studie naar 
het rioleringsstelsel van Groot-Dublin. Indiener stelt dat bij het formuleren van de aanbeveling in 
de SMEB dat Donabate/Portrane de beste locatie voor een regionale 
rioolwaterzuiveringsinrichting is, geen acht is geslagen op het nabijheidsbeginsel zoals dat in de 
Gemeenschapswetgeving is neergelegd en evenmin met de potentiële milieueffecten op het 
nabijgelegen estuarium van Rogerstown, een beschermd gebied. Volgens indiener ontbrak het bij 
de SMEB-procedure aan onafhankelijkheid en is ze onzuiver gebleken, omdat van de in totaal 
zestien strategische opties die in aanmerking werden genomen, er zes uitgingen van Portrane als 
locatie van de zuiveringsinrichting. Indiener beweert dat niet is gereageerd op opmerkingen van 
het publiek en meent dat het project een gevaar betekent voor de duurzame ontwikkeling van 
Donabate, Portrane en Malahide.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Indiener beweert dat inbreuk is gemaakt op Richtlijn 2001/42/EG in verband met een 
strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) ten behoeve van een strategische studie naar het 
rioleringsstelsel van Groot-Dublin. Indiener stelt dat bij het formuleren van de aanbeveling in de 
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SMEB dat Donabate/Portrane de beste locatie voor een regionale rioolwaterzuiveringsinrichting 
is, geen acht is geslagen op het nabijheidsbeginsel zoals dat in de Gemeenschapswetgeving is 
neergelegd en evenmin op de potentiële milieueffecten op het nabijgelegen estuarium van 
Rogerstown, een beschermd gebied. Volgens indiener was de SMEB-procedure niet 
onafhankelijk en is ze onzuiver gebleken, omdat van de in totaal zestien strategische opties die in 
aanmerking werden genomen, er zes uitgingen van Portrane als locatie van de regionale 
zuiveringsinrichting. Indiener beweert dat niet is gereageerd op de bezorgdheid van het publiek 
en meent dat het project een gevaar betekent voor de duurzame ontwikkeling van Donabate, 
Portrane en Malahide.

Richtlijn 2001/42/EG1, ook bekend als de strategische milieueffectbeoordeling- of SMEB-
richtlijn, wordt toegepast op plannen en programma’s die vermoedelijk aanzienlijke 
milieueffecten met zich meebrengen. In artikel 2 en 3 wordt het toepassingsgebied van de 
richtlijn beschreven.

Volgens artikel 5 moeten de te verwachten aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van het 
plan of programma worden vastgesteld, beschreven en beoordeeld. Het opnemen van
milieuoverwegingen in het rapport zou tot duurzamere oplossingen in de besluitvorming moeten 
leiden. Volgens dit artikel is het ook verplicht vergelijkenderwijs redelijke alternatieven te 
beschrijven en te beoordelen. Het is van essentieel belang dat de instantie die het plan zal 
aanvaarden, en ook de instanties en de burgers die worden geraadpleegd, een precies beeld 
krijgen van de mogelijke redelijke alternatieven en begrijpen waarom deze niet als beste optie 
worden gezien. De informatie waarnaar in bijlage I van de SMEB-richtlijn wordt verwezen, moet 
aldus voor de gekozen alternatieven worden verstrekt.

Indiener klaagt over de keuze van de Ierse autoriteiten en stelt dat de verschillende alternatieven 
niet juist zijn beoordeeld. Op grond van de gegeven informatie kan de Commissie geen 
schending van de SMEB-richtlijn ontdekken, aangezien alle alternatieven lijken te zijn 
overwogen en onderzocht.

Wel moet worden opgemerkt dat voor vaststelling van een schending van Gemeenschapsrecht, 
moet worden aangetoond dat de nationale autoriteiten geen gehoor geven aan de vereisten van 
EU-wetgeving, in dit geval de SMEB-richtlijn. De Commissie bezit echter geen bevoegdheid 
aangaande de inhoud van de beslissing. Het feit dat economische (of andere) voordelen zwaarder 
wegen dan nadelen voor het milieu vormt op zich geen schending van de richtlijn.

Conclusie

De Commissie dankt indiener voor het door Pick Everard Engineering Consultants geschreven 
rapport, maar zij kan in dit stadium geen schending van EU-Gemeenschapsrecht ontdekken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Commentaar van de Commissie op de door indiener verstrekte aanvullende informatie

De Commissie heeft de door indiener verstrekte aanvullende informatie bestudeerd, in het 

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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bijzonder de Submission made under protest by Fairshare on the Draft Environmental Report for 
the SEA of the GDSDS – december 2007 en het GDSDS Strategic Environmental Assessment, 
Environmental Report – september 20071 waarop de bijdrage van Fairshare betrekking heeft.

Met betrekking tot de SMEB-richtlijn bevestigt de Commissie dat aan de formele vereisten van 
de SMEB-richtlijn is voldaan; in het verslag wordt geen besluit genomen over een bepaalde
locatie of technologie.

Met betrekking tot de vermeende overtredingen van de Kaderrichtlijn Water2, de Richtlijn inzake 
de behandeling van stedelijk afvalwater3 en de Vogelrichtlijn4 en de Habitatrichtlijn5 is de
Commissie tot het volgende oordeel gekomen:

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water stelt twee essentiële milieudoelen vast voor de bescherming van alle
wateren (rivieren, meren, grondwater en kustwateren):
- Het bereiken/behouden van een goede watertoestand, in beginsel voor 2015;
- Het voorkomen van verslechtering van de watertoestand.
De eerste stap was de aanwijzing van stroomgebieddistricten en de analyse van de druk en 
effecten op de wateren voor 22.12.2004 (verslagen op grond van de artikelen 3 en 5): in haar
uitvoeringsverslag van 20076 rekende de Commissie de verslagen van Ierland tot de best 
presterende. De noodzakelijke plannen en programma’s voor het bereiken van een goede 
watertoestand zijn ontwikkeld op basis van een brede openbare raadpleging, waarbij burgers, 
burgergroepen en ngo’s specifiek recht hadden op toegang tot alle achtergronddocumenten en -
informatie. 
Met betrekking tot de waterprijs verwijst indiener naar het beginsel van kostenterugwinning van 
waterdiensten zoals beschreven in artikel 9, dat een bijdrage levert aan de milieudoelen van deze 
richtlijn en zorgt voor een adequate bijdrage van de verschillende vormen van watergebruik. De 
lidstaten mogen echter van het beginsel van de waterprijs afwijken als er gevestigde praktijken 
zijn waarvan de voortzetting voor een bepaalde watergebruikende activiteit de bedoelingen en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water niet in gevaar brengt. Als 
lidstaten van deze mogelijkheid gebruik maken, moeten ze de redenen daarvoor vermelden in de 
stroomgebiedbeheerplannen die uiterlijk 22.12.2009 moeten zijn opgesteld. Tegelijkertijd stelt 
de Kaderrichtlijn Water het beginsel in dat voor elke onttrekking een vergunning nodig is en dat 
aanvragen voor dergelijke vergunningen moeten worden beoordeeld aan de hand van de 
doelstellingen voor een goede watertoestand als het gaat om kwaliteit en kwantiteit.
De ontwerpstroomgebiedbeheerplannen moesten uiterlijk 22.12.2008 gereed zijn, de definitieve 
versies op 22.12.2009. De plannen en programma’s moeten voldoen aan de verplichtingen van 
de richtlijn.
Het betreffende milieuverslag komt niet in de plaats van beslissingen die moeten worden 
genomen op grond van de Kaderrichtlijn Water. Het is duidelijk dat alle gekozen opties moeten 

                                               
1 In 2001 werd opdracht gegeven voor de strategische studie naar het rioleringsstelsel van Groot-Dublin omdat men 

erkende dat het nodig was op regionaal niveau overeenstemming te bereiken over de bestaande en toekomstige 
eisen op het gebied van riolering en infrastructuur voor rioolwaterzuivering in Groot-Dublin. De mate en snelheid 
van de recente ontwikkeling, die het gevolg is van sterke economische groei, heeft de druk op het bestaande 
afwateringssysteem en de rivieren vergroot.

2 Richtlijn 2000/60/EG, PB L327 van 22.12.2000, als gewijzigd.
3 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991, als gewijzigd.
4 Richtlijn 79/409/EEG, PB L103 van 25.4.1979, als gewijzigd.
5 Richtlijn 92/43/EEG, PB L206 van 22.7.1992, als gewijzigd.
6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm.
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voldoen aan de richtlijn.
Op dit moment kan de Commissie geen overtreding van de Kaderrichtlijn Water vaststellen.

Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
Het verzoekschrift verwijst naar verschillende doelstellingen van de richtlijn:
- secundaire behandeling als de minimale vereiste, tertiaire behandeling voor lozingen van 

meer dan 10 000 bevolkingsequivalenten in kwetsbare gebieden en in de 
afwateringsgebieden van dergelijke kwetsbare gebieden; afhankelijk van de specifieke 
situatie kan verdere behandeling echter noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde 
milieudoelstellingen.

- beperking van lekken (en dus onder meer beperking van infiltratie van grondwater in
rioolstelsels) en beperking van vervuiling door overstroming met overtollig regenwater. 

Deze verplichtingen moeten echter worden nagestreefd ongeacht welke mogelijkheid uiteindelijk 
wordt gekozen voor de opvang en behandeling van afvalwater in Groot-Dublin, als het gaat om 
zowel het aantal als de locatie van de waterzuiveringsinstallaties. De EU-wetgeving, zoals de 
Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en de Kaderrichtlijn Water, bepaalt 
welke milieudoelstellingen moeten worden bereikt, maar schrijft geen technologieën of locaties 
voor installaties voor. Bovendien is de wetgeving absoluut neutraal als het gaat om organisatie
en eigendom.

Zwemwaterrichtlijn
Alle stranden die binnen het werkingsgebied van de Zwemwaterrichtlijn1 vallen, moeten voldoen 
aan de in de richtlijn vastgelegde kwaliteitsnormen en de toekomstige infrastructuur moet 
blijvende naleving van deze normen garanderen. De kwaliteitsdoelstellingen van de
Zwemwaterrichtlijn moeten deel uitmaken van de voornoemde stroomgebiedbeheerplannen op 
grond van de Kaderrichtlijn Water. 

Beschermde gebieden volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
De Commissie is op de hoogte van het feit dat de oostelijke kustlijn van Ierland rijk is aan
Natura 2000-gebieden, op grond van zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn. Een van de 
taken bij de verdere ontwikkeling van de toekomstige infrastructuur voor afvalwater voor Groot-
Dublin wordt het respecteren van deze aangewezen beschermde gebieden bij de planning, aanleg 
en exploitatie.

Conclusie

Op dit moment kan de Commissie geen overtreding van de EU-milieuwetgeving vaststellen. Zij 
zal nauwlettend toezicht blijven houden op de adequate naleving van deze wetgeving gedurende 
de planning voor de toekomstige infrastructuur voor afvalwater voor Groot-Dublin. 

De Commissie wil onderstrepen dat voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie met een 
capaciteit van meer dan 150 000 bevolkingsequivalenten op grond van de bepalingen van de
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn2 een milieueffectbeoordeling verplicht is voordat een 
vergunning kan worden afgegeven.

                                               
1 Richtlijn 76/160/EEG, PB L31 van 5.2.1976, als gewijzigd; Richtlijn 2006/7/EG, PB L64 van 4.3.2006.
2 Richtlijn 85/337/EEG, PB L175 van 5.7.1985, als gewijzigd.
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