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NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

20.11.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 465/2006, ingediend door Juan de Dios Gutierrez Cogolor (Spaanse 
nationaliteit), namens de 'Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX', over de kwaliteit van het drinkwater in Mutxamel (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, voorzitter van de 'Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX', 
klaagt over de situatie van de huizen die gelegen zijn in de Valle del Sol die geen toegang tot 
drinkwater hebben, ondanks het feit dat het gebied gekwalificeerd is als 'stedelijk gebied'. 
Indiener beweert dat de lokale autoriteiten hebben verzuimd de situatie te verhelpen en vraagt 
het Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De op dit ogenblik beschikbare informatie, niet in het minst verkregen door onderzoek in de 
regionale media van de provincie Alicante en gegevens van het Spaanse Nationaal Bureau voor 
de Statistiek, is nog steeds ontoereikend voor een eindbeoordeling door de Commissie. De 
Commissie kan echter wel de volgende voorlopige conclusies trekken:

- Het vestigingsgebied van El Valle del Sol in de gemeente Mutxamel (provincie Alicante, 
Spanje) heeft een bevolkingscijfer1 dat hoger ligt dan de drempel die werd vastgelegd in de 
Drinkwaterrichtlijn2 (d.i. drinkwatervoorzieningen die meer dan 50 mensen van water voorzien 
                                               
1 Nationaal Bureau voor de Statistiek http://www.ine.es: permanente inwoners van El Valle del Sol: 183.
2 Richtlijn 98/83/EG van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, 
PB L330 van 5.12.1998.
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of meer dan 10 m3 water per dag leveren). Ofschoon de gemeente Mutxamel reeds enige tijd van 
plan was om het drinkwatervoorzieningssysteem van El Valle del Sol aan te sluiten op een 
waterbron van voldoende kwaliteit, werden volgens de Commissie deze plannen nog niet ten 
uitvoer gelegd.

a) De Drinkwaterrichtlijn stelt de volgende verplichtingen:
- overeenstemming met de microbiologische en chemische kwaliteitsnormen voor drinkwater; 
- regelmatige controle van de kwaliteit van het drinkwater;
- de verzekering dat eenieder toegang heeft tot voldoende en recente informatie over de kwaliteit 
van het drinkwater;

b) De door de indiener verstrekte drinkwateranalyse (monsters genomen in augustus 2004) toont 
verhoogde waarden: 
- voor de parameter “colibacteriën” (waargenomen waarde 31 per 100 ml; kwaliteitsnorm 0 per 
100 ml); 
- voor de parameters “chloride” (waargenomen waarde 1511 mg/l; kwaliteitsnorm 250 mg/l), 
“sulfaat” (waargenomen waarde 1056 mg/l; kwaliteitsnorm 250 mg/l) en “geleidingsvermogen 
voor elektriciteit” (waargenomen waarde 5845 μS/cm; kwaliteitsnorm 2500 μS/cm).

De analyse dekt echter niet alle parameters volgens de Drinkwaterrichtlijn.

Conclusies

De Commissie zal de Spaanse autoriteiten om informatie verzoeken over de drinkwatersituatie in 
het vestigingsgebied van El Valle del Sol (gemeente Mutxamel). Na ontvangst zal zij deze 
gegevens beoordelen, gepaste stappen overwegen en de Commissie verzoekschriften informeren 
in een aanvullende mededeling.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

Huidige drinkwatervoorziening en kwaliteit van het drinkwater

De drinkwatervoorziening van El Valle del Sol levert aan ongeveer tweehonderd bewoners1

water en valt daarmee onder de Drinkwaterrichtlijn2
.

De kwaliteit van het drinkwater dat het voorzieningssysteem van El Valle del Sol in 2009 heeft 
geleverd voldoet grotendeels aan de microbiologische en chemische kwaliteitsnormen van de 
Drinkwaterrichtlijn (de bijlagen I.A en I.B), met uitzondering van de parameter “fluoride” 
(gemeten waarde 2,29 mg/l; grenswaarde 1,5 mg/l). Enkele parameters met een 
“indicatorfunctie” worden echter overschreden (zoals natrium, chloride, sulfaat en het 
geleidingsvermogen voor elektriciteit)3. Het regionale bestuur (de Generalitat Valeciana) heeft 
daarom in zijn brief van 10 september 2009 het water gekwalificeerd als “niet geschikt om te 
drinken”. De mensen die het water gebruiken zijn op de hoogte gesteld.
                                               
1 Gegevens van de gemeente Mutxamel, het regionale bestuur (de Generalitat Valeciana) en het Nationaal Bureau 
voor de Statistiek, http://www.ine.es.
2 Richtlijn 98/83/EG van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, 
PB L330 van 5.12.1998.
3 Hoewel de microbiologische en chemische parameters (de bijlagen I.A en I.B) wettelijk bindend zijn, behoeven de 
parameters met een indicatorfunctie (bijlage I.C) uitsluitend te worden vastgesteld voor controledoeleinden en om te 
voldoen aan de verplichtingen van artikel 8 (herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik).
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Herstelmaatregelen

De gemeenteraad van Mutxamel heeft op 1 september 2009 ingestemd met het project dat het 
drinkwatervoorzieningssysteem van El Valle del Sol aansluit op een waterbron van voldoende 
kwaliteit. De kosten van het project bedragen 1 460 766,11 euro en de operatie zal zes maanden 
in beslag nemen. Het regionale bestuur (de Generalitat Valenciana) heeft het drinkwaterproject 
voor El Valle del Sol opgenomen in zijn speciale actieplan om de economie te stimuleren. De 
voorbereidende stappen voor de uitvoering van het project zijn in oktober 2009 begonnen en 
informatie hierover is op de website van de gemeente te vinden1.

Conclusies

Gezien de maatregelen die door de gemeenteraad en het regionale bestuur zijn genomen, lijken 
de verantwoordelijke autoriteiten nu, zij het wat laat, de noodzakelijke maatregelen te hebben 
genomen om aan hun verplichtingen in het kader van de Drinkwaterrichtlijn (artikel 8 
“Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik”) te voldoen. Het 
drinkwatervoorzieningssysteem van El Valle del Sol wordt nu daadwerkelijk aangesloten op een 
waterbron van voldoende kwaliteit in naleving van de Drinkwaterrichtlijn.

                                               
1 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf.


