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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 249/2007, ingediend door Pauline Smout (Britse nationaliteit), 
over schendingen van communautaire wetgeving bij het geven van een 
vergunning voor een stortplaats in Hafod Quarry, Wrexham (Wales, Verenigd 
Koninkrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bekritiseert het besluit van het Milieuagentschap Wales om een vergunning te 
verlenen voor een stortplaats in Hafod Quarry, Wrexham (Wales, Verenigd Koninkrijk), 
omdat dit in strijd is met communautaire wetgeving inzake milieu en herwinning van 
afvalstoffen. Indienster legt uit dat de onderliggende aanvraag in 1988 werd afgewezen en een 
gedeelte van de voormalige steengroeve in 2004 als ‘speciale beschermingszone’ is 
aangewezen. Volgens indienster ging de aanvrager tegen de afwijzing in beroep en werd hij 
ondanks protesten van de bewoners en de milieuorganisatie ‘Environmental Group’ in zijn 
gelijk gesteld. Indienster vecht de juistheid van het besluit van het Milieuagentschap aan, 
omdat geen rekening is gehouden met de gevolgen voor de bewoners en met de status van 
‘speciale beschermingszone’ die het gebied tegenwoordig heeft en omdat het besluit de 
effectieve tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsbeleid inzake de recycling van afval 
negatief beïnvloedt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007.
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Achtergrond

Indienster tekent bezwaar aan tegen de vergunning voor een stortplaats in Hafod Quarry 
(Wrexham) die in oktober 2004 is verleend door het Milieuagentschap van Wales, en wel om 
de volgende redenen:

– de stortplaats bevindt zich in een gebied dat in 2004 is aangewezen als speciale 
beschermingszone;

– er wordt voorbijgegaan aan de mogelijke gevolgen voor omwonenden;
– het stimuleert het brengen van afval naar een stortplaats te brengen en bevordert het 

hergebruik van afval niet; en
– het komt bovenop de negatieve effecten die zich al in de kleine woonkern voordoen door 

drie grote stortplaatsen in het gebied, een aantal kleine en een lagune waarin zich giftige 
stoffen bevinden.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Lidstaten mogen zelf kiezen tussen stortplaatsen of andere methoden voor afvalverwerking.

Met betrekking tot stortplaatsen zijn in Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen1 specifieke bepalingen vastgelegd voor de bouw, exploitatie, sluiting en nazorg 
van stortplaatsen om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te 
voorkomen of zoveel mogelijk terug te dringen. Bij de locatiekeuze van stortplaatsen dient 
rekening te worden gehouden met vereisten op het gebied van onder meer natuurbescherming 
of cultureel erfgoed in het desbetreffende gebied.

Overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten moet een dergelijke 
beoordeling plaatsvinden als de stortplaats aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu.

Voorts is in artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG3 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna vastgelegd dat voor plannen of projecten die 
waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor een speciale beschermingszone, adequaat 
dient te worden beoordeeld wat de effecten voor het gebied zijn in het licht van de 
doelstellingen in de richtlijn.

Indienster heeft reeds rechtstreeks contact opgenomen met de Commissie, die de door haar 
aangehaalde punten onder de loep heeft genomen. Daarbij is naar voren gekomen dat er een 
milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden voordat de bouwvergunning is verleend en dat 
de relevante nationale overheden de mogelijke gevolgen van de activiteiten van de stortplaats 
voor de aangewezen speciale beschermingszone hebben beoordeeld. Vervolgens is de 
Commissie meegedeeld dat de vergunning voor de exploitatie van een stortplaats binnen de 
speciale zone was ingetrokken.

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
2 PB L 073 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 206 van 22.7.1992.
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Conclusies

De Commissie kan daarom niet vaststellen dat er inbreuk wordt gemaakt op het 
Gemeenschapsrecht.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

In haar eerste mededeling betreffende dit verzoekschrift van 19 oktober 2007 heeft de 
Commissie toegelicht dat er in dit geval geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht kon worden 
vastgesteld. Sinds deze mededeling heeft indienster meer bewijzen ter beschikking gesteld.

De belangrijkste bezorgdheid van indienster heeft eerder betrekking op de nabijheid van een 
stortplaats bij woonhuizen dan op de mogelijke gevolgen voor de nabijliggende speciale zone, 
vastgelegd in Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna 1. Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 2 legt 
geen duidelijke specificaties vast wat betreft de minimumafstand van stortplaatsen ten 
opzichte van woonkernen. Het oorspronkelijke voorstel voor de richtlijn van de Commissie 
bevatte wel een dergelijke referentie, maar deze voorwaarde werd niet gehandhaafd in de 
tekst die uiteindelijk door de wetgever werd aangenomen.

Naar blijkt werd een milieu-effectbeoordeling voor de stortplaats in 1992 uitgevoerd 
krachtens Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten3, en werd een vergunning toegekend in 1995. Vervolgens 
werd de speciale zone gepland op een gedeelte van de in de toekomst toegestane stortplaats. 
Als gevolg daarvan werd de vergunning voor storting in deze zone ingetrokken. Indienster 
uitte haar bezorgdheid over het feit dat hierop volgend een wijziging werd doorgevoerd in de 
vergunning, maar dat deze geen onderwerp werd van een beoordelingsbesluit krachtens
Richtlijn 85/337/EEG om te beoordelen of een verdere milieu-effectbeoordeling nodig was.

De Commissie bracht dit verzoekschrift ter sprake tijdens een recente vergadering met het 
Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk legden uit dat de 
vergunning voor de stortplaats van 1995 onderhevig was aan een wijziging in 1998, maar dat 
deze eenvoudigweg bedoeld was om de bedrijfsperiode van de stortplaats te verlengen in 
plaats van dat een belangrijke verandering zou worden aangebracht in de oude vergunning. 
Op deze wijze werden de voorwaarden van Richtlijn 85/337/EEC, zoals gewijzigd door 
Richtlijn 97/11/EG4, niet tot stand gebracht, aangezien een verlenging van de bedrijfstijd geen 
zaak is die onder punt 13 van bijlage II van de richtlijn valt. Wat betreft de klachten over 
stankoverlast bleek dat geuren die uit het gebied afkomstig waren reukloos zijn gemaakt. 
Desondanks blijft indienster bezorgd over de effecten van de vervuiling op de gezondheid van 
kinderen. Het is op dit moment niet duidelijk over er nog sprake is van stankproblemen.

Indienster uitte ook haar bezorgdheid uit over mogelijke watervervuiling door afvalstorting in 
dit gebied van de rivier Dee en van het grondwater onder de stortplaatsen. Deze 
                                               
1 PB L206 van 22.7.1992
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40
4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5
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beschuldigingen waren echter van een zeer algemene aard en zonder meer specifieke 
informatie met betrekking tot de huidige vervuiling die zich heeft voorgedaan, was de 
Commissie niet in staat om deze op nuttige wijze op te volgen met de autoriteiten in het 
Verenigd Koninkrijk. Uit de beschikbare informatie kan daarom worden geconcludeerd dat de 
Commissie geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht kan vaststellen.


