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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0299/2007, ingediend door Denis Dineen (Ierse nationaliteit), 
namens het buurtgenootschap Watergrasshill, over ongeautoriseerde 
wijziging in het gebruik en de eigendom van de N8 Rondweg Watergrasshill, 
een mede door het EFRO gefinancierde infrastructuur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener spreekt zijn afkeuring uit over de wijziging in het gebruik en de eigendom van de N8 
Rondweg Watergrasshill, een infrastructuur die gefinancierd is door het EFRO in combinatie 
met nationale financiering, die in 2003 is geopend om verkeersopstoppingen weg te nemen bij 
het dorp Watergrasshill tussen Cork en Dublin. Indiener legt uit dat een deel van de rondweg 
in oktober 2006 in beheer is gegeven aan een particulier tolbedrijf en dat de tol de gebruikers 
afschrikt, met als gevolg dat deze weer liever de route door het dorp kiezen. Volgens indiener 
heeft de toename van de hoeveelheid verkeer als gevolg van deze wijzigingen het beoogde 
effect van de rondweg nagenoeg tenietgedaan en hebben de bewoners van Watergrasshill te 
maken met een situatie die ongeveer hetzelfde is als vóór de aanleg van de infrastructuur.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

Voor de rondweg rond Watergrasshill, het onderwerp van bovengenoemd verzoekschrift, is 
zowel uit het Cohesiefonds als uit het EFRO financiële steun verstrekt. 

De ondertekende aanvraag voor steun uit hoofde van het EFRO vermeldt de volgende punten
die voor een beoordeling van dit verzoekschrift relevant zijn.



PE400.340v04-00 2/6 CM\789329NL.doc

NL

Onder punt 4 wordt vermeld dat de hoofddoelstelling van dit omvangrijke project is om voor 
iedereen die gebruik maakt van de N8, de reistijd en verkeerscongestie te verminderen en de 
veiligheid te vergroten, alsook om de bestaande congestie op de hoofdstraat van 
Watergrasshill te verminderen door het doorgaande verkeer om te leiden. Bijkomstige 
doelstelling is om het doorgaande verkeer van het lokale wegennet te halen en daarmee de 
congestie te verminderen en het milieu en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onder punt 4.3 wordt aangegeven wie het meeste voordeel van de rondweg zullen hebben: 
alle weggebruikers, waaronder particuliere en zakelijke gebruikers en toeristen. Vermeld 
wordt dat het wegverkeer in het dorp door de rondweg aanzienlijk zal afnemen.

Onder punt 7.1.2 wordt de vraag of het project via tolheffingen inkomsten moet genereren, 
door de Ierse autoriteiten ontkennend beantwoord.

Onder punt 7.2.5 wordt in verband met een raming van de verwachte verkeersdichtheid 
vermeld dat in 1995 dagelijks 11 273 voertuigen door het dorp reden, waarvan 13% 
vrachtwagens. De verwachting is dat tegen 2014, 24 700 voertuigen over de rondweg zullen 
rijden.

Onder punt 12.1 antwoorden de Ierse autoriteiten bevestigend op de vraag of het project 
complementair is aan een project dat uit het Cohesiefonds wordt gefinancierd. 

Het is opmerkelijk dat de Ierse autoriteiten in de aanvraag voor EFRO-steun expliciet 
uitsloten dat op de rondweg tol zou worden geheven. De Commissie neemt nota van het feit 
dat het doorgaande verkeer in Watergrasshill sinds de invoering van tolheffing is toegenomen, 
zoals in het verzoekschrift wordt beschreven. De Commissie neemt ook nota van de 
eigendomsovergang van de rondweg waarop in het verzoekschrift wordt gewezen. Voorts 
wijst de Commissie erop dat de Ierse autoriteiten haar niet in kennis hebben gesteld van het 
voornemen om vanaf oktober 2006 tol te gaan heffen op de rondweg.

Het lijkt alsof de invoering van tolheffing heeft bijgedragen aan een toename van de 
verkeersstroom door Watergrasshill en dat deze nu ongeveer op hetzelfde niveau is als vóór 
het openstellen van de rondweg. Gezien het voorgaande acht de Commissie voldoende 
gronden aanwezig om te onderzoeken of het beheer en gebruik van de rondweg momenteel 
plaatsvinden zoals oorspronkelijk bedoeld en of een eigendomsovergang heeft plaatsgehad. 
Vandaar dat de Commissiediensten hebben besloten de nationale rekenkamer van Ierland bij 
officieel schrijven te vragen de kwestie te onderzoeken en verslag uit te brengen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008.

De Commissie heeft, bij schrijven van 21 december 2007, de Ierse autoriteiten verzocht een 
aantal zaken te onderzoeken die in het kader van bovengenoemd verzoekschrift naar voren 
zijn gekomen.

De conclusies van het onderzoek zijn als volgt:
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(i) van oudsher heeft het dorp Watergrasshill te maken met zeer druk hoofdwegverkeer 
vanwege zijn ligging op de interstedelijke route Cork – Dublin;

(ii) de openstelling van de rondweg in 2003 zorgde voor een aanzienlijke afname van het 
verkeer door Watergrasshill (3 536 voertuigen per dag in januari 2006);

(iii) in oktober 2006, na de openstelling van de aansluitende tolweg Rathcormac/Fermoy, 
was het verkeer door Watergrasshill toegenomen tot ruim 10 000 voertuigen per dag; 

(iv) in januari 2007 was het verkeer echter afgenomen tot iets meer dan 6 000 voertuigen per 
dag;

(v) in januari 2008 was het verkeer verder afgenomen tot 5 623 voertuigen per dag, 
waaronder 14% vrachtwagens, ten gevolge van bepaalde in 2007 ingevoerde 
maatregelen om het verkeer in te dammen en te leiden;

(vi) dit verminderde aantal van 5 623 voertuigen per dag werd gemeten vóór de recentere 
instelling van een maximumgewicht van 3 ton voor voertuigen bij de toegang tot het 
dorp;

(vii) plaatselijk verkeer vormt nu een groot deel van al het verkeer in het dorp;
(viii) er was geen “ongeautoriseerde wijziging in het gebruik” van de rondweg en geen 

wijziging in de eigendom ervan. Er is geen tolstation op de rondweg. Verkeer op de 
laatste 2 km van het noordelijke deel van de rondweg rijdt direct door naar de M8 
Rondweg Rathcormac/Fermoy. Er is een tolstation op de M8 Rondweg 
Rathcormac/Fermoy, ongeveer 1,5 km ten noorden van waar de twee wegen bij elkaar 
komen. Hieruit blijkt dat de twee wegen op elkaar aansluiten. De rondweg en al het land 
dat door de rondweg in beslag wordt genomen blijven publiek bezit.

(ix) men heeft zich gehouden aan de voorwaarden in het besluit van de Commissie. Alle 
werkzaamheden die staan beschreven in de aan de Commissie gerichte aanvraag voor de 
rondweg Watergrasshill uit 2002 zijn van wezenlijk belang voor het rondwegproject en 
geenszins gerelateerd aan de aansluitende tolweg Rathcormac/Fermoy; 

(x) de Ierse autoriteiten hopen dat er op bevredigende wijze in omgegaan met de zorgen van 
het buurtgenootschap Watergrasshill.

Volgens de Ierse autoriteiten werd de hoeveelheid verkeer in het dorp in 1993 vastgesteld op 
11 273 voertuigen per dag. In 2003, net vóór de opening van de nieuwe rondweg, bedroeg de 
verkeersstroom ongeveer 15 900 voertuigen per dag.

Veel verkeer verplaatste zich vervolgens naar de nieuwe rondweg Watergrasshill en de 
verkeersstroom door het dorp werd in januari 2006 (vóór de openstelling van de aansluitende 
M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy) vastgesteld op 3 536 voertuigen per dag. 

Verkeer in het dorp Watergrasshill

De tabel hieronder toont de verkeersstromen die gemeten zijn in de hoofdstraat van 
Watergrasshill. De cijfers van januari 2006 geven de situatie weer zoals gemeten vóór de 
openstelling van de aansluitende M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy en de cijfers van oktober 
2006 geven de aantallen weer na de openstelling van deze aansluitende tolweg in oktober 
2006. 

Locatie
2003

Jan-06 Okt-06 Jan-07 Jan-08

(Pre-rondweg)
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Verkeersvolume Verkeersvolume Verkeersvolume Verkeers-
volume

Vrachtwa
gens (%)

Verkeers-
volume

Vrachtwag
ens (%)

Hoofdweg in het 
dorp 

Watergrasshill 
15,900

(schatting) 3536 10336 6,289 8.5 5623 14

De Ierse autoriteiten betwisten niet dat er een aanzienlijke toename was van de hoeveelheid 
verkeer door het dorp Watergrasshill na de openstelling van de M8 Rondweg 
Rathcormac/Fermoy. 

Na een campagne tegen tolheffing was het verkeer in het dorp afgenomen tot iets meer dan 
6 000 voertuigen per dag in januari 2007. In 2007 werden verscheidene werkzaamheden 
uitgevoerd om het verkeer in te dammen en kruispunten te verbeteren. Analyse van de 
verkeersniveaus in januari 2008 toont aan dat de verkeersstromen nu ongeveer 5 600 
voertuigen per dag bedragen. De Ierse autoriteiten benadrukken dat dit aantal werd gemeten 
vóór de recentere invoering van een maximumgewicht van 3 ton voor voertuigen bij de 
toegang tot het dorp. Bovendien bestaat een groot deel van de 5 600 voertuigen uit plaatselijk 
verkeer.

Wijziging in het gebruik of wijziging in de eigendom van de Rondweg Watergrasshill

De Ierse autoriteiten zeggen dat er geen merkbare wijziging in het gebruik of wijziging in de 
eigendom van de rondweg Watergrasshill heeft plaatsgevonden. Het onderhoud van de 
rondweg blijft in handen van de overheid, en de rondweg zelf en al het land dat door de 
rondweg in beslag wordt genomen, blijven volledig publiek bezit.

Het deel van het nationale wegennet dat aansluit op de rondweg Watergrasshill werd 
ontwikkeld als een tolweg, die bekend staat als de M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy en 
begint aan het noordelijke eind van de rondweg Watergrasshill. Deze weg is een geheel 
andere weg dan de rondweg Watergrasshill. Aangezien de twee wegen op elkaar aansluiten, 
gaat het noordelijke deel van de rondweg Watergrasshill op natuurlijke wijze over in het 
zuidelijke deel van de M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy. Vóór de aanleg van de M8 
Rondweg Rathcormac/Fermoy werd het noordelijke eind van de tweebaansweg 
Watergrasshill weer aangesloten op de bestaande nationale weg via een “tijdelijke” 
eenbaansweg. De ontwikkeling van de M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy maakte de 
verwijdering van die “tijdelijke” verbinding mogelijk en leidde het verkeer naar de nieuwe 
rondweg.

Verkeer op de laatste 2 km van het noordelijke deel van de rondweg Watergrasshill gaat direct 
naar de M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy. Op de M8 Rondweg Rathcormac/Fermoy is een 
tolstation, ongeveer 1,5 km ten noorden van de plaats waar de twee wegen bij elkaar komen.

Overeenstemming met de voorwaarden voor EFRO-steun met inbegrip van de bepalingen in 
het steunbesluit van de Commissie met betrekking tot de rondweg Watergrasshill?

De Ierse autoriteiten konden bevestigen dat alle werkzaamheden die beschreven staan in de 
aanvraag voor EU-financiering voor de rondweg Watergrasshill normaal en noodzakelijk 
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waren voor de rondweg. Geen van de werkzaamheden in het kader van het rondwegproject 
werden uitgevoerd in voorbereiding op of in afwachting van de invoering van een mogelijk 
tolsysteem op een aansluitend stuk nationale weg, of om toekomstige tolheffing op een of 
andere manier mogelijk te maken. Dit kan worden geverifieerd met een eenvoudige 
bestudering van de tijdschema’s voor beide projecten. In de plannings- en ontwerpfase van 
het project Rondweg Watergrasshill werd alleen nog maar nagedacht over een tolbeleid in 
Ierland en waren er geen specifieke besluiten genomen over locaties voor toekomstige 
tolheffing op nationale hoofdwegen. Er zouden geen aanvullingen op het contract voor 
Watergrasshill of latere aparte contracten mogelijk zijn geweest zonder een nieuwe openbare 
reglementaire raadplegingsprocedure. De Ierse autoriteiten zeggen dat de bepalingen in het 
steunbesluit van de Commissie volledig in acht zijn genomen en dat het niet nodig was de 
Commissie in te lichten over de invoering van tolheffing in 2006 op het aansluitende stuk weg 
Rathcormac/Fermoy, omdat er geen sprake was van steun uit hoofde van het EFRO of het 
Cohesiefonds voor dat project en het geen gevolgen had voor de EU-steun die al was 
goedgekeurd voor de rondweg Watergrasshill.

De Commissie vertrouwt erop dat deze uitleg van de Ierse autoriteiten het Europees Parlement 
zal helpen bij het beantwoorden van het verzoekschrift van het buurtgenootschap
Watergrasshill.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Wijziging in het gebruik of wijziging in de eigendom van de Rondweg Watergrasshill 

Tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften is het de Commissie duidelijk 
geworden dat het verzoekschrift nu uitsluitend betrekking heeft op de eigendom en op een 
eventuele wijziging in het gebruik van het deel van de mede door EFRO gefinancierde 
Rondweg Watergrasshill. De Ierse autoriteiten beweren in hun brief van 14 maart aan de 
Commissie dat er geen "ongeautoriseerde wijziging in het gebruik van de Rondweg 
Watergrasshill of wijziging in de eigendom van de Rondweg of in de eigendom van het land 
dat door de Rondweg in beslag genomen wordt, heeft plaatsgevonden".

Indiener beweert dat de eigendom van een deel van de Rondweg Watergrasshill de facto is 
overgegaan op een particulier bedrijf dat sinds 2006 een tolstation heeft op de Rondweg M8 
Rathcormac/Fermoy. Indiener wijst erop dat zulks "een ongeautoriseerde wijziging in het 
gebruik" inhoudt van een deel van het mede door EFRO gefinancierde stuk van de Rondweg 
die, omdat er geen afrit is, geen ander doel dient dan het verkeer rechtstreeks naar het 
tolstation van de Rondweg Rathcormac/Fermoy te leiden. Weggebruikers moeten dus betalen 
om een deel van de mede door EFRO gefinancierde weg te kunnen gebruiken. Indiener 
beweert ook dat het verkeer in noordelijke richting nu verplicht is om gebruik te maken van 
de tolweg Rathcormac/Fermoy.

Het verkeer in het dorp Watergrasshill 

De Commissie erkent dat hoewel de klemtoon van het verzoekschrift eerst op de 
verkeersstromen door het dorp Watergrasshill lag, het ernaar uitziet dat dit niet langer een 
probleem zou zijn. De Commissie heeft het Parlement recentere statistieken bezorgd over de 
verkeersstromen door het dorp in antwoord op parlementaire vraag (H-94/09) van 10 maart
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2009.

Conclusie

De Commissie stelt vast dat de Commissie verzoekschriften niet tevreden is met de 
antwoorden van de Ierse autoriteiten op de vraag over de eigendom van de mede door EFRO 
gefinancierde rondweg en over de mogelijke wijziging in het gebruik ervan.

In dit stadium beschikt de Commissie niet over bewijs dat in het kader van de mede door 
EFRO gefinancierde Rondweg Watergrasshill de regels van de Gemeenschap zouden zijn 
overtreden. 

Niettemin heeft de Commissie tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften
gezegd de zaak verder te onderzoeken. De Commissie kan bevestigen dat er nu een brief is 
verstuurd naar de Ierse autoriteiten.


