
CM\882117NL.doc PE441.089v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

26.10.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0971/2009 ingediend door Angela en William Flanagan (Britse 
nationaliteit), over een niet werkend rioolsysteem, de gevolgen voor de gezondheid van 
dien en de weigering van instanties om te helpen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners maken bezwaar tegen het feit dat hun gemeentebestuur goedkeuring heeft gegeven aan 
een overduidelijk niet werkend rioolsysteem dat, zo stellen zij, een gevaar is voor de 
volksgezondheid aangezien het riool een nabijgelegen bron vervuilt. Gezien de teleurstellende 
reacties van verschillende instanties op hun klachten en protesten, van onder andere 
ombudsmannen, de Schotse autoriteiten en de verzoekschriftencommissie van het Schotse 
parlement, roepen ze nu de hulp in van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Het verzoekschrift van de eigenaren van een huis in de Schotse gemeente Auchterarder wijst op 
vermeend plichtsverzuim door Schotse lokale en regionale autoriteiten en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor bouwvergunningen en -toezicht. Daarnaast verzoeken indieners om 
vergoeding van schade en kosten als gevolg van het vermeende plichtsverzuim.

Het geschil betreft het rioolsysteem voor huishoudelijk afvalwater voor drie huizen en een 
vervuilde drinkwaterbron. Hoewel niet wordt aangevoerd dat er sprake zou zijn van inbreuk op 
milieuwetgeving van de EU, bestaat er geen EU-wetgeving1 inzake de individuele 

                                               
1 De drinkwaterrichtlijn 98/83/EG, PB L330 van 5.12.1998, is van toepassing op de voorziening van voor 

menselijke consumptie bestemd water waarvan per dag gemiddeld meer dan 50 personen gebruikmaken of die per 
dag meer dan 10 m³ levert.  De kaderrichtlijn Water 2000/60/EG, PB L327 van 22.12.2000, bevat onder meer de 
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drinkwatervoorziening of inzake rioolwatersystemen voor drie afzonderlijke huizen. Dit zijn 
nationale kwesties die onder de bevoegdheid vallen van de autoriteiten van de lidstaten.

Wat betreft de beweringen over de toegang tot de rechter in verband met vorderingen tot 
schadevergoeding wijst de Commissie erop dat deze kwesties niet binnen het bestek van de EU-
wetgeving vallen, maar onder nationale rechters ressorteren.

Er bestaat voor de Commissie geen rechtvaardiging om deze kwestie nader te onderzoeken. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 3 maart 2011.

De indieners stellen in de aanvullende informatie die ze hebben toegezonden dat hun 
drinkwatervoorraad 34 huishoudens met maximaal 85 bewoners bedient. Een 
drinkwatervoorraad van deze omvang (die meer dan 50 personen bedient) valt binnen het bereik 
van de drinkwaterrichtlijn1. 

Naar aanleiding van deze informatie zal de Commissie bij de Britse overheid navraag doen over:

 de omvang van de drinkwatervoorraad;

 de resultaten van de inspecties van die watervoorraad gedurende 2009 en 2010 (artikel 7 van 
de drinkwaterrichtlijn);

 de vraag of de consument toegang heeft tot toereikende en actuele informatie over de 
kwaliteit van zijn drinkwater.

De Commissie zal verslag uitbrengen aan de Commissie verzoekschriften zodra zij het antwoord 
van de Britse overheid over de drinkwatervoorraad grondig bestudeerd heeft.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 26 oktober 2011

De Commissie heeft de Schotse autoriteiten om inlichtingen verzocht naar aanleiding van 
verdere beschuldigingen van indieners.

De zogeheten "Tullibardine Spring Supply" bedient naar schatting 85 personen en 34
huishoudens, voornamelijk gebouwen die bewoond worden door huishoudens, maar inclusief 
twee activiteiten die in het licht van de drinkwaterrichtlijn 98/83/EG2  gezien worden als 
commerciële activiteiten: een gastouder en een kleine bakkerij. De drinkwatervoorraad valt 
daarom onder de bepalingen van de drinkwaterrichtlijn. 

De Tullibardine Spring Supply wordt niet beheerd door de Schotse drinkwatervoorziening, 
Scottish Water, maar wordt krachtens de desbetreffende Schotse wet3 gezien als een particuliere 
watervoorziening. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van particuliere 
watervoorzieningen ligt gewoonlijk bij diegenen die afhankelijk zijn van de watervoorziening.  
                                                                                                                                                      

verplichting om wateren te beschermen die gebruikt worden voor onttrekking van water voor menselijke 
consumptie, die meer dan 50 personen bedienen en die meer leveren dan gemiddeld 10 m³ per dag. De richtlijn 
zuivering stedelijk afvalwater 91/271/EG, PB L135 van 30 mei 1991, is in beginsel van toepassing op 
agglomeraties met meer dan 2000 inwonerequivalenten, maar niet op afzonderlijke huizen.

1 Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG, PB L330 van 5 december 1998; de toepasbaarheid wordt in artikel 2 en 3 
uiteengezet.

2 PB L 330 van 5.12.1998.
3 Bepalingen voor particuliere watervoorzieningen (Schotland), 2006.
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Het is hoogst ongebruikelijk dat één individueel persoon de gehele verantwoordelijkheid draagt 
voor een particuliere watervoorziening. Wat de Tullibardine Supply betreft, is er niet één 
individuele aanbieder/exploitant of één individuele persoon die het beheer of de controle 
uitoefent op de voorziening.

Alle gebruikers van de voorziening (inclusief indieners van het verzoekschrift) dragen daarom, 
volgens de Schotse autoriteiten, de verantwoordelijkheid1 voor het onderhoud en aanpassingen 
van de Tullibardine Supply. Uit de bron is een monster genomen volgens de "Bepalingen voor 
particuliere watervoorzieningen 2006 (Schotland)", en uit het onderzoek is gebleken dat de bron 
bij tussenpozen niet voldoet aan de bacteriologische standaarden voor drinkwater. De 
risicobeoordeling van de voorziening, die verplicht is volgens de Schotse wet en op 24 oktober 
2007 is uitgevoerd door de gemeenteraad van Perth and Kinross, heeft daarnaast ook uitgewezen 
dat de watervoorziening een groot risico loopt op een eventuele microbiologische besmetting.  
Het is daarom noodzakelijk dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de watervoorraad 
herstelmaatregelen laten uitvoeren om de problemen met de voorraad te verhelpen.

De Schotse autoriteiten verklaarden tevens dat de verantwoordelijke plaatselijke autoriteiten (de 
gemeenteraad van Perth and Kinross) de eigenaren en gebruikers van de voorraad hadden 
geadviseerd herstel- en moderniseringswerkzaamheden uit te voeren om eventuele
gezondheidsrisico's te beperken. Zij gaven ook aan dat financiële steun voor herstel- en 
moderniseringswerkzaamheden beschikbaar is ten belope van maximaal 800 GBP per perceel. 
Zij blijven advies en begeleiding bieden en blijven samenwerken met degenen die afhankelijk 
zijn van Tullibardine Spring Supply om een effectieve oplossing voor waterzuivering te vinden, 
waarmee de volksgezondheid kan worden beschermd en voldaan kan worden aan de standaarden 
voor waterkwaliteit zoals die zijn vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn.

Conclusie

Gezien het bovenstaande blijkt dat de benodigde informatie beschikbaar is op lokaal niveau, niet 
alleen met betrekking to het probleem zelf, maar ook met betrekking tot de oplossing en 
mogelijke financiële steun voor herstelwerkzaamheden.

                                               
1 Alle bewoners zijn 'betrokkenen' in de zin van bepaling 4 van de bepalingen voor particuliere watervoorzieningen 

(Schotland) 2006.


