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Betreft: Verzoekschrift 0295/2005 ingediend door James Lunney (vermoedelijk Ierse 
nationaliteit), namens de Nevitt Lusk Action Group against a Superdump, 
over een voorgestelde vuilstortplaats

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is bezorgd om de geplande aanleg van een grote vuilstortplaats in een gebied in het 
noorden van het graafschap Dublin. Volgens hem zou de vuilstortplaats een risico vormen 
voor de waterhoudende grondlagen die de regio van drinkwater voorzien. Bovendien zou ze 
vogels aantrekken, wat het luchtverkeer in gevaar zou kunnen brengen, aangezien de plek 12 
km van de luchthaven van Dublin verwijderd ligt. Indiener zegt dat de richtlijnen van de 
organisatie voor internationale burgerluchtvaart (ICAO) aanbevelen dat vuilstortplaatsen op 
minstens 13 km van een luchthaven moeten liggen. Bovendien zou de vuilstortplaats overlast 
bezorgen voor de plaatselijke bewoners. Ten slotte is indiener van mening dat de aanleg van 
deze vuilstortplaats in strijd zou zijn met het beginsel van nabijheid zoals vastgelegd in de 
Kaderrichtlijn Afval, dat stelt dat afval zo dicht mogelijk bij de plaats van oorsprong moet 
worden verwerkt. Volgens hem zal de geplande vuilstortplaats afval van verafgelegen 
gebieden krijgen en zo aanzienlijk extra wegverkeer veroorzaken. Het zou dus de 
inspanningen om de EU-hergebruikdoelstellingen te bereiken, ondermijnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 augustus 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006.

Het verzoekschrift betreft de geplande aanleg van een vuilstortplaats in het graafschap Dublin 
(Ierland). Volgens indiener zou de aanleg van de vuilstortplaats negatieve gevolgen hebben 
voor het milieu. Ten slotte is indiener van mening dat de aanleg van deze vuilstortplaats in 
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strijd zou zijn met het beginsel van nabijheid.

De algemene verplichtingen voor de behandeling van afvalstoffen zijn vastgelegd in Richtlijn 
75/442/EEG inzake afvalstoffen1. Artikel 5 van deze richtlijn verplicht de lidstaten een 
geschikt netwerk van afvalverwerkingsinstallaties in het leven te roepen, dat de Gemeenschap 
als geheel in staat moet stellen om zelf te voorzien in de verwijdering van afvalstoffen en de 
lidstaten om deze doelstelling na te streven, waarbij ze rekening houden met de geografische 
omstandigheden en de behoefte aan gespecialiseerde installaties voor bepaalde soorten 
afvalstoffen. Het netwerk van afvalverwerkingsinstallaties moet het ook mogelijk maken dat 
afval in de dichtstbijzijnde installaties met de meest geschikte methodes en technologieën 
wordt verwijderd om het milieu en de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen.

Het beginsel van nabijheid betekent niet dat de verwijdering van afvalstoffen moet 
plaatsvinden in ongeacht welke installatie die het dichtst bij de plaats van oorsprong van het 
afval ligt. Het betekent dat de geschiktheid van de installatie voor de verwijdering van 
afvalstoffen, de bescherming van het milieu en van de volksgezondheid en de nabijheid van 
de installatie criteria zijn, die in aanmerking moeten worden genomen bij het opzetten van het 
netwerk van afvalverwerkingsinstallaties. 

Artikel 7 van de richtlijn verplicht lidstaten om afvalbeheersplannen op te stellen waarin 
geschikte stortplaatsen en verwerkingsinstallaties worden opgenomen. 

Daarnaast bepaalt Richtlijn 1999/31/EG inzake het storten van afvalstoffen2 de specifieke 
vereisten voor de aanleg, het gebruik, de sluiting en de nazorg van stortplaatsen. Voor keuze 
van de locatie van stortplaatsen moeten verschillende criteria zijn vervuld. Er moet 
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de hydro-geologische omstandigheden van de 
stortplaats, de aanwezigheid van woonwijken, landbouwgebieden of beschermde 
natuurgebieden. Ook bepaalt de richtlijn dat de stortplaats alleen kan worden toegestaan als 
deze geen groot risico vormt voor het milieu. Een van de voorwaarden voor de vergunning is 
dat de geplande stortplaats in overeenstemming is met het afvalbeheersplan. 

Stortplaatsen waar meer dan tien ton afval per dag wordt gestort met een totale capaciteit van 
meer dan 25 000 ton, uitgezonderd stortplaatsen voor inerte afvalstoffen, moeten een 
volledige vergunning hebben volgens Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging3.

Overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG inzake 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.
                                               

1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47, zoals laatst gewijzigd bij Beschikking 96/350/EG, PB L 135 van 6.6.1996, 
blz. 32.

2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.

3 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.

4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.



CM\755994NL.doc 3/6 PE369.978/Rev.III

NL

Aangezien het project zich in dit geval nog in een vroeg stadium bevindt en er nog geen 
vergunning is verleend voor de stortplaats, kan geen mogelijke schending van de betreffende 
wetgeving worden vastgesteld.

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

Tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 24 april 2006 is verklaard dat 
verwacht wordt dat de vergunning voor de stortplaats zal worden verleend. Vanuit het 
uitgangspunt van de indiener wordt aangevoerd dat de stortplaats op een historische locatie 
was aangelegd en dat de afstand van de locatie tot de luchthaven kleiner is dan wat in 
richtsnoeren wordt aanbevolen. Indiener wil dat er een studie wordt verricht naar de gevolgen 
van de geplande vuilstortplaats voor het milieu en roept op tot voorafgaande onderzoeken. 
Verder werd voorgesteld dat de Commissie reeds in de planningfase van het project ingrijpt.

Sinds haar laatste mededeling heeft de Commissie geen aanvullende informatie verkregen die 
aanleiding zouden kunnen geven tot een wijziging in het ingenomen standpunt. Nader 
gespecificeerd heeft zij geen mogelijke schending van de EU-wetgeving inzake afvalstoffen 
vastgesteld in verband met de bezorgdheid van indieners om het historisch erfgoed en de 
afstand tot woonwijken.

Volgens de richtlijn over het storten van afval kan alleen dan toestemming voor de stortplaats 
worden verleend indien de eigenschappen van de stortplaats, volgens de voorschriften 
bedoeld in paragraaf 1.2 van bijlage 1 van de richtlijn, of de te treffen corrigerende 
maatregelen, erop duiden dat de stortplaats geen ernstig gevaar voor het milieu oplevert. Met 
betrekking tot de mogelijke gevolgen voor het milieu, bijvoorbeeld voor een waterhoudende 
grondlaag, voorziet de richtlijn over het storten van afval strikte voorschriften in de vorm van 
grenswaarden en nazorgprocedures. Dit geldt tevens voor alle mogelijke emissies. Het is de 
taak van de verantwoordelijke nationale instantie om vast te stellen of de geplande 
maatregelen in overeenstemming zijn met alle wettelijke vereisten. 

De Commissie heeft, als hoedster van het Verdrag, de algemene plicht om het Europese 
Gemeenschapsrecht te beschermen. Artikel 226 van het EG-Verdrag kent de Commissie de 
bevoegdheid toe om een inbreukprocedure in gang te zetten indien een lidstaat heeft verzuimd 
een uit het Verdrag voortvloeiende verplichting te vervullen. De Commissie is echter van 
mening dat er momenteel geen situatie bestaat op grond waarvan zij in deze zaak een beroep 
zou kunnen of moeten doen op artikel 226, aangezien de procedure tot bepaling van de 
vergunning voor de stortplaats nog niet is afgerond en er dus onmogelijk een schending van 
EU-wetgeving in verband met vergunningen kan worden vastgesteld.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Dit verzoekschrift gaat over de geplande aanleg van een grote vuilstortplaats in Nevitt (in het 
noorden van het graafschap Dublin) en werd in september 2005 voorgelegd aan de Europese 
Commissie namens de Nevitt Lusk Action Group. Het is geregistreerd onder nummer 
295/2005 en werd onderzocht door de diensten van de Commissie op basis van de informatie 
die indiener heeft verstrekt. Over de uitkomsten van een eerste analyse werd op 24 april 2006 
verslag gedaan aan de leden van de Commissie verzoekschriften; de Commissie gaf aan dat 
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een milieueffectbeoordeling moest worden uitgevoerd en dat er op dat moment, naast het feit 
dat er nog geen vergunning voor de stortplaats was verleend, geen mogelijke schending van 
de (afval)wetgeving kon worden vastgesteld. 

Na een verdere analyse van de diensten van de Commissie die is gebaseerd op door indiener 
verstrekte aanvullende informatie, lijkt het erop dat de geplande vuilstortplaats tot een 
achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater zou kunnen leiden, hetgeen een schending 
van de waterwetgeving zou betekenen. Om precies te zijn, de geplande vuilstortplaats is 
gelegen in de buurt van een waterhoudende grondlaag (bij de Bog of the Ring), die drinkwater 
levert aan gebieden in de omgeving en door de vuilstortplaats zou kunnen worden aangetast. 

De Commissie verzoekschriften is onlangs een rechtstreekse correspondentie met de Ierse 
autoriteiten (het Iers milieuagentschap EPA) aangegaan. Dit directe contact is gekoppeld aan 
een besluit van de commissie om waarnemers te sturen naar de openbare hoorzitting over de 
geplande vuilstortplaats.
Lidstaten zijn krachtens Richtlijn 2000/60/EG1 (Kaderrichtlijn Water) verplicht om te 
voorkomen dat er een achteruitgang van de waterkwaliteit optreedt en om uiterlijk in 2015 
een goede waterkwaliteit tot stand te hebben gebracht. Uiteindelijk zullen waterlichamen die 
gevaar lopen, worden onderworpen aan het maatregelenprogramma van de richtlijn om in 
2015 een goede toestand te hebben bereikt of, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, met 
uitzonderingen te maken krijgen.
Richtlijn 99/31/EG2 legt door middel van strenge operationele en technische eisen met 
betrekking tot het storten van afvalstoffen, maatregelen, procedures en een leidraad op om de 
negatieve effecten op de omgeving te voorkomen of zo ver mogelijk terug te dringen, in het 
bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht. Volgens 
bijlage I van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen moet er bij het kiezen van 
een locatie voor een stortplaats onder andere rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van grondwater en de hydrogeologische gesteldheid van het gebied. De bevoegde autoriteiten 
kunnen alleen toestemming voor een stortplaats verlenen als aan deze en andere eisen is 
voldaan die onder artikel 7 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen worden 
opgenoemd. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht de situatie ter plekke te inspecteren om te 
garanderen dat er aan de eisen voor een vergunning is voldaan. Tot slot en als aanvulling op 
het bovenstaande is het verplicht om maatregelen te treffen om de inbreng van gevaarlijke 
verontreinigende stoffen in het grondwater of de inbreng van andere niet-gevaarlijke 
verontreinigende stoffen te voorkomen onder Richtlijn 80/68/EEG3; zie ook artikel 6 van 
Richtlijn 2006/118/EG4. 

In bovengenoemde context moet er eerst onderzoek worden gedaan om te beoordelen wat het 
risico op de verontreiniging van het grondwater is en indien van toepassing, een vergunning 
worden toegekend voor een dergelijk project, mits alle technische voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen om verontreiniging van het grondwater door stoffen die van de vuilstortplaats 
afkomen te voorkomen. Ook dient te worden opgemerkt dat krachtens de voorwaarden van 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
3 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43.
4 PB L 372 van 12.12.2006, blz. 19.
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Richtlijn 98/83/EG, de Ierse autoriteiten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat het water dat 
aan de consument wordt geleverd vrij is van bacteriologische besmetting.

In zijn verslag van 18 juni 2007 gaf het Ierse milieuagentschap EPA aan dat de kans dat de 
kwaliteit van het grondwater wordt beïnvloed zeer klein is als het gaat om het mogelijke risico 
van lekkages vanaf de stortplaats (vergeleken met de grondwaterstroom en de daaraan 
gekoppelde verdunningsfactor) en in aanmerking genomen dat verschillende technische 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om vervuiling te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik 
van een membraan op de stortplaats), hetgeen in overeenstemming is met Richtlijn 
80/68/EEG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging.

In de milieueffectrapportages van april 2006 en juni 2007 is enige informatie te vinden over 
de technische voorzorgsmaatregelen die worden getroffen om de aantasting van de 
waterhoudende grondlaag te voorkomen. De Commissie heeft echter nog geen concrete 
gegevens gezien die duidelijk aantonen dat dit inderdaad is gebeurd (bijvoorbeeld een 
vergelijking van controledata met hun natuurlijke achtergrondniveau), wat betekent dat de 
genoemde zeer kleine kans op lekkages niet meer dan een (niet bewezen) aanname kan zijn. 
Verder wordt voorgesteld om de vergunning voor de stortplaats om de acht jaar opnieuw aan 
een onderzoek te onderwerpen, terwijl in Richtlijn 80/68/EEG wordt gesproken over een 
onderzoek om de vier jaar. Bovendien had dit gebied geregistreerd moeten worden als 
beschermd drinkwatergebied krachtens artikel 6 van Richtlijn 2000/60/EG (Kaderrichtlijn 
Water), wat niet het geval lijkt te zijn. Deze wettelijke eis moet een achteruitgang van de 
(grond)waterkwaliteit voorkomen om het niveau van zuivering dat voor de productie van 
drinkwater is vereist te verlagen.

Conclusies

In het licht van deze eerste opmerkingen doet de Commissie nu navraag bij de Ierse 
autoriteiten over het kennelijke gebrek aan onderzoek met betrekking tot de waterhoudende 
grondlaag die het meest doordringbaar is (grindlagen) en het feit dat conclusies ontbreken 
over de waterhoudende grondlagen die onder de vuilstortplaats liggen en die mogelijk als 
drinkwatervoorziening worden gebruikt. Ook zijn er vragen gesteld over de 
vergunningstermijn en de bescherming van de drinkwaterbron.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de voortgang van 
haar onderzoek.

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

Zoals aangegeven in haar mededeling van 5 mei 2008 heeft de Commissie op 14 maart 2008 
een brief aan de Ierse autoriteiten gezonden om opheldering te vragen over het kennelijk
ontbreken van onderzoek naar de meest doordringbare waterhoudende grondlagen
(grindlagen) en van conclusies over de waterhoudende grondlagen onder de stortplaats in het 
licht van mogelijk gebruik voor de drinkwatervoorziening, alsmede over de 
vergunningstermijn en de bescherming van de drinkwaterbron. De Commissie ontving een 
antwoord op 22 mei 2008. In deze mededeling worden de belangrijkste elementen van dit 
antwoord samengevat.
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In hun schrijven van 12 mei 2008 bevestigen de Ierse autoriteiten dat de afdeling voor 
vergunningen en richtsnoeren van het milieuagentschap EPA in haar verslag van 18 juni 2007 
heeft aangegeven dat de kans op schadelijke gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit 
onbetekenend is wat betreft het mogelijke risico van lekkage vanuit de stortplaats (in 
verhouding tot de grondwaterstroom en de bijbehorende verdunningsfactor), ook gezien de 
verschillende technische voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om te waarborgen dat 
vervuiling wordt voorkomen (zoals toepassing van een membraan op de stortplaats),
overeenkomstig Richtlijn 80/68/EEG betreffende de bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen.
De Ierse autoriteiten benadrukken dat het EPA de wettelijke procedure voor de beoordeling 
van de aangevraagde afvalvergunning in dit geval nog niet had voltooid. Derhalve stellen zij 
dat de bezorgdheid van de Commissie ten aanzien van de geldigheid van de beoordeling van 
de aanvraag voorbarig is en dat de volledige documentatie in ogenschouw moet worden 
genomen wanneer de gehele aanvraagprocedure zal zijn afgerond. Ook geven de Ierse 
autoriteiten aan dat het EPA een openbare hoorzitting heeft gehouden om bezwaren te horen, 
waaraan niet alleen alle tegenstanders hebben deelgenomen, maar waarbij ook 
vertegenwoordigers van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement
aanwezig waren. Volgens de vergunningsprocedure kan een verslag worden verwacht van de 
voorzitter van de hoorzitting, dat zal worden aangeboden aan de directie van het EPA, die het 
verslag en de bezwaren in overweging zal nemen alvorens een definitieve beslissing te 
nemen. Zulke beslissingen worden bekendgemaakt op de EPA-website en zijn met alle 
relevante documentatie openbaar beschikbaar op www.epa.ie/licensing.
Met betrekking tot de vergunningstermijn versus de vierjaarlijkse herzieningsverplichting 
krachtens Richtlijn 80/68/EEG bevestigen de Ierse autoriteiten dat elke afvalvergunning ten 
minste elke vier jaar moet worden beoordeeld op grond van artikel 39 van de Verordening 
Afvalvergunningen uit 2004.

Ten slotte hebben de Ierse autoriteiten de Commissie ten aanzien van het vermeende 
ontbreken van de registratie van het gebied als beschermd drinkwatergebied op grond van 
artikel 6 van de Kaderrichtlijn Water laten weten dat het grondwaterlichaam in dit geval is 
opgenomen in het register van beschermde gebieden en daarmee voldoet aan de voorwaarden 
van de richtlijn. Dit is in maart 2005 door het EPA aan de Europese Commissie gemeld 
namens het Ierse ministerie van Milieu, Erfgoed en Lokaal Bestuur. 

Conclusies
De Commissie is tevreden met het antwoord van de Ierse autoriteiten ten aanzien van de 
wettelijke uitvoering van Richtlijn 80/68/EEG en Richtlijn 2000/60/EG. De conclusies over 
de risico’s van aantasting van de waterhoudende lagen zullen moeten wachten tot de directie 
van het EPA haar definitieve beslissing heeft genomen na afronding van de 
vergunningsprocedure. In dit stadium ziet de Commissie geen reden om haar onderzoek voort 
te zetten.


