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Commissie verzoekschriften

9.12.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 15/2007, ingediend door Manuel Barrios Hernandez (Spaanse 
nationaliteit), over de overlast van de waterzuiveringsinstallatie in Maqua 
(Asturië) voor de omwonenden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de stank veroorzaakt door de activiteiten van de 
waterzuiveringsinstallatie EDAR in Maqua (Asturië). Indiener stelt dat de installatie te dicht 
bij de woonwijk staat en dat het zuiveringsproces niet adequaat wordt uitgevoerd. Hij zegt dat 
de bewoners de bevoegde autoriteiten hebben verzocht om deze situatie te onderzoeken, maar 
zij hebben daarop nog steeds geen antwoord ontvangen. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007

Indiener is zeer bezorgd over zowel het slechte functioneren van de waterzuiveringsinstallatie 
in Maqua (Asturië) als over de ondeugdelijke opvang van het afvalwater.
Richtlijn 91/271/EEG1 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater is in dit geval van 
toepassing aangezien deze een kader biedt voor het opvangen en de behandeling van stedelijk 
afvalwater binnen de Gemeenschap:

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40).
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 Artikel 3 bepaalt dat alle agglomeraties met meer dan 15 000 inwonerequivalenten 
uiterlijk op 31 december 2000 moeten zijn voorzien van een opvangsysteem voor stedelijk 
afvalwater;

 Artikel 4 bepaalt dat stedelijk afvalwater van agglomeraties met meer dan 15 000 
inwonerequivalenten uiterlijk op 31 december 2000 vóór lozing moet worden 
onderworpen aan een secundaire behandeling;

 Artikel 5 bepaalt dat stedelijk afvalwater van agglomeraties met meer dan 10 000 
inwonerequivalenten vóór lozing in kwetsbare gebieden aan een behandeling moet 
worden onderworpen die verder gaat dan de secundaire behandeling.

Het verzoek

Indiener stelt dat de waterzuiveringsinstallatie in Maqua slecht is ontworpen en niet goed 
functioneert (op slechts 20-30% van zijn totale capaciteit) en dat dit nadelige gevolgen heeft 
voor het dagelijks leven van de omwonenden (stank, insecten). Tevens klaagt hij erover dat 
het industrieel en stedelijk afvalwater langs de rivier de Avilés niet adequaat wordt 
opgevangen.
Indiener verzoekt de Commissie de situatie te onderzoeken.

Commentaar van de Commissie

Het verzoekschrift bevat geen nauwkeurige informatie. Op basis van een externe 
informatiebron1 heeft de Commissie echter aangenomen dat de waterzuiveringsinstallatie in 
Maqua het afvalwater van de agglomeratie van Avilés verwerkt.
De agglomeratie van Avilés produceert een belasting van meer dan 15 000 
inwonerequivalenten. Er wordt niet in kwetsbaar gebied geloosd. Het stedelijk afvalwater 
dient een secundaire behandeling te ondergaan.
Momenteel loopt er een horizontale inbreukprocedure tegen Spanje wegens het niet-nakomen 
van de eisen met betrekking tot de opvang en behandeling van stedelijk afvalwater van talloze 
Spaanse agglomeraties met meer dan 15 000 inwonerequivalenten dat in normale gebieden 
wordt geloosd (dat wil zeggen waarvoor secundaire behandeling nodig is). Ook de 
agglomeratie van Avilés valt hieronder wegens schending van artikel 3 en 4 van de richtlijn.

Conclusie

De kwestie die door indiener is aangekaart, is reeds bij de Commissie in behandeling in het 
kader van de bovengenoemde inbreukprocedure. De Commissie zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden van de uitkomst van de procedure. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2007

Het verzoekschrift heeft zowel betrekking op het slechte functioneren van de 
waterzuiveringsinstallatie in Maqua (Asturië) als op de ondeugdelijke opvang van het 
afvalwater.

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-aviles.htm.
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De Commissie heeft in juli 2007 in haar eerste mededeling over deze zaak de toezegging 
gedaan dat de Commissie verzoekschriften over de resultaten van de lopende 
inbreukprocedure zou worden geïnformeerd.

In het kader van een horizontale inbreukprocedure voor de slechte uitvoering van Richtlijn 
91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1, is de Spaanse autoriteiten op 29 
juni 2007 een aanvullende ingebrekestelling gestuurd.

In hun reactie zeggen de Spaanse autoriteiten met betrekking tot de agglomeratie van Avilés 
dat
- honderd procent van de vervuilingsbelasting wordt opgevangen (166 300 
inwonerequivalenten);
- de waterzuiveringsinstallatie in Maqua een capaciteit van 225 000 inwonerequivalenten 
heeft en sinds 2004 met een installatie voor secundaire behandeling is uitgerust, en dat de 
prestatie van de waterzuivering in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 
91/271/EEG.

De zorgen die door indiener zijn verwoord, komen momenteel aan de orde in het kader van 
een horizontale inbreukprocedure die door de Commissie tegen Spanje is ingeleid. De 
Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de voortgang van 
deze procedure.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

De Commissie verwees in haar eerdere antwoord naar de lopende horizontale 
inbreukprocedure tegen Spanje die onder meer betrekking heeft op de onjuiste toepassing van 
de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater in de agglomeratie van Avilés. 
In mei 2010 heeft de Commissie besloten Spanje in het kader van bovengenoemde 
inbreukprocedure naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen voor onjuiste toepassing 
van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2. Volgens de informatie die de 
Commissie tot haar beschikking heeft voert de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de 
agglomeratie Avilés haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de 
milieudoelstellingen van de richtlijn (conclusies van rapportage 2009-2010 van alle lidstaten). 
Dientengevolge is deze agglomeratie niet langer het voorwerp van de inbreukprocedure.

De richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater omvat geen specifieke bepalingen 
met betrekking tot stank. De bepalingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen3 zijn echter van 
toepassing op afvalwater indien hierop geen andere communautaire of nationale wetgeving 
van toepassing is. Op grond van artikel 4, lid 1 van deze richtlijn zijn de lidstaten verplicht de 
nodige maatregelen te nemen om bij de behandeling van afval, waaronder ook afvalwater, 
stankoverlast te vermijden.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991.
2 Persbericht van de Commissie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en
3 Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008, PB L 312 van 22.11.2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:NL:PDF
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Op grond van de bepalingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen heeft de Commissie bij de 
Spaanse autoriteiten informatie opgevraagd over de vraag of er na voltooiing van het werk 
aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Avilés nog steeds stankoverlast is als gevolg van de 
werkzaamheden van de zuiveringsinstallatie en welke maatregelen zijn genomen om te 
voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De informatie die door de Spaanse autoriteiten is toegezonden naar aanleiding van het 
verzoek van de Commissie kan als volgt worden samengevat: 

De autoriteiten hebben in het verleden een reeks klachten over stankoverlast ontvangen van 
burgers die in de omgeving van de zuiveringsinstallatie wonen. De autoriteiten hebben hierop 
alle vereiste maatregelen genomen om de problemen met betrekking tot de infrastructuur en 
de exploitatie van de fabriek te verminderen (de behandeling en ontwatering van rioolslib; 
deodoriserende maatregelen in de slibbehandelingsinstallatie; verwijdering van het slib in 
afgesloten containers; toevoeging van oxidatiemiddelen om de ontwikkeling van stank in de 
opvangsystemen tegen te gaan). Deze maatregelen hebben geresulteerd in een aanzienlijke 
reductie van stank binnen de zuiveringsinstallatie en het verdwijnen van iedere waarneembare 
stank buiten de zuiveringsinstallatie.
De autoriteiten verwachten desondanks in de toekomst nadere stappen te nemen om de 
ontwikkeling van stank tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld deodoriserende maatregelen in het 
belangrijkste rioolwaterpompstation. Deze maatregelen bevinden zich nu in het 
aanbestedingsstadium en zullen spoedig worden uitgevoerd.
Naar het beste weten van de autoriteiten zijn er geen klachten meer over stank veroorzaakt 
door de exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie. 
Uit informatie van de Spaanse autoriteiten blijkt dat klachten van burgers de betrokken 
autoriteiten ertoe gebracht hebben om maatregelen te nemen, in overeenstemming met artikel 
4, lid 1, van Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen.1

Dientengevolge zal de Commissie in deze kwestie geen verdere stappen ondernemen.

                                               
1 Richtlijn 2006/12/EG van 5 april 2006, PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.


