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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1843/2009, ingediend door Francis Pont (Franse nationaliteit), 
over ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg van het slechte beheer van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in Béziers (Frankrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het slechte beheer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Béziers 
(Frankrijk) en geeft daarbij aan dat de inwoners de afgelopen acht jaar aan ernstige 
gezondheidsrisico’s zijn blootgesteld. Volgens indiener hebben klachten die zijn ingediend bij 
de daartoe bevoegde autoriteiten tot nog toe geen resultaat opgeleverd. Indiener licht toe dat je 
de lucht nauwelijks kunt inademen en dat de inwoners midden in de winter met vliegen 
werden geconfronteerd. Hij verzoekt het Europees Parlement de Commissie te vragen naar 
deze zaak te kijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift bevat een brief van indiener aan de lokale autoriteiten van Sauvian 
(Frankrijk) waarin hij zijn zorgen uit over de geplande koppeling van het rioolstelsel van 
Sauvian aan de afvalwaterbehandelingsinstallatie van de nabijgelegen gemeente Béziers onder 
gelijktijdige sluiting van de afvalwaterbehandelingsinstallatie van de gemeente Sauvian. 
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Indiener vreest dat de behandelingsinstallatie van Béziers onvoldoende is, dat de installatie 
stank, geluidsoverlast door vrachtwagens en overlast van vliegen veroorzaakt en dat elke 
verdere koppeling deze situatie zal verergeren.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De milieurichtlijnen van de EU die relevant voor dit verzoekschrift zijn, zijn:

 de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1;
 de milieueffectbeoordelingsrichtlijn2; en
 de kaderrichtlijn water3.

De richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater; In deze richtlijn zijn 
grenswaarden neergelegd voor de behandeling van afvalwater van bebouwde gebieden 
('agglomeraties') boven een bepaalde omvang. Zowel de afvalwaterbehandelingsinstallatie 
van Béziers (verwerkingscapaciteit 130 000 inwonerequivalenten4) als de 
afvalwaterbehandelingsinstallatie van Sauvian (verwerkingscapaciteit 3300 
inwonerequivalenten) vallen binnen het toepassingsgebied van de richtlijn. De 
monitoringgegevens wijzen op:

- naleving van de richtlijn met betrekking tot de apparatuur, en,
- naleving van de richtlijn met betrekking tot de prestaties (grenswaarden).

De monitoringgegevens zijn publiekelijk beschikbaar via het informatiesysteem van het 
Franse ministerie van Ecologie, Energie, Duurzame Ontwikkeling en de Zee: 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

De Commissie onderstreept dat lidstaten het recht en de verantwoordelijkheid hebben om te 
besluiten of ze afvalwater van een gemeente in een afzonderlijke behandelingsinstallatie laten 
plaatsvinden of samen met andere gemeenten in één behandelingsinstallatie.

De milieueffectbeoordelingsrichtlijn: Voor bepaalde projecten die een significant effect op het 
milieu hebben of kunnen hebben, moet een milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd. Dat 
geldt ook voor de bouw van afvalwaterbehandelingsinstallaties:  Alle 
afvalwaterbehandelingsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150 000 
inwonerequivalenten zijn onderworpen aan een verplichte effectbeoordeling (artikel 4, lid 1, 
en bijlage I), terwijl de lidstaten bij kleinere installaties per geval of aan de hand van 
vastgestelde drempels of criteria moeten bepalen of een effectbeoordeling noodzakelijk is. 
Deze bepalingen zijn ook van toepassing op wijzigingen of uitbreidingen van projecten.

De kaderrichtlijn afval: De bepalingen van de kaderrichtlijn water zijn van toepassing op 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L 135 van 30.5.1991.
2 Richtlijn 85/337/EEG, PB L 175 van 5.7.1985.
3 Richtlijn 2008/98/EEG, PB L 312 van 22.11.2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
4 Inwonerequivalent = meeteenheid voor de verontreiniging van afvalwater, waarbij een inwonerequivalent 
gelijk is aan de gemiddelde verontreiniging van één persoon per dag.
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afvalwater wanneer dit niet onder andere communautaire of nationale wetgeving valt. Artikel 
4, lid 1, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
stank of geluidsoverlast bij de behandeling van afval, waaronder afvalwater, te voorkomen.

Uit de beschikbare informatie blijkt duidelijk dat de Franse autoriteiten zich bewust zijn van 
de noodzaak om de afvalwaterbehandelingsinstallatie van Béziers uit te breiden en op te 
waarderen om aan de toekomstige behoeften te kunnen voldoen. In het relevante besluit van 
de Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée van 20 mei 20101 wordt een 
toekomstige capaciteit van de afvalwaterbehandelingsinstallatie van 200 000 
inwonerequivalenten voorzien.

Conclusies

De verantwoordelijke Franse autoriteiten hebben het besluit genomen om de 
afvalwaterbehandelingsinstallatie van Béziers uit te breiden. Het zal derhalve de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten zijn om zich te houden aan de bepalingen van de 
relevante EU-wetgeving, dat wil zeggen de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater, de milieueffectbeoordelingsrichtlijn en de kaderrichtlijn afval.

                                               
1 Bron: http://www.beziers-agglo.org/,
http://abcontre-les-nuisances.asso-web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


