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Betreft: Verzoekschrift 1032/2007, ingediend door Saul Barry (Ierse nationaliteit), over 
beweerde schendingen van de EU-wetgeving inzake milieubeoordeling in verband 
met de goedkeuring van het Dun Laoghaire Rathdown County Development Plan 
(Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat als gevolg van de goedkeuring van het Dun Laoghaire Rathdown County 
Development Plan in 2004, de status van het Sandyford Industrial Estate werd gewijzigd van 
een licht industriegebied in een gebied waar ook woningbouw mogelijk is. Volgens indiener 
zorgt het urbanisatieplan voor dit gebied voor een bevolkingstoename van 0 tot 20 000 
mensen in 2015 en de bouw van meer dan 10 000 huizen. Indiener betwist het concept van het 
Urban Framework Plan en vindt dat het is gebruikt om de vereisten voor het uitvoeren van 
een strategische milieubeoordeling (SMB) te vermijden, die van toepassing zou zijn bij lokale 
gebiedsplanning. Indiener keurt de aanzienlijke toename van lawaai en luchtvervuiling af en 
vraagt het Europees Parlement om de situatie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (die bekend staat als de MEB-richtlijn) zoals gewijzigd bij 
Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3, heeft betrekking op de bouw van stedelijke 
ontwikkelingsprojecten. In geval van de in bijlage II (punt 10b) van de Richtlijn opgesomde 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
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projecten moeten de lidstaten aan de hand van een zogeheten "screening" (ofwel door middel 
van onderzoek per geval ofwel volgens drempelwaarden of criteria, rekening houdend met de 
desbetreffende selectiecriteria in bijlage III van de Richtlijn) vaststellen of het project 
waarschijnlijk significante milieu-effecten heeft en dus voorafgaande aan het verlenen van de 
bouwvergunning een MEB vereist. Het besluit tot de screening moet aan het publiek kenbaar 
worden gemaakt.

Wanneer er een MEB plaatsvindt, moeten de waarschijnlijke milieueffecten van het project 
worden vastgesteld en beoordeeld, en moeten er maatregelen worden voorgesteld ter 
voorkoming, vermindering en, zo mogelijk, opheffing van de significante schadelijke 
effecten. Tijdens de MEB-procedure moet het publiek worden geraadpleegd, en in het 
definitieve besluit tot toekenning of weigering van de bouwvergunning moeten de resultaten 
van de MEB en de openbare raadpleging worden meegewogen.

Wat betreft de strategische milieubeoordeling van het plan, bepaalt Richtlijn 2001/42/EG van 
de Raad (de zogeheten SMB-richtlijn1) in artikel 3 welke plannen en programma's beoordeeld 
dienen te worden. Artikel 3, lid 2, vermeldt dat er een milieubeoordeling moet plaatsvinden 
van alle plannen en programma's die voorbereid worden met betrekking tot ruimtelijke 
ordening en grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG (MEB-richtlijn) genoemde 
projecten.

Wat betreft het bredere beleid inzake het stadsmilieu, heeft de Europese Commissie op 
11.1.2006 een Thematische strategie2 vastgesteld. Deze strategie heeft stadsbeheer en 
stadsplanning samen met andere prioriteiten aangemerkt als uitdagingen waarmee stedelijke 
gebieden te maken hebben, maar stelt op dit terrein geen uniforme of bindende doelstellingen 
voor. Zolang de specifieke communautaire milieu- en andere regelgeving wordt nageleefd, 
blijft de Commissie van mening dat de steden, inspelend op de lokale eisen en 
omstandigheden, zelf het beste over dergelijke zaken kunnen beslissen. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel laat de EU het aan de lokale en nationale autoriteiten over om op lokaal 
niveau oplossingen te zoeken en door te voeren. De Commissie heeft in 2007 echter 
richtsnoeren gepubliceerd die de steden moeten helpen bij de verbetering van hun 
stadsplanning3.

Wat betreft de luchtkwaliteit, maakt Dun Laoghaire deel uit van de Dublin Agglomeration 
Area (zone A). Voor die zone geldt dat alle overeenkomstig Richtlijnen 96/62/EG4 en 
1999/30/EG5 van de Raad, alsmede Richtlijnen 2000/69/EG6 en 2002/3/EG7 van het Europees 
Parlement en de Raad gemelde verontreinigende stoffen onder hun respectieve grenswaarden 
liggen. In een dergelijk geval moet de lidstaat de concentratie verontreinigende stoffen onder 
de grenswaarden houden en trachten de beste luchtkwaliteit te handhaven die verenigbaar is 
met duurzame ontwikkeling. Op grond van de beschikbare informatie kan de Commissie niet 

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001.
2 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm.
3 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm.
4 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55–63.
5 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41–60.
6 PB L 313 van 13.12.2000, blz. 12–21.
7 PB L 67 van 9.3.2002, blz. 14–30.
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voorzien of de realisatie van het Dun Laoghaire Rathdown County Development Plan tot 
overschrijding van de grenswaarden leidt.

Conclusies

Met het oog op door indiener verstrekte aanvullende informatie heeft de Commissie besloten 
de Ierse autoriteiten schriftelijk te verzoeken om enige opheldering over het onderscheid 
tussen een Urban Framework Plan (stedelijk kaderplan) en een Local Area Plan (lokaal 
gebiedsplan) en hun respectieve verplichtingen met betrekking tot de SMB-richtlijn. Na 
ontvangst van een reactie gaat er een volgende mededeling naar de Commissie 
verzoekschriften uit.

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

De Commissie heeft in verband met dit verzoekschrift contact opgenomen met de Ierse 
autoriteiten en verzocht om opheldering over het onderscheid tussen een Urban Framework 
Plan (stedelijk kaderplan) en een Local Area Plan (lokaal gebiedsplan) en hun respectieve 
verplichtingen met betrekking tot de SMB-richtlijn. 1

De Ierse autoriteiten hebben uitgelegd dat het Sandyford Business Estate deel uitmaakt van 
het Dun Laoghaire Rathdown County Development Plan, dat is goedgekeurd vóór de 
inwerkingtreding van de SMB-richtlijn. Dit ontwikkelingsplan bevat echter wel een 
verklaring over de waarschijnlijke milieueffecten van de tenuitvoerlegging van het plan.

In 2007 heeft het bestuur van het graafschap besloten om consultants opdracht te geven een 
Urban Framework Plan (met inbegrip van het Sandyford Business Estate) op te stellen. Een 
Urban Framework Plan is een leidend document dat geen wettelijke status heeft. Het mag niet 
worden beschouwd als een alternatief voor een Local Area Plan. De mogelijke 
tenuitvoerlegging van een Urban Framework Plan kan echter een wijziging van het County 
Development Plan noodzakelijk maken. Dergelijke wijzigingen zullen daarna moeten worden 
onderworpen aan een volledige SMB-screening en openbare raadpleging, omdat ze vallen 
onder het toepassingsgebied van artikel 3 van de SMB-richtlijn.

Op basis van de informatie die indiener heeft verstrekt en het antwoord dat is ontvangen van 
de Ierse autoriteiten, kan de Commissie geen schending van het Gemeenschapsrecht 
constateren. Derhalve kan zij in deze zaak geen verdere actie ondernemen.

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.


