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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0944/2004, ingediend door Sheila Ellis (Britse nationaliteit), namens 
"Residents Against Toxic Site", gesteund door 7 medeondertekenaars, over vermeende 
niet-uitvoering door het Verenigd Koninkrijk van de EU-richtlijn over het storten van 
afval

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster beweert dat het Verenigd Koninkrijk de EU-richtlijn over het storten van afval niet 
correct heeft uitgevoerd. De verordening van 2002 over stortplaatsen in het Verenigd Koninkrijk, 
de ‘UK Landfill Regulation’, bijvoorbeeld, zou bestaande stortplaatsen uitsluiten van belangrijke 
in de EU-richtlijn vastgestelde eisen, zoals de eis dat kunstmatige bekledingssystemen de 
verontreiniging van het milieu waarin de stortplaatsen zich bevinden, moeten voorkomen.
Bovendien zou de ‘UK Regulation’ niet verbieden, zoals door de EU-richtlijn is vereist, dat 
stortplaatsen in geologisch onstabiele omgevingen worden ondergebracht. Bijgevolg kregen alle 
bestaande Britse stortplaatsen een vergunning, ongeacht de gevaren die ze volgens indienster 
voor de menselijke gezondheid en het milieu inhouden. Indienster geeft de stortplaats Houghton 
Quarry als voorbeeld. Zij verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen om de 
relevante EU-richtlijnen op Houghton Quarry te laten toepassen en vordert dat de stortplaats 
wordt gesloten als ze niet aan voornoemde vereisten kan voldoen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005.

Indienster uit haar bezorgdheid over de voortgezette exploitatie van de stortplaats voor afval van 
Houghton-le-Spring in het noordoosten van Engeland. De Commissie is op de hoogte van het 
bestaan van deze stortplaats. Zij is immers al enkele jaren bezig de beweringen van indienster te 
onderzoeken. In de loop van dit onderzoek heeft de Commissie tweemaal met de Britse 
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autoriteiten contact opgenomen, met het verzoek op de aantijgingen te reageren. De Britse 
autoriteiten hebben bij hun tweede antwoord meetgegevens met betrekking tot de 
grondwaterkwaliteit gevoegd. De Commissie heeft de door indienster en de Britse autoriteiten 
overgelegde gegevens geëvalueerd en heeft besloten dat er onvoldoende bewijs was van een 
inbreuk op de communautaire wetgeving om de start van een inbreukprocedure krachtens artikel 
226 van het EG-Verdrag, waarom indienster had gevraagd, te rechtvaardigen.

Indienster heeft zich ook tot de Europese Ombudsman gewend, namelijk met een verzoek de 
documenten van het klachtendossier te mogen inzien. Daar de klacht werd gesloten, heeft 
indienster kopieën gekregen van de gehele correspondentie tussen de Britse autoriteiten en de 
Commissie in verband met haar geregistreerde klacht, inclusief de door het Verenigd Koninkrijk 
verstrekte meetgegevens. Daarop heeft de Ombudsman zijn onderzoek (ref. 3381/2004/TN) 
gesloten, omdat hij van mening was dat aan het verzoek van mevrouw Ellis was voldaan.

Verder heeft indienster aan de Commissie meegedeeld dat de stortplaats inmiddels krachtens 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging1 en na een raadplegingsprocedure waarbij indieners betrokken 
waren, een nieuwe vergunning heeft gekregen. Na verdere contacten van indienster met 
betrekking tot deze stortplaats besprak de Commissie het geval in oktober 2005 tijdens een 
pakketvergadering met de Britse autoriteiten. De Commissie verzocht de Britse autoriteiten meer 
duidelijkheid te verschaffen over de exploitatie van de stortplaats op basis van de verdere 
brieven die zij nu rechtstreeks van indienster had gekregen. Na deze vergadering hebben de 
autoriteiten inmiddels schriftelijk aanvullende informatie verstrekt. Wanneer de diensten van de 
Commissie klaar zijn met hun onderzoek van de ontvangen lijvige technische documenten, zal 
de Commissie in staat zijn een verder standpunt in deze zaak in te nemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006.

In vervolg op de eerdere reactie van de Commissie op dit verzoekschrift en na een 
pakketvergadering van de Commissie en de Britse autoriteiten in oktober 2005 hebben de Britse 
autoriteiten nadere informatie verstrekt over de kwesties die door indienster werden aangekaart.

In hun antwoord hebben de Britse autoriteiten de afzonderlijke punten over de exploitatie van de 
stortplaats behandeld. Met betrekking tot de resultaten van een grondwateronderzoek dat aan de 
werkzaamheden voorafging, hebben de Britse autoriteiten opgemerkt dat Biffa Waste Services 
op 23 januari 1997 een preoperationeel controleverslag heeft opgesteld. Het verslag concludeert 
dat voordat het storten begon lichte vervuiling met zware metalen was vastgesteld; het bedrijf 
wees er echter op dat dit werd toegeschreven aan de boringen door de magnesiumhoudende 
kalkrotsen, die zware metalen zouden hebben bevat.

Uit de door de Britse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de locatie van de boorgaten ten 
tijde van de eerste vergunning voor de stortplaats in samenspraak met de ‘Tyne and Wear Waste 
Regulation Authority’ en de ‘National Rivers Authority’ werd gekozen en daarna, in oktober 
2001, in overleg met het ‘Environment Agency’. In het kader van de aanvraag voor een 
vergunning inzake preventie en bestrijding van verontreiniging (Pollution Prevention and 
Control (PPC)) werd in augustus 2004 een onafhankelijke milieurisicobeoordeling uitgevoerd, 
waarbij een protocol voor verdere boorgaten ter plaatse werd opgesteld. Volgens de informatie 
van de Britse autoriteiten voert de exploitant maandelijks een analyse van grondwatermonsters 
uit en wordt de stortplaats ten minste eenmaal per jaar door het ‘Environmental Agency’ 
                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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gecontroleerd. Bij deze controle kunnen grondwatermonsters worden genomen en gecontroleerd.

Met betrekking tot het door indienster aangehaalde punt van grensgevallen op het gebied van 
gevaarlijk afval (bijv. verontreinigde vodden) dat op de stortplaats wordt toegelaten, hebben de 
Britse autoriteiten geantwoord dat in de lijst van de krachtens de PPC-vergunning toegestane 
afvalstoffen geen melding wordt gemaakt van grensgevallen op het gebied van gevaarlijk afval.
Daarnaast zeggen zij dat het ‘Environment Agency’ niet op de hoogte is van het feit dat 
dergelijke zaken op de stortplaats zouden worden toegelaten. Omdat deze stortplaats geen 
gevaarlijk afval mag aanvaarden, hoeven volgens hen geen analyses voor gevaarlijk afval te 
worden uitgevoerd en zijn daarvoor ook geen procedures voorzien. Volgens de informatie van de 
Britse autoriteiten wordt afval dat op de stortplaats terechtkomt, gecontroleerd om na te gaan of 
het voldoet aan de voorwaarden van de vergunning. De eerste controle vindt plaats aan de hand 
van een gesloten televisiecircuit bij aankomst van het afval op de weegbrug; vervolgens wordt 
het afval gecontroleerd door degene die de machine bedient tijdens het kantelen en daarna nog 
een keer als het afval wordt uitgespreid.

In verband met het voorstel om nadere onafhankelijke controles via boorgaten uit te voeren, 
hebben de Britse autoriteiten na overleg met het ‘Environment Agency’ toegezegd dat zij in de 
nabije toekomst zullen zorgen voor een onafhankelijke analyse van het grondwater rond de 
stortplaats. Zodra de Commissie meer informatie over de resultaten van deze analyse ontvangt, 
zal zij een verder standpunt over deze zaak innemen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

In aansluiting op de eerdere reactie van de Commissie op dit verzoekschrift hebben de Britse 
autoriteiten bijkomende inlichtingen verschaft over de kwestie van de controles via boorgaten, 
die door indienster ter sprake is gebracht.

Wat het voorstel tot bijkomende controles via boorgaten betreft, hebben de Britse autoriteiten 
laten weten dat er, na overleg met het ‘Environment Agency’, vanaf half juni 2006 een 
onafhankelijke analyse zal plaatsvinden van het grondwater rond de stortplaats.

De Britse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat ‘British Geological Survey’ als 
onafhankelijke deskundige aangewezen is om toe te zien op het nemen van grondwatermonsters 
uit op de stortplaats gelegen boorgaten en om vervolgens een uitvoerig controleverslag op te 
stellen op basis van een laboratoriumanalyse van de monsters. De Britse autoriteiten hebben 
aangegeven dat het controleverslag in augustus 2006 zou moeten zijn afgerond. Zodra de 
Commissie aanvullende informatie over de resultaten van deze analyse heeft ontvangen, zal zij 
een verder standpunt over deze zaak innemen.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

Naar aanleiding van de vorige reactie van de Commissie op het verzoekschrift hebben de Britse 
autoriteiten het volledige controleverslag overgelegd, dat een analyse bevat van de 
laboratoriumuitkomsten van de grondwatermonsters die zijn genomen uit boorgaten op de 
stortplaats (een kopie van het verslag is bijgevoegd). In de conclusies van het verslag (blz. 37) 
wordt gesteld dat de uitkomsten van het grondwateronderzoek en de historische vergelijkingen 
aangeven dat de stortplaats geen meetbare gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit. Wel is 
enige grondwaterverontreiniging aangetoond, voornamelijk in het gedeelte bij boorgat J2. Het 
verslag beschrijft “de potentiële bronnen voor deze vervuiling tot in detail in punt 7.1 van het 
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verslag, met inbegrip van verontreiniging door de nabijheid van de betonbatching en gebieden 
voor grondrecycling; de dikke laag van mogelijk besmette grond onder dat deel van de 
stortplaats; de mogelijke toepassing van herbiciden en pesticiden in samenhang met de 
landbouwgrond ten noorden van de stortplaats; en de nabijheid van de weg A690 als mogelijke 
bron voor besmetting met strooizout”. Het verslag eindigt (punt 9) met aanbevelingen voor 
verbetering van de controlemethoden in de toekomst.

De Britse autoriteiten is gevraagd nadere informatie te verstrekken over het mogelijke risico van 
lekkage uit het gedeelte van de stortplaats bij boorgat J2 waar verontreiniging is vastgesteld en te 
bevestigen dat de exploitant van de stortplaats de relevante aanbevelingen heeft uitgevoerd.
Zodra de Commissie over deze gegevens beschikt, zal zij in staat zijn een nader standpunt over 
deze zaak in te nemen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Aansluitend op de vorige reactie van de Commissie op dit verzoekschrift heeft de Commissie de 
Britse autoriteiten specifieke vragen gesteld aangaande het beheer van de stortplaats. Deze 
hadden eerst en vooral betrekking op de detectie van gasvormige emissie vanaf de stortplaats; de 
periode waarin het storten op de stortplaats naar verwachting zal worden voortgezet; het 
programma om de stortplaats af te dekken en de bezorgdheid met betrekking tot de stabiliteit van 
de stortplaats, met name in verband met een scheur die aan de zuidelijke grens van de stortplaats 
is ontstaan.

De Britse autoriteiten hebben op deze specifieke vragen geantwoord, waarbij wel moet worden 
opgemerkt dat er op een aantal punten verdere opheldering zal moeten worden verschaft. Daar 
komt bij dat indienster de Commissie extra informatie heeft verschaft met betrekking tot het 
beheer van de stortplaats en de mate van openbaarheid van de documenten aangaande de aard 
van het daar gestorte afval. De Commissie is voornemens deze kwesties onder de aandacht van 
de Britse autoriteiten te brengen. Pas als de Commissie over deze punten opheldering heeft 
ontvangen, zal zij in staat zijn een nader standpunt over deze zaak in te nemen.

Bijlage: Verslag "Onderzoek naar het grondwater op de stortplaats Houghton Quarry"

8. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

De Commissie heeft dit verzoekschrift opnieuw ter sprake gebracht bij de Britse autoriteiten 
tijdens de pakketvergadering die eind 2010 heeft plaatsgevonden. De Commissie verzocht met 
name om verduidelijking omtrent een aantal zorgwekkende punten die door indieners ter sprake 
waren gebracht.

De Britse autoriteiten hadden de Commissie al eerder op de hoogte gebracht van het feit dat 
tijdelijke afdekkingen waren geplaatst en de afdekking van drie van de vier cellen op de 
stortplaats nog moest worden voltooid. De indieners van de klacht stelden de Commissie op de 
hoogte van het feit dat in juli 2010 cel 1 slechts gedeeltelijk was afgedekt, de afdekking van cel 3 
niet was gepland voor 2010 en dat nog steeds in aanzienlijke hoeveelheden werd gestort boven 
op de cellen 1 en 2.

De Britse autoriteiten verklaarden dat het feit dat de stortplaats niet was afgedekt een terecht 
punt van zorg was van de plaatselijke bewoners. Het ‘Environment Agency’ was actief bezig om 
het plan om de stortplaats zo snel mogelijk af te dekken erdoor te krijgen. Fase 2 van de 
stortplaats was tijdelijk afgedekt, maar wegens een helling aan de zijkant van dit deel van de 
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stortplaats was een permanente afdekking niet mogelijk. De afdekking van fase 1 stond gepland 
voor eind 2010. In de tussentijd werd op de hele locatie stortplaatsgas gewonnen. Verder werd 
deze stortplaats bij een nationale controle van stortplaatsgas door een controleteam 
gecontroleerd. Deze beoordeling moest eind december 2010 zijn afgerond, en indieners werd een 
afschrift beloofd. Succesvolle afdekking van de stortplaats is een prioriteit geworden en zou de 
van de stortplaats afkomstige overlast van stank, afval en ongedierte verminderen.

Voorts uitten indieners hun bezorgdheid dat percolatiewater uit afvalstoffen op de stortplaats 
over de afdichting heen spoelt, sinds juli 2009 heeft gelekt in de waterhoudende rotsen en dat 
nog steeds doet. Indieners stellen dat de exploitant bezig was grote hoeveelheden aquiferwater 
naar de stortplaats te pompen om verontreinigende stoffen uit de controleboorgaten en in het 
afvoersysteem te spoelen. De Britse autoriteiten legden uit dat de toestand van het grondwater 
door het ‘Environment Agency’ wordt onderzocht, in dit geval met het oog op eventuele 
vervolging van de exploitant van de stortplaats. In het najaar van 2009 is aangetoond dat er 
sprake was van een hoge mate van vervuiling in de boorgaten. Het dossier van de zaak wordt 
voorbereid, en de exploitant is onder ede gehoord.

Indieners hebben ook hun bezorgdheid geuit over het feit dat de regels inzake de hoeveelheid 
afval op de vuilstortplaats zijn geschonden, aangezien dit op enkele plekken zeer hoog ligt.
Indienster wees er ook op dat de beschermende afdekmuren rond de stortplaats waren verwijderd 
met als resultaat dat meer stof van de stortplaats is gekomen met nadelige gevolgen voor 
plaatselijke bewoners. De Britse autoriteiten verklaarden dat er over stof maar weinig klachten 
waren binnengekomen. De hoeveelheid afval voorafgaand aan sluiting is een zaak voor de 
vergunning in het kader van de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging die 
wordt gecontroleerd door het ‘Environment Agency'. De stortplaats voldoet hieraan. De 
hoeveelheid na sluiting en de kwesties met betrekking tot de verwijdering van muren is een zaak 
van planning voor de lokale planningsautoriteit en wordt momenteel onderzocht.

De Commissie heeft gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de situatie op de 
stortplaats met betrekking tot de voortgang in de afdekking, de voorbereiding van de vervolging 
en het resultaat van het onderzoek van de plaatselijke autoriteiten naar beweringen dat regels 
inzake de hoeveelheid afval niet zijn nageleefd.

9. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Tijdens de pakketvergadering op 1 december 2010 is er aanvullende informatie aan de 
Commissie verstrekt, die in februari 2011 door de Britse autoriteiten met bijkomende 
inlichtingen is aangevuld. Dit is meegedeeld tijdens de vergadering van de Commissie 
verzoekschriften op 15 maart 2011, waarbij indienster eveneens aanwezig was. Na deze 
vergadering heeft de Commissie de door indienster in maart en april 2011 verstrekte aanvullende 
informatie bestudeerd en verzocht om nadere geactualiseerde inlichtingen over de situatie met 
betrekking tot de afdekking van de stortplaats en de opvang van afvalgassen, de voorbereiding 
van de vervolging van de exploitant en het onderzoek van de lokale planningsautoriteiten naar de 
naleving van de regels inzake de hoeveelheid afval. De Britse autoriteiten hebben inmiddels 
geantwoord en verklaard dat 40 000 m2 van de stortplaats nu permanent is afgedekt en nog eens 
80 000 m2 van een tijdelijke afdekking is voorzien. De infrastructuur voor de gasopvang is 
eveneens uitgebreid en zorgt nu voor 300 m3/uur extra opgevangen gas. Wat de hoogte van het 
opgeslagen afval betreft, hebben de Britse autoriteiten verklaard dat de stortplaats in september 
2010, voordat het afdichtingswerk in fase 1 begon, door de ingenieurs van de exploitant is 
onderzocht om ervoor te zorgen dat deze voldeed aan de regels inzake de hoeveelheid afval 
voorafgaand aan sluiting. De bevinding van de ingenieurs was dat het afval op sommige plaatsen 
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maximaal twee meter te hoog lag, maar op andere plaatsen weer lager dan de maximale hoogte.
De stortplaats is derhalve opnieuw geprofileerd, en de exploitant heeft een waarschuwing 
gekregen. De Commissie is meegedeeld dat de controle van de contouren na sluiting een zaak is 
van de lokale planningsautoriteit. Van de exploitant wordt op dit moment verlangd dat hij de 
planningsautoriteit uitlegt hoe op de stortplaats de vereiste contouren na sluiting worden bereikt;
dit houdt onder andere in dat de exploitant een wetenschappelijke beoordeling moet overleggen 
van de cijfers met betrekking tot de inklinking op de stortplaats.

De Commissie heeft tevens inlichtingen ontvangen met betrekking tot de nieuwe beweringen van 
indieners van maart 2011 dat de grond waarop de stortplaats is gebouwd instabiel is, wat 
verergerd zal worden door de aanzienlijke explosies op het terrein buiten het gebied waar de 
stortplaats zich bevindt, waar de relevante nationale autoriteit toestemming voor heeft gegeven 
en die buiten de ontwikkelingsvergunning en milieuvergunning vallen. De Britse autoriteiten 
hebben de Commissie laten weten dat de exploitant een door Sirius Geotechnical and 
Environmental Ltd verricht gezondheids- en veiligheidsonderzoek over de blootgelegde 
kalkstenen klifwanden binnen de steengroeve had ontvangen, waarin vermeld werd dat een deel 
van de klifwand als een aanzienlijk veiligheidsrisico wordt beschouwd en dringende maatregelen 
vereist. De exploitant stelt derhalve een eenmalig uitgevoerde explosie voor. Dit is een kwestie 
die wordt besproken met de planningsautoriteit, Sunderland City Council, aangezien deze 
kwestie buiten de vergunning valt waarop het ‘Environment Agency’ toezicht houdt. Indien de 
exploitant het gebied als een toekomstige stortplaats wil gebruiken, moet de vergunning worden 
gewijzigd aangezien dit op grond van de huidige vergunning niet is toegestaan.

De bewering van indieners dat het huidige gemeten niveau van ammoniumstikstof in het 
stortplaatspercolaat in het grondwater bijna 16 mg/l bedraagt, wat dertig maal zoveel is als het 
toegelaten niveau van 0,5 mg/l, is door de Britse autoriteiten bevestigd. De Britse autoriteiten 
verklaarden dat dit naar hun mening veroorzaakt werd door een tijdelijke toegangsweg die 
werkte als een route waarlangs verontreinigde stoffen zich verplaatsen, en die in oktober 2010 
door de exploitant was verwijderd. De ’Environment Agency’ heeft toezicht gehouden op de 
verwijdering van de weg en monsters genomen met het oog op een beslissing de exploitant al 
dan niet te vervolgen voor de niet-naleving van een vergunningsvoorwaarde. Een mogelijke 
vervolging op deze gronden wordt nog steeds overwogen. Voorts verklaarden de Britse 
autoriteiten dat de exploitant destijds verplicht is het verontreinigde water te verwijderen via een 
speciaal onttrekkingsboorgat, dat nu volledig operationeel is. Daarnaast was de exploitant 
verplicht nog twee aanvullende controleboorgaten aan te brengen tussen de stortplaats en de 
hellingafwaarts gelegen boorgaten. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond, omdat er 
vertraging is ontstaan vanwege meningsverschillen over toegangsrechten van de landeigenaar, 
maar deze kwestie is inmiddels opgelost, en de nieuwe boorgaten voor aanvullende controle 
kunnen nu worden aangebracht.

Ten slotte hebben de Britse autoriteiten de Commissie meegedeeld dat er op 8 juli een procedure 
tegen de exploitant is behandeld wegens de schending van vergunningsvoorwaarden tussen 
november 2009 en maart 2010 met betrekking tot stankoverlast. De exploitant werd schuldig 
bevonden aan schending van milieuvergunningsvoorwaarden en kreeg een boete opgelegd van 
27 000 Britse pond.

Gezien de lopende beoordelingen van de stortplaats zal de Commissie de ontwikkelingen op de 
stortplaats blijven volgen om zich ervan te vergewissen dat de afdichting en gasopvang worden 
afgerond, de problemen van stankoverlast worden opgelost en dat wordt aangetoond dat de 
situatie van de grondwaterverontreiniging is verholpen. Wat het probleem van instabiele rotsen 
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nabij de stortplaats betreft: de Commissie is niet van mening dat dit een schending van EU-
milieuwetgeving met zich mee zou brengen.

10. (REV VII) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Sinds de laatste mededeling is aanvullende informatie verstrekt door de Britse autoriteiten op een 
bijeenkomst die plaatsvond in januari 2012.

Met betrekking tot de stankoverlast heeft de Commissie vernomen dat het terrein afgedekt wordt, 
wat volgens het Verenigd Koninkrijk geleid heeft tot een aanzienlijke afname in het aantal 
klachten in de zomer van 2011. De verzoekers hebben sindsdien tegenover de Commissie 
bevestigd dat het beheer van de stortplaats verbeterd lijkt te zijn, hoewel zij vermoeden dat dit ter 
voorbereiding is van het besluit van de overheid over de aanvraag van de exploitant van een 
verlenging van de exploitatievergunning van de stortplaats.

Inzake stortgas en de klacht dat bewoners van omliggende gebouwen gewaarschuwd werden om 
geen gebruik te maken van hun kelders vanwege bezorgdheid over stortgas in het bijzonder, 
verklaarden de Britse autoriteiten dat zij hiervan niet op de hoogte waren en dat er volgens hen 
geen bewijs was om deze bewering te staven.

Het Verenigd Koninkrijk verklaarde verder dat, hoewel de bouwvergunning voor de stortplaats 
in februari 2012 verliep, de exploitant een verdere verlenging van vijftien jaar had aangevraagd 
en dat die momenteel in behandeling is. De Commissie heeft vernomen dat hiervoor 
waarschijnlijk nog een milieueffectrapportage uitgevoerd zal moeten worden.

De Commissie heeft van de Britse autoriteiten vernomen dat, met betrekking tot de wijziging van 
de vergunning, de exploitant een aanvraag voor een verhoging van de niveaus voorafgaande aan 
de sluiting van de zaak voor de rest van de stortplaats heeft ingediend, die het totale volume aan 
afval dat op de stortplaats gebracht wordt zou verhogen en hieraan drie nieuwe soorten 
laagwaardig, niet-besmettelijk en ongevaarlijk afval zou toevoegen. De aanvraag vraagt ook om 
een aanscherping van de reactielimiet voor stoffen in grondwatermeetpunten. De aanvraag voor 
de wijziging van de milieuvergunning is momenteel in behandeling en alle belanghebbenden 
zullen van de uitkomst op de hoogte worden gesteld.

De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk verzocht verdere uitleg te verschaffen over de 
kwestie van grondwaterverontreiniging en hoe deze ontstaan is, omdat de klagers stellen dat zij 
veroorzaakt is door percolatiewater, dat door een gat in het bekledingssysteem van de stortplaats 
in het grondwater terecht is gekomen. De Britse autoriteiten verklaarden dat niet het 
bekledingssysteem, maar een tijdelijke toegangsweg, die aangelegd was om rijdende voertuigen 
toegang tot het fase-3-gebied van de stortplaats te verlenen, de bron van de 
grondwaterverontreiniging bleek te zijn. Als onderdeel van de herstelwerkzaamheden hebben de 
milieu-instanties de installatie van een onttrekkingsboorgat geëist om het verontreinigde water 
uit de waterhoudende grondlaag te verwijderen. Daarnaast werd verklaard dat de exploitant, een 
onafhankelijke adviseur en de instantie voor milieubeheer deze onttrekking en de gegevens 
blijven evalueren en dat de gegevens aan de verzoekers en de Commissie zouden worden 
doorgegeven. Bovendien werd de Commissie op de hoogte gesteld van het feit dat de exploitant 
na een wijziging van de vergunning verplicht was in de komende twee maanden elders, buiten 
het gebied dat geacht werd de bron te zijn, extra controleboorgaten te installeren om de omvang 
van de verontreiniging te verifiëren en te garanderen dat zij niet verder verspreid was. De 
uitvoering van deze nieuwe vereiste was vertraagd vanwege onderhandelingen met de exploitant, 
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maar deze problemen zijn inmiddels opgelost. Tot slot heeft het Verenigd Koninkrijk verklaard 
dat zijn onderzoek naar het grondwaterverontreinigingsincident was afgerond en dat een 
definitief besluit voor de vervolging van de zaak op handen was. Na de vergadering met de 
Britse autoriteiten hebben de verzoekers nieuwe informatie aan de Commissie verstrekt, waaruit 
blijkt dat grondwaterverontreiniging ook kan voortkomen uit een andere onbekende bron op de 
stortplaats die niets met de gebrekkige vervoersweg te maken heeft. Een nadere toelichting over 
dit nieuwe bewijs wordt nu van de Britse autoriteiten verlangd.

De Commissie zal de ontwikkelingen betreffende Houghton-le-Spring blijven volgen en de 
toegezegde aanvullende informatie afwachten.

11. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 27 juni 2012

Na het laatste antwoord heeft de Commissie de Britse autoriteiten om een nadere verduidelijking 
verzocht met betrekking tot de verdere beschuldigingen van de indieners en deze ontvangen. 

De indieners hebben nieuwe informatie aan de Commissie verstrekt, waaruit blijkt dat 
grondwaterverontreiniging kan voortkomen uit een andere onbekende bron op de stortplaats die 
niets met de gebrekkige vervoersweg te maken heeft. De Britse autoriteiten hebben verklaard dat 
het beschikbare bewijs voor te hoge hoeveelheden van ammoniumstikstofwaarden in boorgat M1 
al enige tijd door het 'Environment Agency' werd onderzocht. 

Er is overeengekomen met de bezitter van de aangrenzende grond dat een extra boorgat 
benedenstrooms van boorgat M1 wordt toegevoegd en dat nu zal worden aangevangen met de 
werkzaamheden hieraan. Een extra speciaal onttrekkingsboorgat nabij M1 (bekend als M1a) is 
inmiddels ook geïnstalleerd en pompt voortdurend. De Britse autoriteiten zijn van mening dat de 
problemen die zijn veroorzaakt door de gebrekkige vervoersweg en de daaruit voortvloeiende 
grondwaterverontreiniging worden aangepakt. Wat betreft het vervolgen van de exploitant voor 
de veroorzaakte verontreiniging zijn gerechtelijke stappen ondernomen met een dagvaarding 
voor het 'Sunderland Magistrates Court'. Tot nu toe is de zitting twee keer geschorst (een keer 
vanwege een vakbondsactie), maar volgens recente informatie wordt verwacht dat de zitting 
tijdens de maand juni 2012 zal plaatsvinden. De Commissie zal de Britse autoriteiten verzoeken 
om meer informatie over de zitting.


