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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1617/2009, ingediend door Ivan Martin (Franse nationaliteit), 
namens ADEVAC en Stop Nuisances, over de impact van de geplande uitdieping 
van de kalksteengroeve "Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) op 
twee grondwaterlagen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het project van het bedrijf Lafarge Ciment dat een vergunning 
heeft aangevraagd voor de ondergrondse ontginning van een kalksteengroeve, de zogenaamde 
"Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente), ondanks het feit dat de huidige bodem 
van de groeve al heel dicht bij twee grondwaterlagen ligt waaruit drinkwater wordt gehaald. 
Volgens indiener liggen de grondwaterlagen respectievelijk drie en twintig meter onder de 
huidige bodem van de groeve. Hij legt uit dat de grondwaterlagen zullen worden drooggelegd, 
wat ernstige gevolgen zal hebben voor de lokale aquatische hulpbronnen. Indiener uit 
bezwaren tegen het project dat volgens hem schadelijk is voor het milieu en verzoekt om 
afwijzing ervan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Richtlijn 2000/60/EG1 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
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betreffende het waterbeleid (KRW) en Richtlijn 2006/118/EG1 betreffende de bescherming 
van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (GWR) zorgen 
samen voor de bescherming van het grondwater in Europa.

De lidstaten dienen uit hoofde van artikel 4.1, lid b) onder (i) van de KRW maatregelen te 
treffen om alle grondwaterlichamen te beschermen tegen achteruitgang.

De lidstaten zijn voor wat betreft de toestand van grondwaterlichamen uit hoofde van artikel 
4.1, lid b), onder (ii) van de KRW verplicht alle grondwaterlichamen te beschermen, te 
verbeteren en te herstellen om zodoende uiterlijk in 2015 een goede toestand van het 
grondwater tot stand brengen. De definitie van een goede toestand van het grondwater omvat 
onder meer een goede kwantitatieve en chemische toestand en is als zodanig beschreven in 
Bijlage V, 2.1.2 en 2.3.2 van de KRW.

Voor wat de chemische status van het grondwater betreft, geeft indiener geen precieze en 
betrouwbare indicaties voor zijn veronderstelde vervuiling van de waterbronnen en geeft hij 
ook niet aan met welke stoffen het water zou zijn vervuild. Er bestaat geen enkele aanwijzing 
dat de betrokken oppervlaktewateren of terrestrische ecosystemen schade op zullen lopen of 
dat de kwaliteitsnormen zoals beschreven in Bijlage V 2.1.2 van de KRW overschreden zullen 
worden.

Overeenkomstig Bijlage V 2.3.2 van de KRW omvat het begrip "goede kwantitatieve status 
van het grondwater" het criterium dat de grondwaterniveaus niet dusdanig gewijzigd mogen 
worden dat niet meer voldaan wordt aan de milieudoelstellingen met betrekking tot de ermee 
in verbinding staande oppervlaktewateren en dat deze laatste significant in omvang 
achteruitgaan of dat de terrestrische ecosystemen beschadigd raken. Wijzigingen in 
stroomrichting mogen wel optreden, maar dan slecht tijdelijk of permanent in een beperkt 
gebied, met dien verstand dat er hierdoor geen zout kwelwater of andere substanties in het 
water terecht mogen komen. De door indiener verschafte informatie is onvoldoende om te 
kunnen zeggen of al dan niet aan deze voorwaarden is voldaan. Naar verluidt loopt er op dit 
moment een openbare raadpleging voor het geplande project. Verder is het onduidelijk of de 
Franse autoriteiten al dan niet reeds tot een besluit zijn gekomen inzake deze 
vergunningsaanvraag.

Op basis van de door indiener verschafte gegevens kan de Commissie geen enkele inbreuk op 
de Richtlijnen 2000/60/EC en 2006/118/EG vaststellen.
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