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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0539/2007, ingediend door Barry Curtin (Ierse nationaliteit), 
namens ‘Watergrasshill Community Association’, over de vermeende 
schendingen van de EG-wetgeving in verband met het besluit van de Cork 
Council om toestemming te geven voor een steengroeve boven een 
waterhoudende grondlaag van regionaal belang 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de Cork Council om J.A.Woods Ltd 
toestemming te geven een steengroeve aan te leggen boven een waterhoudende grondlaag van 
regionaal belang in Watergrasshill. Indiener vreest dat de activiteiten in de steengroeve de 
kwaliteit van het water ernstig zouden schaden en is van mening dat het besluit in strijd is met 
de Kaderrichtlijn water (2000/60) en de Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG van de 
Raad). Volgens indiener is er, ondanks de omvang van de steengroeve (34 hectare), geen 
beoordeling van de milieueffecten uitgevoerd. Indiener legt uit dat de toestemming voor de 
steengroeve gebonden was aan een aantal voorwaarden, waartegen J.A. Woods Ltd bezwaar 
heeft aangetekend bij de Ierse beroepsinstantie. Indiener uit zijn wantrouwen met betrekking 
tot het besluit van de autoriteiten die zich over het beroep zullen uitspreken en verzoekt het 
Europees Parlement de zaak te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

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

Indiener beweert dat de toestemming voor de exploitatie van een steengroeve die is afgegeven 
door de Cork Country Council de watervoorziening van de lokale gemeenschap
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Watergrasshill in gevaar zou brengen en in strijd zou zijn met diverse elementen van de EU-
wetgeving, in het bijzonder de Kaderrichtlijn water, de Drinkwaterrichtlijn, de Richtlijn 
inzake oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de Richtlijn milieueffectbeoordeling.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Een goede toestand van het grondwater wordt in de Kaderrichtlijn water1 zowel in termen van
chemische samenstelling als in termen van kwantiteit gedefinieerd, d.w.z. de balans tussen
winning en natuurlijke aanvulling. Bovendien is elke verslechtering van de toestand van het 
grondwater (van een goede toestand naar een slechte) verboden (artikel 4, lid 1, letter b, onder 
i). Voor waterlichamen die worden gebruikt voor de winning van drinkwater, moeten de 
autoriteiten zorg dragen voor de noodzakelijke bescherming van deze waterlichamen (artikel
7). Alle noodzakelijk maatregelen binnen het stroomgebied van een rivier om een goede 
toestand van het water te bereiken/handhaven moeten voor uiterlijk 22 december 2009 
worden uitgewerkt en samengevat in een stroomgebiedbeheersplan; dit plan moet worden 
onderworpen aan een uitgebreide openbare raadpleging en inspraak door burgers, lokale
gemeenschappen, ngo’s, belanghebbenden en andere geïnteresseerde partijen (artikel 13 en
14). 

Welke maatregelen noodzakelijk zijn om de bron van de drinkwatervoorziening te 
beschermen, moet worden beoordeeld en besloten door de verantwoordelijke autoriteiten
volgens de bepalingen van artikel 7 van de Kaderrichtlijn water, om ervoor te zorgen dat het 
drinkwater dat wordt geleverd aan de consumenten voldoet aan de eisen van de 
Drinkwaterrichtlijn2. Het verzoekschrift verstrekt echter geen informatie over de 
verslechtering van het grondwater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, maar 
uit de bezorgdheid dat toekomstige ontwikkelingen van invloed zouden kunnen zijn op de 
drinkwaterlevering.

De Drinkwaterrichtlijn geeft wettelijk bindende kwaliteitsnormen voor de drinkwaterkwaliteit
waaraan het kraanwater moet voldoen. Indiener beweert niet dat het geleverde drinkwater niet 
aan deze normen zou voldoen, maar uit zijn bezorgdheid dat toekomstige ontwikkelingen van 
invloed zouden kunnen zijn op de drinkwaterlevering. Indiener noemt de Richtlijn 
oppervlaktewater, 75/440/EEG. Deze richtlijn is vervallen en niet langer van toepassing.

Het verzoekschrift beweert niet dat het betrokken gebied is aangewezen als een beschermd 
gebied, maar wel dat het een dergelijke erkenning op grond van de Habitat- en Vogelrichtlijn 
waard zou zijn. 

Op grond van de Richtlijn milieueffectbeoordeling3 is voor steengroeven met een oppervlakte 
van meer dan 25 hectaren een milieueffectbeoordeling verplicht (artikel 4, lid 1 en Bijlage I, 
punt 19). Bepaalde andere steengroeveprojecten zijn opgenomen in punt 2, onder a van 
Bijlage II. In dit geval is een MEB vereist indien het waarschijnlijk is dat het project 
significante effecten zal hebben op het milieu (artikel 4, lid 2). De hoofdverantwoordelijkheid 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG, PB L327 van 22.12.2000, als gewijzigd
2 Richtlijn 98/83/EG, PB L330 van 5.12.1998, als gewijzigd
3 Richtlijn 85/337/EEG, PB L175 van 5.7.1985, als gewijzigd
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om te bepalen of dit het geval is, ligt bij de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat, 
middels een procedure die ‘screening’ wordt genoemd. 
De Commissie zal de Ierse autoriteiten om inlichtingen verzoeken over de grootte van de 
steengroeve en over de vraag of er een screening heeft plaatsgevonden en, indien 
noodzakelijk, een milieueffectbeoordeling op grond van de genoemde richtlijn (artikel 5 t/m
10) is uitgevoerd. 

Conclusie

Met betrekking tot een aantal elementen van de EU-wetgeving die door indiener worden 
genoemd, kan de Commissie geen overtreding van de communautaire milieuwetgeving 
constateren en is er dus geen wettige basis voor interventie.

Met betrekking tot de kwestie van een milieueffectbeoordeling van de betreffende 
steengroeve zal de Commissie echter navraag doen bij de Ierse autoriteiten en zij zal de 
Commissie verzoekschriften over haar bevindingen informeren in een aanvullende 
mededeling.


