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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 870/2008, ingediend door John Keogan (Ierse nationaliteit), 
namens North East Against Incineration, gesteund door ongeveer 7.000 
medeondertekenaars, over verzet tegen de geplande bouw van een 
biomassaverwarmings- en energiecentrale in College Nobber (Meath County, 
Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de geplande bouw van een biomassaverwarmings- en 
energiecentrale in College Nobber (Meath County, Ierland). Volgens indiener is het bouwen 
van een nieuwe verbrandingsinstallatie onnodig omdat twee vergelijkbare faciliteiten, gelegen 
op ongeveer 40 en 30 kilometer van Nobber, toestemming hebben gekregen voor 
vuilverbranding. Indiener stelt dat de verbrandingsinstallatie van College Nobber ongeveer 
52.500 ton landbouwafval per jaar zou verbranden en is van mening dat die verbranding een 
ernstig gezondheidsrisico voor de bewoners zou vormen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Indiener protesteert tegen de geplande bouw van een biomassaverwarmings- en 
energiecentrale in College Nobber (Meath County, Ierland). Volgens indiener is het bouwen 
van een nieuwe verbrandingsinstallatie onnodig omdat twee vergelijkbare faciliteiten, gelegen 
op ongeveer 40 en 30 kilometer van Nobber, toestemming hebben gekregen voor 
vuilverbranding. Indiener stelt dat de verbrandingsinstallatie van College Nobber ongeveer 
52.500 ton landbouwafval per jaar zou verbranden en is van mening dat die verbranding een 
ernstig gezondheidsrisico voor de bewoners zou vormen.
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Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (bekend als de milieueffectbeoordelings- of MEB-
richtlijn), als gewijzigd, is van toepassing op thermische centrales met een 
verwarmingsvermogen van 300 megawatt of meer. Krachtens deze richtlijn moeten projecten 
die naar verwachting significante gevolgen voor het milieu hebben, onder andere op grond 
van hun aard, omvang of plaats, aan een beoordeling van hun milieugevolgen worden 
onderworpen, voorafgaand aan toestemming voor de ontwikkeling ervan.

Meer in het bijzonder moet een milieueffectbeoordeling krachtens artikel 3 van de 
MEB-richtlijn onder andere een beschrijving geven van de effecten van een project op de 
mens. Op grond van de informatie die door indiener is verschaft, is er twijfel gerezen over de 
vraag of er in het onderhavige geval een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, en indien dit 
het geval is, of de kwestie op de juiste wijze is behandeld.

Conclusie

Op grond van de tot nu toe verschafte informatie kan de Commissie geen schending van de 
EG-milieuwetgeving constateren. Maar indien indiener de Commissie verzoekschriften 
aanvullende informatie kan doen toekomen, zal de Commissie de kwestie opnieuw 
onderzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Indiener heeft de Commissie aanvullende documenten toegestuurd die een antwoord moeten 
geven op de vraag of dit project werd onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Uit die 
documenten blijkt dat dit wel degelijk is geschied. In een namens de plaatselijke autoriteiten 
opgesteld verslag wordt evenwel gesteld dat bepaalde elementen van de ingediende 
milieueffectrapportage onbevredigend zijn ten aanzien van het niveau van de verschafte 
informatie.

Richtlijn 85/337/EEG2 inzake milieueffectbeoordeling, als gewijzigd, stelt minimale 
procedureregels vast voor milieueffectbeoordelingen, alsmede de minimale vereisten waaraan 
de inhoud van de door de projectontwikkelaar aan de bevoegde autoriteit te verschaffen 
informatie moet voldoen. Zij verschaft geen basis voor toetsing van de kwaliteit van de 
diverse fasen van de milieueffectbeoordelingsprocedure of de inhoud van de informatie. Het 
zijn de lidstaten die moeten toezien op de kwaliteit en de relevantie van de in de 
milieueffectrapportage verstrekte gegevens en informatie. De manoeuvreerruimte van de 
Commissie om op grond van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling tussenbeide te komen 
en besluiten van bevoegde nationale autoriteiten aan te vechten, is dan ook beperkt.

Bovendien blijkt dat de aanvraag voor de installatie in november 2008 bij de 
planningsautoriteit (An Bord Pleanala) is ingetrokken.

                                               
1 PB L 175, 5.7.1985, blz. 40; PB L 73, 14.3.1997, blz. 5; PB L 156, 25.6.2003, blz. 17.
2 PB L 175, 5.7.1985, blz. 40; PB L 73, 14.3.1997, blz. 5; PB L 156, 25.6.2003, blz. 17.
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De Commissie kan dan ook nog steeds geen enkele inbreuk op de EG-milieuwetgeving 
constateren.


