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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1017/2010, ingediend door Wilfried en Astrid Nöhring (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over verzet tegen de 
vestiging van een biogasinstallatie in Celle (Nedersaksen)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners vragen om een onmiddellijk verbod op de vestiging van een biogasinstallatie. Zij 
beroepen zich op Richtlijn 96/82/EG (Seveso II) en beweren dat er geen openbare raadpleging 
over het project heeft plaatsgevonden en dat de locatie zich te dichtbij de bebouwde kom 
bevindt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

De Seveso II-richtlijn1 is van toepassing op inrichtingen op basis van de hoeveelheid 
aanwezige gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het in het door indiener genoemde geval om 
extreem brandbaar gas. Enkele eisen gelden voor installaties met een capaciteit van 10 tot 50 
ton (inrichtingen van de lage categorie). Voor installaties met een capaciteit van meer dan 50 
ton (inrichtingen van de hoge categorie) gelden aanvullende eisen. De Commissie beschikt 
niet over gedetailleerde informatie over de installatie of haar planningsprocedures. Maar 
volgens de beschikbare informatie is de installatie een Seveso-inrichting van de lage 
categorie.
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Verscheidene bepalingen in de richtlijn zijn al van toepassing voordat de exploitant met de 
aanleg of exploitatie begint. De bepalingen inzake landinrichtingsplannen in artikel 12 
vereisen toezicht op de vestiging van nieuwe inrichtingen. Lidstaten dienen te waarborgen dat 
er in hun landinrichtingsplannen en/of in ander relevant beleid rekening wordt gehouden met 
de noodzaak om, op de lange termijn, geschikte afstanden aan te houden tussen inrichtingen 
die onder de Seveso II-richtlijn vallen enerzijds en woonwijken en andere gebieden 
anderzijds. De richtlijn schrijft geen vaste afstanden voor en laat het aan de lidstaten over om 
te bepalen welke afstanden moeten worden gebruikt. Lidstaten dienen er bovendien voor te 
zorgen dat alle overheden en instanties voor ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn 
voor beslissingen op dit gebied, passende raadplegingsprocedures organiseren, zodat 
technische informatie over de uit de inrichting voortvloeiende risico's beschikbaar is als er 
beslissingen worden genomen, maar deze bepaling stelt geen openbare raadpleging als 
vereiste. Er zijn bepalingen in artikel 13 die openbare raadpleging vereisen, maar deze gelden 
alleen voor het plannen van nieuwe inrichtingen van de hoge categorie.

Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingl1

(gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna te noemen: IPPC-richtlijn) vereist dat 
installaties die binnen het toepassingsgebied vallen worden geëxploiteerd conform 
vergunningen, met inbegrip van emissiegrenswaarden op basis van de beste beschikbare 
technieken (BAT), die zijn ontwikkeld met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn 
geheel te voorkomen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken. Op basis van 
de thans door indiener verstrekte aanvullende informatie is duidelijk geworden dat de 
installatie niet onder het toepassingsgebied van de IPPC-richtlijn valt.

Conclusies

Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie geen inbreuk op 
de Seveso II-richtlijn vaststellen. Om specifieke vragen aan de Duitse autoriteiten te kunnen 
stellen, zou de Commissie eerst van indiener meer specifieke informatie moeten ontvangen 
over de landinrichtingsmaatregelen voor de inrichting. Mocht indiener dergelijke informatie 
verschaffen, zou de Commissie een onderzoek kunnen uitvoeren.
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