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Commissie verzoekschriften

25.9.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1801/2008, ingediend door Andreas Ludwig (Duitse 
nationaliteit), namens de Bürgerinitiative Horka, over de bouw van een 
waterzuiveringsinstallatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet uiteen dat burgers bij ontbreken van centrale waterzuivering er sinds 2007 voor 
kunnen kiezen in plaats van centrale waterzuivering, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 
te bouwen of bestaande voorzieningen te verbeteren. Een keuze tussen beide varianten dient 
gebaseerd te zijn op een economische analyse over een periode van 25 jaar. In de kleine 
gemeente Horka werd door ZVA Rothenburg gekozen voor uitbreiding van de centrale 
waterzuivering, hoewel door de verantwoordelijke minister decentrale zuivering was 
toegezegd. Circa 80% van de inwoners van Horka sprak zich uit voor de decentrale variant. 
Burgers kregen geen inzage in de vergelijkende analyse. De centrale variant werd doorgezet, 
gesteund met 1,2 miljoen euro aan subsidies van de EU op een totaalbedrag van 2,5 miljoen. 
Volgens indiener had de decentrale variant voor de helft van de kosten gerealiseerd kunnen 
worden. Hij vraagt zich af of is voldaan aan de bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG 
betreffende het waterbeleid. Hij stelt voorts dat de EU het verlenen van subsidies voor dit 
soort projecten begin 2007 heeft beëindigd en steungelden verkeerd zijn aangewend, met 
mogelijk grote financiële gevolgen voor de burgers gezien het gestaag dalende inwonertal in 
Horka. Hij verzoekt om een onderzoek naar de rechtmatigheid van de handelwijze van ZVA 
Rothenburg waardoor de burgers van Horka gedwongen worden zich aan te sluiten op de 
centrale waterzuivering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 2002, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

In het verzoekschrift worden de opvang en behandeling van afvalwater in de gemeente Horka 
(regio Saksen, Duitsland), aan de orde gesteld.

Indiener
- protesteert tegen de opvang van afvalwater in een rioolstelsel en tegen centrale 

behandeling ervan in een installatie in Rothenburg/Oberlausitz;
- vraagt om een decentrale aanpak van afvalwaterbehandeling door afzonderlijke 

waterzuiveringsinstallaties, en
- beweert dat de geplande opvang en centrale behandeling in tegenspraak zijn met de 

Kaderrichtlijn water.

Opmerkingen van de Commissie

De communautaire waterwetgeving geeft doelstellingen aan voor enerzijds de opvang en 
behandeling van afvalwater in grotere woongebieden (Richtlijn behandeling stedelijk 
afvalwater1) en anderzijds voor de kwaliteit van alle wateren (rivieren, meren, grondwater en 
kustwateren (Kaderrichtlijn water2).

De Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater is in de regel slechts van toepassing op 
woongebieden ('agglomeraties') van meer dan 2 000 inwoners of het equivalent in 
waterverontreiniging ('inwonerequivalent'). Kleinere agglomeraties vallen slechts onder de 
richtlijn als er sprake is van een opvanginstallatie van afvalwater. Het wordt aan de lidstaten 
ter beoordeling overgelaten of woongebieden binnen deze reikwijdte het beste zijn gediend 
met één dan wel met meer opvangsystemen en behandelingsinstallaties. Uitsluitend de 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de opvang van afvalwater in woongebieden 
('agglomeraties') die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen, alsmede voor de opvang 
in afzonderlijke woningen. 

De gemeente Horka bestaat uit drie afzonderlijke woongebieden ('agglomeraties' in de zin van 
de richtlijn), te weten Horka, Biehain and Mückenhain, met in totaal minder dan 2 000 
inwoners3. Volgens de beschikbare gegevens hebben de woongebieden van Horka geen
opvangsysteem. Vanwege hun geringe omvang en de afwezigheid van een opvangsysteem, 
vallen zij buiten het toepassingsgebied van de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater. 

De Kaderrichtlijn water geeft bindende doelstellingen aan ten aanzien van waterkwaliteit 
(‘goede watertoestand’ als regel vanaf 2015), maar laat het aan de lidstaten over welke 
maatregelen moeten worden genomen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Elk pakket 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991.
2 Richtlijn 2000/60/EG, PB L327 van 22.12.2000; milieudoelstellingen - artikel 4 en bijlage V; maatregelenprogramma -
artikel 11; voorlichting en raadpleging van het publiek – artikel 14.
3 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp: aantal 
inwoners van de gemeente Horka: 1970 (31.12.2007); 1948 (31.12.2008).
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maatregelen waarmee de doelstelling wordt bereikt is in overeenstemming met de richtlijn. De 
richtlijn schrijft niet voor of het afvalwater in een bepaald woongebied (dat buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater valt) op centrale dan wel 
decentrale wijze moet worden opgevangen. Het publiek dient uitvoerig te worden 
geraadpleegd bij de ontwikkeling van plannen en programma’s die dienen voor de 
verwezenlijking van de milieudoelstellingen en die op 22 december 2009 moeten zijn 
afgerond.

Wat betreft de beweringen van indiener over misbruik van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) met betrekking tot de bouw van het rioolstelsel in Horka, 
moet erop worden gewezen dat alleen de beheersinstantie in het betrokken gebied 
verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van projecten, het aannemen en onderzoeken van 
toepassingen, het toewijzen van fondsen overeenkomstig het relevante operationele 
programma en het waarborgen van de naleving van zowel Europese als nationale wetgeving.

Volgens de gegevens die zijn verstrekt door de beheersinstantie van het Operationele 
Programma voor Saksen (Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Referat 
55, Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden) heeft het rioolstelsel, in het kader van het 
Operationele Programma 1994-1999, een EFRO-bijdrage ontvangen van in totaal 1 276 
miljoen DEM. De betaling werd in 1999/2000 verricht en aangewend voor het eerst te 
bouwen deel van het rioolstelsel: het pomp- en zuiveringsstation. 

Het gaat in dit verzoekschrift echter vooral om de - latere - bouw van overige delen van het 
rioolstelsel. In tegenstelling tot wat indiener beweert was hierbij volgens de beheersinstantie
geen sprake van EFRO-medefinanciering.

Wat betreft de bijdrage aan het fonds van 1 276 miljoen DEM in het kader van het 
Operationele Programma 1994-1999 waren er geen aanwijzingen van enige onregelmatigheid 
of niet-naleving van het Gemeenschapsrecht. 

Conclusies

De Commissie heeft het verzoekschrift en de bijgevoegde documenten zorgvuldig onderzocht. 
De inbreuk op watergerelateerde communautaire wetgeving waarvan volgens het verzoek 
sprake is, kan zij niet ontdekken. De keuze tussen verschillende opties voor de opvang en 
behandeling van afvalwater valt onder verantwoordelijkheid van de Duitse autoriteiten. Voor 
een tussenkomst van de Commissie ontbreekt een rechtsgrondslag. 


