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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 83/2006, ingediend door Dan Foley (Ierse nationaliteit), namens 
Kildimo and Pallaskenry Water Retention Committee, over de plannen van de 
plaatselijke autoriteiten om de watervoorzieningsbron voor de regio’s Kildimo en 
Pallaskenry te wijzigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de plaatselijke autoriteiten, ondanks de zeer goede kwaliteit van de 
huidige watervoorziening aan de regio’s Kildimo en Pallaskenry (vanuit Bleach Lough 
Spring) en ondanks het feit dat de burgers deze willen behouden zoals ze nu is, overwegen om 
deze voorzieningsbron te vervangen, met name door een verbinding te maken met de rivier de 
Deel in het kader van het Watervoorzieningsprogramma van de Shannon Riviermond. 
Indiener beweert dat dit ernstige schade zou berokkenen aan de gezondheid van de burgers in 
de hierboven vermelde regio. Hij beweert dat de rivier de Deel niet alleen wordt vervuild, 
maar dat de zuiveringsinstallatie van de Shannon Riviermond ook verscheidene chemicaliën 
in grote hoeveelheden gebruikt om het water te zuiveren. Hij verzoekt het Europees Parlement 
onmiddellijk actie te ondernemen teneinde te garanderen dat dit project een halt wordt 
toegeroepen en dat de wensen van de burgers niet worden veronachtzaamd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Het verzoekschrift
Indiener beweert dat, ondanks het feit dat de niet-verontreinigde watervoorziening Bleach 
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Lough Spring al meer dan 50 jaar lang de regio’s Kildimo en Pallaskenry van goed drinkwater 
heeft voorzien, de lokale overheid overweegt om deze voorzieningsbron niet meer te 
gebruiken en water te onttrekken uit de rivier de Deel, die nu al het belangrijkste 
onttrekkingspunt is voor het Watervoorzieningsprogramma van de Shannon Riviermond. 
Indiener is van mening dat dit ernstige schade zou berokkenen aan de gezondheid van de 
burgers in de hierboven vermelde regio. Volgens hem wordt de rivier de Deel verontreinigd 
door dode dieren en de afvoer van ongezuiverd afvalwater en moet de zuiveringsinstallatie 
van de Shannon Riviermond verscheidene chemicaliën in grote hoeveelheden gebruiken om 
het water te zuiveren. Indiener stelt bovendien dat er geen rekening is gehouden met de 
wensen van de burgers van Kildimo en Pallaskenry, ondanks protesten en demonstraties.

Opmerkingen van de Commissie
De betreffende rechtsvoorschriften zijn Richtlijn 98/83/EG1 (Richtlijn betreffende de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd drinkwater – de drinkwaterrichtlijn) en 75/440/EG2

(Richtlijn betreffende de vereiste kwaliteit van oppervlaktewater dat is bestemd voor 
productie van drinkwater). 

De Commissie heeft de Ierse autoriteiten om inlichten verzocht. Zij hebben de verandering in 
opvanggebied van Bleach Lough Spring naar de rivier de Deel bevestigd en stellen dat de 
beslissing op grond van de volgende overwegingen is genomen:

 Een rapport van de gemeenteraad van Limerick over de geschiktheid van de 
watervoorzieningsbron van Bleach Lough, waaruit bleek dat de bron gevoelig was voor 
verontreiniging. 

 Uit het rapport bleek ook dat de verwachte vraag naar water (3400 m³/per dag) voor het 
betreffende gebied zou leiden tot onacceptabele niveaus van wateronttrekking in Bleach 
Lough.

 Water leveren vanuit de voorziening van de Shannon Riviermond zou effectiever en 
goedkoper zijn dan het verbeteren van de voorziening van Bleach Lough.

Naar aanleiding van een openbare raadpleging heeft de gemeenteraad in 2002 gesteld dat 
"8,6% van de mensen die aanwezig waren bij de openbare raadpleging en de enquêtes 
hebben ingevuld tegen het veranderen van watervoorziening was; 34,6% had algemene of 
geen opmerkingen en bijna 57% eiste de nieuwe watervoorzieningsbron. In totaal had 91% 
van de mensen geen opmerkingen of was vóór een nieuwe watervoorziening wegens 
problemen die ze hadden gehad met de betrouwbaarheid van de waterkwaliteit, waterdruk, 
etc. van hun huidige voorziening."

De Commissie heeft eveneens de kwaliteit van het drinkwater van de watervoorzieningsbron
van Bleach Lough en van de Shannon Riviermond onderzocht. Uit de gegevens die Ierland in 
2004 heeft geleverd, blijkt dat beide waterwingebieden volledig voldoen aan de 
drinkwaterrichtlijn.

Het gebruik van chemicaliën om het water te zuiveren is een normale procedure en de 
                                               
1 PB L 330 van 5.12.1998, blz.32.
2 PB L 194 van 25.7.1975, blz.26.
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drinkwaterrichtlijn specificeert de maximale concentraties van chemicaliën die in het water 
achter mogen blijven wanneer het wordt geleverd aan de consument. Deze maximale waarden 
worden niet overschreden. 

Om de naleving van Richtlijn 75/440/EG te controleren, heeft de Commissie recente gegevens 
over de waterkwaliteit van de rivier de Deel bij het onttrekkingspunt van de 
waterleveringsvoorziening van de Shannon Riviermond opgevraagd bij de Ierse autoriteiten, 
maar zij heeft deze gegevens nog niet ontvangen.

De Commissie concludeert dat er geen sprake is van een inbreuk op de drinkwaterrichtlijn. Er 
wordt nog onderzocht of Richtlijn 75/440/EG wordt nageleefd. De Commissie zal de 
Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008.

Indiener beweert dat, ondanks het feit dat de niet-verontreinigde watervoorziening Bleach 
Lough Spring al meer dan 50 jaar lang de regio’s Kildimo en Pallaskenry van goed drinkwater 
heeft voorzien, de lokale overheid overweegt om deze voorzieningsbron niet meer te 
gebruiken en water te onttrekken uit de rivier de Deel. Indiener beweert dat de rivier de Deel 
verontreinigd wordt door dode dieren en de afvoer van ongezuiverd afvalwater. Hij stelt 
bovendien dat er chemicaliën nodig zijn om het water uit de rivier de Deel te zuiveren en dat 
er geen rekening is gehouden met de wensen van de burgers, ondanks protesten en 
demonstraties. 

Tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 26 februari 2007 heeft de 
Commissie haar mening gegeven over het gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces. 
Zij heeft ook informatie gegeven over de bewering van indiener dat er geen openbare 
raadpleging zou zijn gehouden. Voor deze kwesties kan geen schending worden aangewezen. 

Tijdens dezelfde commissievergadering heeft de Commissie benadrukt dat Ierland de 
Commissie gegevens heeft toegezonden over de kwaliteit van het drinkwater uit de rivier de 
Deel voor de periode van januari 2004 tot augustus 2006. Uit de gegevens blijkt dat de 
bepalingen van Richtlijn 75/440/EG volledig zijn nageleefd1.

In een verder verzoek om informatie heeft het Parlement gegevens gevraagd over de 
waterkwaliteit van de rivier de Deel voor de periode september 2006 tot en met juni 2007, om 
te controleren of de rivier ook tijdens deze periode voldeed aan de bepalingen van Richtlijn 
75/440/EG. Het Parlement wilde ook geïnformeerd worden over het gebruikmaken van het 
waterlichaam Bleach Lough nadat de wateronttrekking is gestopt. 

De Commissie heeft de gevraagde informatie over de waterkwaliteit van de rivier de Deel 
gekregen van Ierland. Uit analyses is gebleken dat watermonsters die zijn genomen bij het 
onttrekkingpunt voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in Richtlijn 75/440/EG. 

                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 26. Richtlijn betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is 
bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten.
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De Commissie is ook verteld dat het "besluit over het toekomstige gebruik van Bleach Lough 
wordt genomen wanneer de onttrekking van water in de toekomst is gestopt. Elk relevant 
besluit wordt op dat moment genomen, waarbij alle relevante gunstige gebruiksmogelijkheden 
voor het meer in overweging worden genomen".

Op dit moment kan de Commissie geen schending vaststellen van de bepalingen van Richtlijn 
75/440/EG of van het communautair milieurecht. Er moet worden aangetekend dat hoewel 
deze richtlijn op 31 december 2007 werd herroepen en vervangen door Richtlijn 2000/60/EG
(kaderrichtlijn water), de kwaliteitseisen van Richtlijn 75/440/EG nog steeds gelden, omdat de 
kaderrichtlijn water in artikel 7 bepaalt dat waterlichamen die worden gebruikt voor de 
onttrekking van drinkwater, niet in kwaliteit achteruit mogen gaan.

Onafhankelijk van zijn toekomstig gebruik moet Bleach Lough de bepalingen in de 
kaderrichtlijn water respecteren en daarom kan indiener worden geadviseerd om zich opnieuw 
te wenden tot het Parlement en de Commissie wanneer hij over elementen beschikt waaruit 
blijkt dat Bleach Lough wordt gebruikt op een manier die niet strookt met deze richtlijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie heeft na bestudering van de brief van indiener van 29 mei 2009 vastgesteld, 
zoals al eerder meegedeeld, dat er voor de Commissie geen juridische basis bestaat om in 
deze kwestie actief te worden. De in het verzoekschrift aangesneden kwesties vallen binnen 
de legitieme rechten en verantwoordelijkheden van de Ierse autoriteiten, rechtbanken en 
instanties met hun soevereine nationale voorschriften en procedures.

Indiener is schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Commissie.


