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Betreft: Verzoekschrift 0534/2005, ingediend door Bob Higgins (Ierse nationaliteit), 
namens de Aghancon Concerned Residents Association, over de gevolgen voor 
het milieu van een illegaal gebouwde houtzagerij

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op de negatieve milieugevolgen van een houtzagerij die 
volgens indiener illegaal is gebouwd. Indiener maakt bezwaar tegen het optreden en de 
laksheid van de ter zake bevoegde autoriteiten in Ierland, die geen milieueffectbeoordeling 
hebben uitgevoerd en de plaatselijke instanties niet voor de mogelijke vervuiling van rivieren 
en putten hebben gewaarschuwd. Indiener stelt dat de activiteiten van de houtzagerij in strijd 
zijn met de EU-richtlijn voor drinkwater en de kaderrichtlijn afval.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 oktober 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006

Indiener maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen voor het milieu van een houtzagerij 
die is gevestigd bij Leap Castle in Roscrea in het graafschap Offaly, Ierland. De zagerij werd 
in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw gebouwd zonder dat hiervoor een 
vergunning was verleend. De lokale en overige autoriteiten namen geen effectieve 
handhavingsmaatregelen tegen het illegale bouwproject, ten gevolge waarvan de bodem en 
het grondwater verontreinigd raakten met chroom.

De Commissie weet van het bestaan van deze houtzagerij door een eerdere klacht over 
hetzelfde onderwerp. De zagerij heeft hout behandeld met creosootolie en koper-chroom-
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arseen, hetgeen giftige stoffen zijn. In een rapport uit 2004 bevestigt de Ierse Environmental 
Protection Agency dat er sprake is van ernstige verontreiniging van de bodem, het grondwater 
en particuliere putten, doordat er op een onjuiste manier met het arseenhoudend koperchroom 
is omgegaan.

De Commissie noemt deze houtzagerij in een zaak die zij tegen Ierland1 bij het Hof van 
Justitie aanhangig heeft gemaakt in verband met schending van Richtlijn 85/337/EEG2

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de 
"MER-richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3. In dit geval betwist de Commissie

 de uitlegging van de richtlijn door de Ierse autoriteiten, inhoudende dat de richtlijn de 
lidstaten niet verplicht ervoor te zorgen dat een vergunning (waaronder in de Ierse 
context ook de zogeheten "bouwvergunning op voorontwerp" valt) is verkregen 
voordat er met de feitelijke bouw wordt begonnen;

 bepalingen in de Ierse wetgeving waardoor projectontwikkelaars aan de MER-eisen 
kunnen voldoen door een aanvraag in te dienen voor de voortzetting van 
bouwprojecten die reeds geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd;

 de toereikendheid van de Ierse handhavingsbepalingen en de daaruit volgende 
handhavingspraktijk als het erom gaat te voorkomen dat bouwprojecten zonder 
vergunning worden voortgezet.

De Commissie heeft aangevoerd dat de richtlijn de lidstaten verplicht om voor bouwprojecten 
te bepalen of een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is en deze waar nodig uit te 
voeren. Vervolgens kan een vergunning worden verleend, waarna mag worden begonnen met 
de bouw. Op deze manier kunnen er geen schadelijke effecten optreden zonder dat hiernaar 
vooraf grondig onderzoek is gedaan en zal de richtlijn het bedoelde preventieve effect 
sorteren.

Ierland heeft aangevoerd dat er slechts bij uitzondering gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om een regulariserende vergunning te verlenen, dat de bepalingen en praktijken 
op het gebied van handhaving toereikend zijn en dat het bestaan van de mogelijkheid tot het 
aanvragen van een vergunning voor de voortzetting van een reeds bestaand bouwproject niet 
in de weg staat van eventuele dwangmaatregelen. De Commissie heeft daarop een aantal 
voorbeelden gegeven, waaronder dat van de houtzagerij, om aan te tonen dat de Ierse 
dwangmaatregelen ontoereikend zijn en dat er in de praktijk geen dwangmaatregelen worden 
genomen als er aanvragen worden ingediend om illegale bouwprojecten in stand te houden. 
Zij heeft vastgesteld dat de lokale autoriteiten in het geval van de houtzagerij vele jaren 
hebben nagelaten sanctionerend op te treden, terwijl de houtzagerij niet over een vergunning 
beschikte. Daar komt nog bij dat het proces dat was aangespannen door plaatselijke bewoners 
om de houtzagerij door de rechter te laten verbieden, voortdurend door het Ierse 
Hooggerechtshof werd verdaagd terwijl de Ierse autoriteiten zich bogen over het verzoek om 
de houtzagerij te behouden. Toen een eerste verzoek om de zagerij te behouden geweigerd 
werd, diende de projectontwikkelaar een tweede aanvraag in en werd het proces weer 
verdaagd.

                                               
1 C-215/06, Commissie / Ierland.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
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De Commissie komt in actie om ervoor te zorgen dat Ierland de richtlijn strikter interpreteert 
en een strenger beleid gaat hanteren ten aanzien van bouwprojecten waarvoor geen 
vergunning is verleend. Een deel van het in deze zaak overgelegde bewijsmateriaal heeft 
betrekking op de houtzagerij van onderhavig verzoekschrift.

Het vonnis zal onmiddellijk na de uitspraak voor indiener toegankelijk zijn via de website van 
het Hof, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften reeds medegedeeld dat zij aan de in het 
verzoekschrift genoemde houtzagerij refereert in een zaak die zij tegen Ierland aanhangig 
heeft gemaakt bij het Europese Hof van Justitie1 in verband met Richtlijn 85/337/EEG2

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de 
"MER-richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3.

De Commissie heeft daarbij de volgende punten betwist:

 de uitlegging van de richtlijn door de Ierse autoriteiten, inhoudende dat de richtlijn de 
lidstaten niet verplicht ervoor te zorgen dat een vergunning (waaronder in de Ierse 
context ook de zogeheten "bouwvergunning op voorontwerp" valt) is verkregen 
voordat er met de feitelijke bouw wordt begonnen;

 bepalingen in de Ierse wetgeving waardoor projectontwikkelaars aan de MER-eisen 
kunnen voldoen door een aanvraag in te dienen voor de voortzetting van 
bouwprojecten die reeds geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd;

 de toereikendheid van de Ierse handhavingsbepalingen en de daaruit volgende 
handhavingspraktijk als het erom gaat om te voorkomen dat bouwprojecten zonder 
vergunning worden voortgezet.

Het Hof van Justitie heeft de Commissie op 3 juli 2008 in het gelijk gesteld door te oordelen 
dat de litigieuze Ierse wetgeving niet in overeenstemming is met de MER-richtlijn.

Het vonnis is voor indiener rechtstreeks toegankelijk via de website van het Hof, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

De Commissie heeft vervolgens de Ierse autoriteiten gevraagd welke maatregelen zij 
getroffen hebben om gevolg te geven aan de uitspraak van het Hof. De Ierse autoriteiten 
hebben geantwoord dat Ierland voornemens is de wetgeving inzake planning te wijzigen om 
de uitspraak na te leven. De daartoe noodzakelijke wetgeving was tot op dat moment echter 
nog niet aangenomen of aangekondigd.

De Commissie heeft de factoren die ten grondslag hebben gelegen aan het feit dat de 
handhavingsmaatregelen van Ierland in het geval van de houtzagerij ontoereikend waren, 

                                               
1 C-215/06, Commissie / Ierland.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
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namelijk het achteraf verlenen van een vergunning en uitvo e r e n  van een 
milieueffectbeoordeling bij niet-goedgekeurde projecten, met succes aangevochten voor het 
Hof van Justitie. Het Hof heeft geoordeeld dat de relevante Ierse wetgeving niet in 
overeenstemming is met Richtlijn 85/337/EEG, maar heeft het niet nodig geacht zich uit te 
spreken over de specifieke, door de Commissie ter sprake gebrachte projecten, inclusief de 
houtzagerij.

De Commissie zal de kwestie van het achteraf verlenen van een vergunning van nabij blijven 
volgen en erop toezien dat Ierland de noodzakelijke wijzigingen aanbrengt in zijn wetgeving.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

Zoals in het vorige antwoord reeds is gemeld, zal de Commissie de kwestie van het achteraf 
verlenen van een vergunning blijven volgen en erop toezien dat Ierland de noodzakelijke 
wijzigingen aanbrengt in zijn wetgeving.

De Commissie benadrukt opnieuw dat de onderliggende factoren die in het geval van dit 
verzoekschrift hebben bijgedragen aan het ontbreken van de nodige handhavingsactie in 
Ierland, d.w.z. het achteraf verlenen van een vergunning en het uitvoeren van een 
milieueffectbeoordeling voor niet-goedgekeurde projecten, zijn doorverwezen naar het 
Europese Hof van Justitie in een zaak tegen Ierland1 in verband met Richtlijn 85/337/EEG2

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de 
"MER-richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3.

Het Hof van Justitie heeft de Commissie op 3 juli 2008 in het gelijk gesteld door te oordelen 
dat de relevante Ierse wetgeving niet in overeenstemming is met de MER-richtlijn. Het Hof 
was van oordeel dat de Ierse wetgeving tekortschoot, maar achtte het niet nodig zich uit te 
spreken over de specifieke door de Commissie ter sprake gebrachte projecten.

De Commissie heeft vervolgens de Ierse autoriteiten gevraagd welke maatregelen zij 
getroffen hebben om gevolg te geven aan de uitspraak van het Hof. De Ierse autoriteiten 
hebben een wetsontwerp voorgesteld dat bedoeld is om de kwesties op te lossen die in de 
uitspraak van het Hof aan de orde komen. De Commissie is echter tot op heden van mening 
dat deze wetgevende maatregelen niet afdoende zijn en is derhalve een gerechtelijke 
procedure gestart uit hoofde van artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De Commissie zal de benodigde juridische stappen blijven nemen om ervoor 
te zorgen dat de uitspraak wordt nageleefd.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Sinds de laatste mededeling van de Commissie heeft Ierland nieuwe wetgeving vastgesteld 
om de door het Europees Hof van Justitie in zijn arrest in Zaak C-215/06 vastgestelde 
inbreuken te verhelpen. In juli 2010 heeft Ierland de "Planning and Development 
(Amendment) Act 2010" aangenomen.

                                               
1 C-215/06, Commissie / Ierland.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
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Deze wet maakt een einde aan de mogelijkheid om een project aan te vangen met een 
zogeheten regulariserende vergunning, en voert een vervangende vergunningsprocedure in. 
De invoeringswetgeving die nodig is om de desbetreffende onderdelen van deze "Act 2010" 
in werking te laten treden en de begeleidende wettelijke regelingen zijn op 12 oktober 2011 
bij de Commissie aangemeld. Deze wetgeving wordt nu geanalyseerd.

Verder zijn de noodzakelijke maatregelen om een oplossing te vinden voor het "Derrybrien-
aspect" van deze zaak nog in aantocht. Afgezien van het bovenstaande, had het arrest van het 
Hof in deze zaak ook betrekking op handhavingsaspecten. Wat betreft handhaving gaat het 
om meer dan uitsluitend wetgevende maatregelen.

Om te zorgen voor volledige naleving van de uitspraak van het Hof door Ierland wordt 
momenteel tussen de Commissie en de Ierse autoriteiten overleg gevoerd over de nieuwe 
wetgeving en de daarmee samenhangende handhavingsaspecten.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Opmerkingen van de Commissie

Sinds de laatste mededeling van de Commissie heeft Ierland aanzienlijke stappen gezet om de 
in juli 2010 aangenomen wetgeving, die in het najaar van 2011 in werking is getreden, ten 
uitvoer te leggen. De Commissie heeft haar beoordeling inmiddels afgerond.

De wijzigingen van de "Planning and Development Act 2000", als gewijzigd (hierna"de Act" 
genoemd), en van de uitvoeringsverordeningen hebben een eind gemaakt aan de mogelijkheid 
om aan de eisen van de milieueffectbeoordelingswetgeving te voldoen nadat een bouwproject 
is gestart zonder dat een vergunning is verleend. Dit betekent dat een bouwproject dat binnen 
de categorie van de in bijlage I of II van Richtlijn 2011/92/EU1 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna de "MER-
richtlijn" genoemd) genoemde projecten valt en is gestart zonder dat een bouwvergunning is 
afgegeven, moet worden beschouwd als een project zonder vergunning en niet in aanmerking 
komt voor een regulariserende vergunning. De ter zake van ruimtelijke ordening bevoegde 
autoriteiten moeten een aanvraag voor een regulariserende vergunning weigeren en 
handhavingsmaatregelen nemen ten aanzien van het bouwproject zonder vergunning. 
Regularisering van een bouwproject zonder vergunning is nu alleen nog mogelijk in twee 
situaties. In de eerste plaats blijft de regulariserende vergunning alleen beschikbaar voor 
plannen en projecten die buiten het toepassingsgebied van de MER-richtlijn vallen en 
derhalve volledig onder de bevoegdheid van de lidstaat vallen. In de tweede plaats, en in 
overeenstemming met punt 61 van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
Zaak C-215/06 Commissie / Ierland, moet het verlenen van een regulariserende vergunning in 
uitzonderlijke omstandigheden mogelijk blijven. Ierland heeft deze mogelijkheid vastgelegd 
in een nieuwe vervangende vergunningsprocedure (deel XA van de Act), door middel 
waarvan bepaalde projecten in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden 
geregulariseerd. De vervangende vergunningsprocedure voorziet ook in bepalingen over de 
deelname van het publiek bij aanvragen voor dergelijke vervangende vergunningen en in een 
verplichte verklaring over de wijze waarop milieueffecten in bouwprojecten worden 

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
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tegengegaan ("remedial environmental impact statement").

Naast de inperking van de ruimte om een vervangende vergunning te verkrijgen teneinde een 
bouwproject zonder vergunning te regulariseren, heeft Ierland ook een aantal strategische 
beleids- en wetgevingsmaatregelen genomen om de handhaving op het gebied van ruimtelijke 
ordening te verbeteren. In de eerste plaats zijn de ter zake van ruimtelijke ordening bevoegde 
autoriteiten volgens de wijzigingen van afdeling 153 van de Act nu verplicht om een 
ingebrekestelling af te geven of een verbodsactie in te stellen wanneer een bouwproject 
zonder vergunning is gestart en de projectontwikkelaar niet op een voor de bevoegde 
autoriteiten aanvaardbare wijze heeft gereageerd. In de tweede plaats heeft de Ierse minister 
van Huisvesting en Ruimtelijke Ordening op 10 mei 2013 een ministeriële beleidsrichtlijn 
inzake handhaving op gebied van ruimtelijke ordening uitgevaardigd krachtens afdeling 29 
van de Act. De richtlijn bevat aanwijzingen voor de ter zake van ruimtelijke ordening 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot de benodigde middelen, planning, monitoring en 
prioriteitstelling. Handhavingsprioriteiten zijn onder meer grootschalige bouwprojecten 
zonder vergunning of gevallen waarin voor het bouwproject een milieueffectbeoordeling had 
moeten worden uitgevoerd en het screenen van projecten op de aanwezigheid van een 
milieueffectbeoordeling of een passende beoordeling krachtens Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna1. In de derde plaats heeft de minister in november 2012 twee gidsen uitgegeven2

over handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening in Ierland, gericht op het algemene 
publiek, waarin onder meer wordt uitgelegd hoe een handhavingsprocedure aanhangig kan 
worden gemaakt en wordt toegelicht hoe deze procedure werkt en hoe een klacht kan worden 
ingediend.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de nieuwe bepalingen van de Act de door indiener 
genoemde problemen naar behoren aanpakken en voorkomen dat dergelijke situaties zich 
opnieuw zullen voordoen.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/


