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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de werking van de
Mooncoin Waste Water Treatment Plant. Indienster legt uit dat de omwonenden 
achtereenvolgens zijn geconfronteerd met stankoverlast en geluidshinder en diverse malen 
een beroep hebben gedaan op het Environmental Protection Agency en de districtsraad van 
Kilkenny. Indienster stelt dat de stankoverlast weliswaar is opgelost, maar dat er niets is 
gedaan aan de geluidshinder, die ondraaglijk is geworden voor de omwonenden. Indienster 
verzoekt het Europees Parlement de situatie te laten onderzoeken en ervoor te zorgen dat de 
lokale autoriteiten zich houden aan de communautaire wetgeving op het gebied van 
geluidshinder.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

I. Het verzoekschrift

Indienster klaagt over het lawaai dat wordt veroorzaakt door een afvalwaterzuiveringsinstallatie 
in Kilkenny (Ierland). Indienster legt uit dat de omwonenden ondanks een aantal pogingen de 
problemen samen met de districtsraad van Kilkenny en het Environmental Protection Agency
op te lossen, nog steeds last hebben van geluidshinder door deze installatie. Indienster verwijst 
naar de Ierse geluidsvoorschriften waarmee de communautaire wetgeving op het gebied van 
geluidshinder is omgezet en verzoekt om stappen van de EU om te zorgen dat de districtsraad 
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van Kilkenny zich aan deze voorschriften houdt.

II. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Omgevingslawaai valt onder Richtlijn 2002/49/EG1 die de lidstaten verplicht strategische 
geluidsbelastingkaarten op te maken en actieplannen uit te werken bestemd voor de 
beheersing van lawaai-uitstoot.

De eerste strategische geluidsbelastingkaarten moesten op 30 juni 2007 gereed zijn voor alle 
agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners en alle wegeninfrastructuren waarop jaarlijks 
meer dan zes miljoen voertuigen passeren, spoorwegen waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen 
passeren en burgerluchthavens waarop jaarlijks meer dan 50 000 vliegtuigbewegingen 
plaatsvinden. De bijbehorende actieplannen moeten vóór 18 juli 2008 zijn aangenomen.
Informatie over de gebieden in Ierland waarvoor de verplichtingen gelden ten aanzien van het 
opmaken van geluidsbelastingkaarten en het aannemen van actieplannen is de Commissie 
toegestuurd en is beschikbaar op het internet.2 Uit deze informatie blijkt dat de agglomeratie van 
Dublin in Ierland de enige agglomeratie met meer dan 250 000 inwoners is die valt binnen de 
werkingssfeer van de bovengenoemde verplichtingen.

Overigens legt deze richtlijn geen specifieke verplichtingen vast voor installaties als bedoeld in 
het verzoekschrift. In agglomeraties moet volgens de richtlijn namelijk aandacht worden besteed 
aan lawaai van vervoermiddelen, evenals aan het lawaai van industrieterreinen en havens. 
Uiteindelijk bepalen de lidstaten zelf welke geluidscriteria ze hanteren bij de beheersing van 
lawaai-uitstoot, ongeacht de bron, evenals welke maatregelen ze nemen ter vermindering of 
voorkoming van geluidshinder.

De installatie in kwestie zou ook kunnen vallen onder Richtlijn 96/61/EG3 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) indien de capaciteit daarvan bepaalde 
drempelwaarden overschrijdt als vastgelegd in bijlage I bij deze richtlijn. Volgens de IPPC-
richtlijn zouden de bevoegde autoriteiten in dit geval verplicht zijn voor elke installatie een 
geïntegreerde vergunning op te stellen op basis van de beste beschikbare technieken om een 
hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen, inclusief geluid.
De bevoegde autoriteiten moeten er tevens zorg voor dragen dat de vergunningsvoorwaarden 
door de exploitant in zijn installatie worden vervuld. De lidstaten hebben gedurende de 
overgangsperiode tot 30 oktober 2007 de tijd om ervoor te zorgen dat bestaande installaties 
volledig in overeenstemming worden gebracht met de eisen van de richtlijn.

Krachtens Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen4 zoals deze door het Europees Hof 
van Justitie wordt geïnterpreteerd, valt afvalwater onder de communautaire voorschriften 
inzake afvalstoffen indien daarvoor geen andere gelijkwaardige communautaire of nationale 
voorschriften gelden. Richtlijn 2006/12/EG bevat onder meer een bepaling die stelt dat 
afvalstoffen moeten worden verwijderd zonder dat methoden worden aangewend die geluids-
of stankhinder veroorzaken. Naar aanleiding van stappen van de Commissie na klachten over 
stankoverlast bij een aantal Ierse afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben de Ierse autoriteiten

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (dossier ‘Data Reporting 2005’ / ‘MS reports’).
3 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
4 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
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nieuwe wetgeving ingesteld die Ierse plaatselijke autoriteiten verplicht geluids- en stankhinder 
te voorkomen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsinstallaties in Ierland. Het Ierse 
Environmental Protection Agency treedt op als toezichtautoriteit.

III. Conclusies

Richtlijn 2002/49/EG (omgevingslawaai) legt geen verplichtingen vast voor het in het 
verzoekschrift genoemde geval en laat de lidstaat geheel vrij in de keuze van de geluidscriteria 
en maatregelen die worden genomen om geluidshinder te beperken.

Mocht de installatie vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 96/61/EG (geïntegreerd 
beheer van verontreiniging), dan is het aan de bevoegde autoriteiten in de betreffende lidstaat 
om toe te zien op de naleving van de geluidsvoorschriften als vastgelegd in de 
exploitatievergunning, met dien verstande dat deze voorschriften worden opgesteld door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en gebaseerd moeten zijn op de beste beschikbare 
technieken.

Ten aanzien van de aspecten die verband houden met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2006/12/EG (afvalstoffen) zal de Commissie contact opnemen met de Ierse autoriteiten om 
vast te stellen in hoeverre de nieuwe wetgeving ten uitvoer wordt gelegd bij de door indienster 
genoemde zuiveringsinstallatie.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van deze contacten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

De Ierse autoriteiten hebben aangegeven dat de door indienster genoemde 
afvalwaterzuiveringsinstallatie met de instemming van het waterbedrijf van de districtsraad 
van Kilkenny (KCC) door een projectontwikkelaar werd gebouwd. De bouw ging van start in
oktober 2005, terwijl in mei 2006 de werkzaamheden grotendeels voltooid waren en 
afvalwater tot de installatie kon worden toegelaten. De installatie bevindt zich op de locatie 
van de oorspronkelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de districtsraad van Kilkenny voor 
het dorp Mooncoin, en is zeer landelijk gelegen, ongeveer 2 km van Mooncoin en 0,5 km van 
de rivier de Suir. De installatie is van het type Sequential Batch Reactor (SBR) en is gebouwd 
door Naas Engineering.

De Ierse autoriteiten bevestigen dat er diverse problemen zijn geweest, zowel met de kwaliteit 
van de werkzaamheden als met de geleverde apparatuur. Medewerkers van de districtsraad 
hadden een lijst van 97 verschillende probleempunten opgesteld die moesten worden 
aangepakt voordat de districtsraad de installatie kon overnemen. Tot aan eind 2006 heeft de 
aannemer een aantal halfslachtige pogingen ondernomen om deze probleempunten aan te 
pakken, maar daarna heeft hij weinig gedaan om de problemen op te lossen. In juni 2007 had 
de districtsraad geen andere keuze dan de exploitatie van de installatie over te nemen. In juli
2007 is de aannemer in liquidatie gegaan, terwijl er nog steeds een aantal openstaande 
kwesties in de Ierse Hoge Raad opgelost moeten worden.

Al vanaf de aanvankelijke toelating van afvalwater tot de installatie waren er klachten van de 
omwonenden over stankoverlast, en met name over geluidshinder. Voor wat betreft de 
geluids- en stankkwesties heeft de Commissie de volgende meer specifieke informatie 
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ontvangen:

Geluid:
De eerste klacht over geluidshinder is op 17 mei 2006 ontvangen. Op 24 mei 2006 is er 
(overdag) een geluidsonderzoek uitgevoerd, waarbij waarden van 49 en 56 dB(A) Leq/10 
min. werden gemeten bij de twee huizen die zich het dichtst bij de installatie bevinden. Er zijn 
een aantal verschillende maatregelen bij de installatie getroffen om de geluidsniveaus terug te 
dringen. Die maatregelen bestonden onder andere uit het plaatsen van een geluiddempende 
kap rond de luchtinlaat, het vervangen van het oorspronkelijke geluiddempende materiaal 
door speciaal materiaal met een grotere geluiddemping, het naar een lagere positie verplaatsen 
van de luchtinlaat, het plaatsen van een blokkerende wand achter de luchtinlaat, het aanpassen
van de maten en opstellingen van de leidingen naar de SBR-tanks, en het tot een hoger peil
vullen van de SBR-tanks. De combinatie van deze maatregelen heeft geleid tot merkbare 
reducties in de geluidsniveaus.

De geluidsniveaus zijn op 24 mei 2007 voor het laatst gemeten, en bij bovengenoemde huizen 
waren de waarden respectievelijk gedaald van 49 naar 41,4 en van 56 naar 45 dB(A) Leq/10
min. (de algemeen geaccepteerde grenswaarden zijn 55 dB(A) Leq voor overdag en 45 dB(A)
Leq voor ‘s nachts). Twee tussentijdse geluidsmetingen (juli 2006 en januari 2007) 
vertoonden een gestadige vooruitgang naar de niveaus die in mei 2007 werden gemeten. De 
maatregelen die sinds mei 2007 zijn getroffen, hebben de geluidsniveaus nog verder omlaag 
gebracht. Op dit moment is een stadium bereikt waarin het onwaarschijnlijk is dat de 
geluidsniveaus nog verder omlaag kunnen worden gebracht.

Stank:
Er zijn bij de installatie regelmatig problemen met stank geweest. Deze problemen waren 
grotendeels te wijten aan het slechte ontwerp van de installatie, die nooit correct in opdracht 
was voltooid en waarvoor de districtsraad nooit een gebruiksaanwijzing had ontvangen. 
Derhalve heeft de districtsraad getracht de installatie te exploiteren zoals de aannemer deze 
had achtergelaten en zonder enige richtlijnen van de fabrikant. Om aan dit probleem het hoofd 
te bieden werd de installatie in 2008 door een externe deskundige op het gebied van SBR-
ontwerp geëvalueerd, en zijn aanbevelingen zijn direct geïmplementeerd.

Conclusies

Het blijkt dat de bevoegde plaatselijke autoriteit, de districtsraad van Kilkenny, heeft 
ingegrepen om de door indienster benadrukte geluids- en stankproblemen aan te pakken. Het
Environmental Protection Agency (EPA) is hier gedurende het gehele proces in betrokken 
geweest en blijkt grotendeels tevreden te zijn over de huidige regelingen.

Gezien de maatregelen die getroffen zijn om de situatie te verbeteren en de informatie die de 
Commissie ter beschikking staat, is het niet mogelijk inbreuk op de Europese wetgeving aan 
te geven.


