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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 494/2006, ingediend door Thomas C Burke (Ierse nationaliteit), namens 
bezorgde inwoners van Lagavooren, over de bescherming van een belangrijke 
waterhoudende grondlaag (aquifer) in North Leinster (Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert, namens de bezorgde inwoners van Lagavooren (Ierland), de manier 
waarop een belangrijke aquifer voor de regio North Leinster door de lokale overheid wordt 
geëxploiteerd. Indiener legt uit dat de graafschapsraad van Meath toestemming heeft gegeven 
aan Cememt Limited om hun steengroeve leeg te pompen. Indiener heeft kritiek op het feit 
dat het water in de rivier Nanny wordt gepompt, in plaats van in het reservoirsysteem. Hij 
betwist de stelling van de lokale autoriteiten dat het water wordt vervuild door de bodem van 
de steengroeve, aangezien dit probleem gemakkelijk op te lossen zou zijn door een aanpassing 
van de manier waarop het water uit de groeve wordt gepompt. Hij verzoekt het Parlement om 
hulp om verdere waterverspilling te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Achtergrond

In Richtlijn 2000/60/EG1 wordt een kader vastgesteld voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (kaderrichtlijn water). De kaderrichtlijn water (KRW), 
gepubliceerd in december 2000, stelt dat gedetailleerde planning inzake het gebruik van 
waterreserves noodzakelijk is teneinde niet-duurzame oplossingen en onomkeerbare schade 
                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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aan het milieu te voorkomen. Daartoe moeten stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP’s) 
worden ontwikkeld. Overeenkomstig de kaderrichtlijn water moet het eerste 
stroomgebiedbeheersplan tegen december 2009 zijn gepubliceerd. 

Vanaf 2009 moeten alle plannen of programma’s die van invloed zijn op waterreserves of 
de waterkwaliteit met de bepalingen van de stroomgebiedsbeheersplannen worden 
gecoördineerd, zodat de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water kunnen worden
gerealiseerd. Een van deze milieudoelstellingen is de verplichting een verslechtering in de 
toestand van de waterlichamen te voorkomen.

Voor wat betreft de grondwaterreserves, hebben de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
water betrekking op zowel de chemische als de kwantitatieve toestand. In deze context 
moeten de lidstaten alle grondwaterlichamen beschermen, verbeteren en herstellen en 
zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater, met de 
bedoeling voor het einde van 2015 een goede grondwatertoestand te bereiken

Het verzoekschrift

Indiener bekritiseert, ook namens andere bezorgde inwoners van Lagavooren (Ierland), de 
manier waarop een belangrijke aquifer voor de regio North Leinster door de lokale overheid 
wordt geëxploiteerd. Hij legt uit dat de graafschapsraad van Meath toestemming heeft 
gegeven aan een cementonderneming om hun steengroeve met hoeveelheden van 15 000 m³ 
per dag te ontwateren en het (afval)water in de nabijgelegen rivier de Nanny te pompen, 
waardoor er water wordt verspild, terwijl er in het hele gebied een tekort aan water is. De 
reden dat het (afval)water niet in het reservoirsysteem wordt gepompt is dat het is vervuild 
met onder andere diesel.

Daarom heeft indiener de graafschapsraad gevraagd waarom het van de aquifer afkomstige 
water uit de steengroeve niet bijvoorbeeld 500 meter verderop kan worden weggepompt, 
waardoor de steengroeve toch wordt ontwaterd, en vervolgens het (dan schone) water in het 
reservoirsysteem te pompen, om op deze wijze een belangrijke drinkwaterreserve optimaal 
te kunnen benutten.

Opmerkingen van de Commissie

Zoals aangegeven in de eerste alinea hierboven, stelt de kaderrichtlijn water dat 
gedetailleerde planning inzake het gebruik van waterreserves noodzakelijk is teneinde niet-
duurzame oplossingen en onomkeerbare schade aan het milieu te voorkomen en dat daartoe 
stroomgebiedsbeheersplannen ontwikkeld moeten worden. Met betrekking tot de 
kwantitatieve grondwatertoestand, betekent dit dat er voor evenwicht tussen onttrekking en 
aanvulling moet worden gezorgd.

Met andere woorden, het hergebruik van opgepompt grondwater voor drinkwaterdoeleinden 
valt niet onder de verplichtingen van de kaderrichtlijn water, tenzij het tot de maatregelen 
behoort die in een bepaald gebied voor een goede kwantitatieve toestand moeten zorgen. Op 
grond van wat indiener beschrijft, lijkt deze zaak niet tot een verslechtering van een 
grondwaterlichaam te leiden (dit is in ieder geval niet aangetoond). 
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De Commissie acht de aanbeveling van indiener om het grondwater op 500 meter afstand 
van de steengroeve weg te pompen zeer verstandig, omdat op deze wijze het niet-vervuilde 
water in het reservoirsysteem kan worden gepompt en niet wordt verspild door het in de 
rivier de Nanny te lozen. Overeenkomstig de kaderrichtlijn is dit echter geen verplichting en 
daarom wordt dit aan het oordeel van de graafschapsraad van Meath overgelaten.

Men zou kunnen aanvoeren dat de exploitant van de steengroeve het water met 
koolwaterstoffen vervuilt voordat het in de rivier geloosd wordt en derhalve onderworpen is 
aan Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu worden geloosd1, maar dit punt wordt niet door 
indiener naar voren gebracht en de informatie ontbreekt om te kunnen beoordelen of dit het 
geval zou kunnen zijn.

Conclusie

Op grond van de door indiener verstrekte gegevens, is de Commissie van mening dat er, in 
dit stadium, geen reden bestaat om een inbreuk op de kaderrichtlijn water te 
veronderstellen, daar de doelstellingen ten aanzien van de kwantitatieve toestand niet in 
gevaar lijken te zijn.

                                               
1PB L 129 van 18.5.1976, blz. 23-29.


