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Betreft: Verzoekschrift 863/2012, ingediend door Heidrun Schröter (Duitse nationaliteit), 
namens Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin, over naleving van de 
EU-richtlijnen voor afvalwater in de gemeente Trossin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster deelt mee dat de gemeente Trossin heeft besloten het afvalwater van de vier kernen 
van de gemeente via één centrale leiding naar een afvalverwerkingsinstallatie in Dommitzsch 
te leiden. Tot dusver werd het afvalwater in de gemeente decentraal afgevoerd. Indienster stelt 
dat de nieuwe plannen ten minste 4800 EUR per inwoners zullen kosten. Indienster vraagt 
zich af of de nieuwe afvalwaterplannen in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen voor 
afvalwater. Volgens haar is de huidige, decentrale, afvalwatervariant veel goedkoper dan de 
nu voorgelegde plannen. De gemeente heeft al in 1992 een contract gesloten met een 
ingenieursbureau dat de plannen voor het afvalwaterproject zal opstellen. Indienster vraagt 
zich af of deze opdracht niet Europees zou moeten worden aanbesteed. Voorts beklaagt zij 
zich erover dat er geen toegang wordt gegeven tot relevante documenten met betrekking tot 
de plannen en berekeningen voor het nieuwe afvalwaterproject.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

"Indienster verwijst naar Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van 
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Richtlijn 90/313/EEG van de Raad1.

Krachtens artikel 5 van de Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater (RBSA)2 is een vrijstelling 
van de verplichte opvang van afvalwater in alle woongebieden ("agglomeraties") met meer dan 
2000 inwoners of inwonerequivalenten mogelijk indien gebruikt wordt gemaakt van 
"alternatieve of afzonderlijke systemen" (AAS) "wanneer de aanleg van een opvangsysteem niet 
gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieu-oogpunt geen voordeel zou opleveren of buitensporig 
duur zou zijn". In dat geval "moet gebruik worden gemaakt van afzonderlijke systemen of andere 
passende systemen waarmee dezelfde graad van milieubescherming wordt bereikt".

De Commissie beschikt niet over gedetailleerde informatie om vast te stellen of het huidige 
enkelvoudige zuiveringssysteem voldoet aan de technische en wettelijke verplichtingen 
(hetzelfde niveau van milieubescherming) of niet. Het besluit tot de aanleg van een passend 
inzamelsysteem (normaal op basis van studies) valt onder de bevoegdheid van de lokale 
instanties (instanties voor de verwerking van afvalwater, gemeenten en instanties voor 
waterbeheer).

In dit geval is indienster het oneens met het besluit om een openbaar rioolsysteem aan te leggen 
en de agglomeratie Trossin aan te sluiten op het openbare waterzuiveringssysteem. Zij bestrijdt 
de economische berekeningen van de instantie voor de verwerking van afvalwater. Indienster 
verwijst in dit verband tevens naar de Richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-
informatie.

In artikel 2 van Richtlijn 2003/4/EG inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie staat 
de volgende definitie:

"milieu-informatie": alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige 
andere materiële vorm over: 

(e) kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt 
in het kader van de onder c) bedoelde maatregelen en activiteiten;" 

Deze richtlijn is in Duitsland omgezet in federale en regionale wetgeving. Volgens informatie die 
de Commissie heeft ontvangen (van het Ministerie van Milieu en Landbouw van de deelstaat 
Saksen) worden in artikel 3, lid 2, van de Saksische wet inzake toegang van het publiek tot 
milieu-informatie (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) "kosten-baten- en
andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in het kader van de 
voorbereiding of uitvoering van beleidsmaatregelen en activiteiten" ook gedefinieerd als milieu-
informatie. Het concept van "acties of activiteiten" geeft een brede uitleg aan het doel van de wet 
om transparantie tussen burgers en de overheid te waarborgen op het gebied van 
milieubescherming. Verschillende rechterlijke uitspraken over deze materie bevestigen deze 
interpretatie (zoals EuGH DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 945; uitspraak van BVerwG 
                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van 
de Raad (PB L 041 van 14.02.03, blz. 0026-0032).
2 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40)
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25.03.1999). Derhalve wordt de toegang tot informatie over economische analyses inzake 
waterzuiveringssystemen over het algemeen opgenomen in de wetgeving.

Conclusie
Op basis van de informatie die indienster aandraagt kan de Commissie kan geen inbreuk op 
Europees recht (de RBSA of de Richtlijn inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie) 
vaststellen. Wat betreft de kwestie van de relevante regionale wet inzake toegang tot milieu-
informatie (Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) kan indienster zich wenden 
tot regionale of nationale rechtbanken om haar belangen te beschermen en haar recht af te 
dwingen."


