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Inleidende opmerkingen

De Rías van Galicië zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan en de levensvatbaarheid 
van de regio – als plaatsen van landschappelijke waarde, als woonkernen en als essentiële 
inkomstenbron voor de industrie, de visserij, de aquacultuur en het toerisme. De laatste 
decennia staat hun ecologische integriteit onder enorme druk als gevolg van de zich sneller 
voltrekkende stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de industrie.

Historisch gezien zijn mensen door de strategische ligging en de geologische en 
geomorfologische kenmerken ervan naar dit gebied getrokken, dat daarnaast een veilig 
toevluchtsoord was voor boten en schepen, hetgeen de sociale ontwikkeling van het 
achterland bevorderde. De rol van Santiago de Compostela – het op twee na belangrijkste 
christelijk-religieuze centrum ter wereld en de politieke hoofdstad van de regio Galicië – en 
de handels- en industriestad Vigo houden verband met het bestaan van de rías.

In noordelijk en zuidelijk Galicië bevinden zich ongeveer zestien rías en in het kader van deze 
onderzoeksmissie hebben de delegatieleden onderzoek gedaan naar de zorgen van de 
plaatselijke Galicische bevolking over de vervuiling en verontreiniging in de rías: Vigo (met 
inbegrip van de Ensenada de San Simón, een Natura 2000-gebied) en O Burgo, die genoemd 
zijn in verzoekschriften aan het Europees Parlement1. Er vonden informele gesprekken plaats 
met indieners van verzoekschriften die betrekking hadden op enkele andere rías (Ferrol), om 
ook hun zorgen aan te horen. De Commissie verzoekschriften zal deze verzoekschriften nog 
nader behandelen.

Spanje is net als alle EU-lidstaten verplicht om de Europese richtlijnen na te leven en ten 
uitvoer te leggen. In het kader van haar bezoek wilde de delegatie van de Commissie 
verzoekschriften met name nagaan wat er klopte van de bewering van de indieners dat de 
nationale en regionale autoriteiten enkele belangrijke richtlijnen niet correct ten uitvoer 
leggen, waaronder de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de richtlijn 
behandeling van stedelijk afvalwater, de richtlijn schelpdierwater, de IPPC-richtlijn (Seveso-
richtlijn), de habitatrichtlijn en de MEB-richtlijn. De leden wilden met name ook spreken met 
de verantwoordelijke regionale en gemeentelijke autoriteiten om van hen te horen hoe zij 
omgaan met dergelijke zorgen en welke maatregelen zij hebben getroffen om ervoor te zorgen 
dat de EU-wetgeving wordt nageleefd. 

De Europese Commissie heeft inderdaad verschillende inbreukprocedures tegen Spanje (en 
vele andere Europese lidstaten) ingeleid wegens veronderstelde inbreuken op een aantal van 
deze richtlijnen. Naar aanleiding van deze procedures heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie Spanje schuldig bevonden aan inbreuken op de richtlijn schelpdierwater 
(zaak C-26/04, arrest van 2005), de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
(zaak C-343/10, arrest van 2011) en de kaderrichtlijn water (zaak C-403/11, arrest van 2011).

In de eerste plaats is het belangrijk een definitie van een ría te geven om te begrijpen waarom 
de ecologische situatie van de rías fragiel en problematisch is. Een ría is een smalle inham die 
vanaf de kust landinwaarts reikt en die ontstaat wanneer een dal door een stijging van de 
zeespiegel permanent onder water komt te staan; het is een uitgesleten rivierdal waar de 
riviermonding zich afhankelijk van de klimaatverandering en de sterkte van de waterstromen 

                                               
1 Lijst van onderzochte verzoekschriften: zie het programma en de bijlagen.
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kan verplaatsen. Van de Galicische rías kan alleen het binnenste deel worden beschouwd als 
een riviermonding, waarbij de belangrijkste processen die in een riviermonding plaatsvinden 
(de interactie tussen zeewater en het richting zee stromende rivierwater) beperkt blijven tot de 
relatief kleine binnengebieden met brak water1. Philippe Boulland benadrukt dat de diepten 
van de rías eerder een fluviatiele dan een mariene dynamiek hebben, met sedimenten en 
modder.

Door het gesloten karakter ervan en de veranderlijke waterstromen en getijden zijn de rías
vatbaar voor vervuiling en verontreiniging. Volgens een deskundige van de indieners kan het 
zeven tot dertig dagen duren voordat het water rond is gegaan en uit een ría wegstroomt naar 
zee.

De indieners zijn zeer bezorgd over de vermeende vondst van giftig afval, waaronder pcb's en 
zware metalen, in de sedimenten van de ría, dat afkomstig is van industriële lozingen van 
onbehandeld afval en afval dat niet veilig is opgeslagen. Daarnaast zou er organisch afval zijn 
gevonden dat voortkomt uit ongezuiverd huishoudelijk rioolwater. Dit geeft niet alleen 
aanleiding tot bezorgdheid over de volksgezondheid, maar heeft ook aanzienlijke gevolgen 
voor de plaatselijke sectoren visserij, zeevruchten en aquacultuur, waarvan vele duizenden 
mensen financieel afhankelijk zijn. Philippe Boulland onderstreept dat er in de afgelopen 
jaren echter veel is verbeterd op het punt van de zuivering van industrieel en restafvalwater.

De leden spraken hun grote waardering uit voor de indieners en de politieke autoriteiten en 
hun technische ambtenaren, die het werk van de delegatie aanzienlijk hebben vergemakkelijkt 
en die zeer welwillend en betrokken ingingen op de vragen van een aantal leden. Dit 
werkdocument kan nauwelijks recht doen aan de uitgebreide aanvullende documentatie die ter 
beschikking is gesteld aan de delegatieleden. In dit werkdocument wordt verwezen naar deze 
documentatie, mochten leden van de commissie zich verder willen verdiepen in de 
betreffende onderwerpen.

Verzoekschriften en indieners

In alle verzoekschriften die tijdens deze missie in aanmerking zijn genomen, uiten 
verschillende lokale bevolkingsgroepen hun bezorgdheid over de klaarblijkelijke 
achteruitgang van het milieu in de afgelopen jaren. Dit doen zij vanuit verschillende, elkaar 
aanvullende oogpunten.

De indieners die de visserijorganisaties vertegenwoordigen, zijn bezorgd over de zeer 
negatieve effecten die de vervuiling en verontreiniging van delen van de rías hebben gehad op 
hun inkomsten en de duurzaamheid van hun beroep. 

Volgens de indieners is de sterk dalende werkgelegenheid in deze sector voor een groot deel 
te wijten aan de vervuiling en verontreiniging van de rías. Het herstel en de bescherming van 
de rías, die volgens de indieners bereikt kunnen worden door een integralere aanpak van het 
afvalbeheer en door aanzienlijk grotere investeringen in het saneren, verplaatsen en 
behandelen van de dikke lagen zuiveringsslib, zouden leiden tot waardevolle en duurzamere 

                                               
1 Graham Evans en Ricardo Prego, "Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?", in: Marine Geology, 
nr. 196 (2003). Voor verdere informatie over de natuur van de ría de Vigo, zie: Evans, R. Prego en J.E. 
Marshall, "Organic matter in ría sediments...", in: Estuarine Coastal and Shelf Science, nr. 94 (2011).
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kansen voor de werkgelegenheid en voor investeringen in de visserij en het toerisme. 
Bijgevolg zou worden bijgedragen tot het sociaaleconomisch herstel van de regio. Daarnaast 
zou de natuur hierdoor aantrekkelijker worden en zouden vele verdwenen plant- en 
diersoorten naar het gebied terugkeren, waardoor het ecosysteem mogelijk geleidelijk kan 
worden hersteld.

In Ferrol zijn verschillende groepen bezorgd over de aanwezigheid van de in hun ogen 
potentieel uiterst gevaarlijke Reganosa-verdampingsinstallatie, waarvoor volgens hen geen 
effectbeoordeling is uitgevoerd en waarbij de IPPC-richtlijn mogelijk niet correct ten uitvoer 
is gelegd. Enerzijds brengt Philippe Boulland in herinnering dat de Europese Commissie in 
haar eerdere antwoord op dit verzoekschrift heeft aangegeven dat er op basis van de haar 
toegezonden documenten geen inbreuken op de EU-wetgeving konden worden vastgesteld 
(verzoekschrift 1322-07, mededeling aan de leden van 3 maart 2011). Anderzijds willen 
Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka eraan herinneren dat er klaarblijkelijk pas in 2012 
een beoordeling met terugwerkende kracht is uitgevoerd, nadat in 2008 was vastgesteld dat de 
MEB-richtlijn niet was toegepast.

Twee oudere verzoekschriften uit 1999 en 2006 – die voorafgaand aan het bezoek 
verschillende malen het onderwerp zijn geweest van beraadslagingen van de Commissie 
verzoekschriften en de Europese Commissie en het voorwerp zijn geweest van 
inbreukprocedures – hadden een veel bredere invalshoek en toonden aan dat er in de rías
buitensporige lozingen van ongezuiverd rioolwater en industrieel afval hebben 
plaatsgevonden. De situatie had uiterlijk op 31 december 2000 in overeenstemming moeten 
zijn gebracht met de richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater. Het duurde echter nog tot 
april 2011 voor dat het Hof van Justitie van de EU vaststelde dat Spanje niet aan zijn 
wettelijke verplichtingen had voldaan. Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka zijn van 
mening dat Spanje nog overeenstemming moet bereiken. Philippe Boulland onderstreept 
echter dat alle afvalwaterzuiveringsinstallaties momenteel in werking zijn, met uitzondering 
van de installatie die in Vigo naast de bestaande installatie wordt gebouwd en die de leden 
konden bezoeken.

De leden spraken met een aantal indieners die over aanvullende informatie beschikten met 
betrekking tot de verschillende zaken en de biologische en chemische verontreiniging van de 
wateren van de Ría de Vigo, met name in de buurt van de industrie- en havengebieden, waar 
volgens de indieners met name gevaarlijk hoge concentraties cadmium- en loodresten en pcb's 
aanwezig waren. Uit de bijeenkomsten bleek voorts dat er grote bezorgdheid bestaat over de 
uitbreiding van de haven van Vigo en de schadelijke effecten van het omploegen van de 
ernstig verontreinigde zeebodem. De bestaande zuiveringsinstallaties in de omtrek van de ría
de Vigo – op een aan de leden overhandigde kaart staan er zo'n tien aangegeven – waren 
volgens de indieners echter veelal ontoereikend en onbetrouwbaar. De indieners merkten op 
dat deze zuiveringsinstallaties na hevige regenval vaak stilliggen en dat het regenwater dan 
gemengd wordt met ongezuiverd rioolwater en industrieel afvalwater. Het aldus ontstane 
afvalwater wordt rechtstreeks de rías ingepompt. De leden werden ook geïnformeerd over de 
frequente uitval van pompen wegens gebrekkig onderhoud aan veel zuiveringsinstallaties. 
Philippe Boulland brengt in herinnering dat de regionale autoriteiten opmerkten dat deze 
uitval zelden voorkomt en dat de incidentele uitstroom te maken heeft met lozingen van 
aangelengd water ten tijde van hevige regenval.

Hoewel de bouw enkele jaren vertraagd is en de locatie zich dicht bij huizen en scholen en 
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een zwaar vervuild beschermd watergebied bevindt, werd erkend dat de aanleg van de nieuwe 
zuiveringsinstallatie, gelegen naast de bestaande installatie, voor de Ría de Vigo en het 
stroomgebied van de Lagares, waar naar verluidt de hoogste en meest constante concentratie 
colibacteriën voorkomt, zal bijdragen tot de oplossing van het probleem. De indieners in Vigo 
leken het erover eens te zijn dat de beste waterzuiveringsinfrastructuur voor de ría bestaat uit 
een uitgebreid netwerk van onderling verbonden, goed werkende middelgrote 
waterzuiveringsinstallaties, die zo efficiënt mogelijk rondom de ría moeten worden geplaatst. 
De indieners verklaarden dat een dergelijk netwerk voorkomt dat de grootste 
zuiveringsinstallatie herhaaldelijk uitvalt wanneer één opvangbassin het begeeft. Angelika 
Werthmann en Tatjana Ždanoka brengen in herinnering dat de autoriteiten benadrukten dat 
een dergelijk netwerk tot grote problemen zou leiden, omdat er een grote hoeveelheid 
privébezit voor zou moeten worden onteigend. Philippe Boulland merkt bovendien op dat het 
volgens de autoriteiten niet verstandig was om de zuivering van het afvalwater van één enkele 
agglomeratie te verdelen over verschillende zuiveringsinstallaties, aangezien door de bouw 
van de installaties de schaalvoordelen zouden afnemen, los van het feit dat er weinig grond 
beschikbaar is en dit in strijd is met de technische criteria uit de milieueffectrapportage.

De indieners bevestigden dat de bevolking geen toegang heeft tot betrouwbare gegevens over 
de waterkwaliteit in de verschillende delen van de rías en dat ze niet goed worden 
geïnformeerd over de gezondheidsgevaren die het gevolg zijn van de buitensporige 
verontreiniging van bepaalde gebieden, met de aantekening dat de vervuiling kan variëren op 
basis van de regenval en de seizoensgebonden getijdenwerking. De regionale autoriteiten 
betwistten deze beweringen echter en wezen op de informatie en de gegevens die voortdurend 
openbaar beschikbaar zijn op hun websites.

Samenvatting van de bijeenkomsten

Bijeenkomst met indieners en de burgemeester van Vigo, Ría de Vigo

De delegatie heette de voorzitter van de vereniging ter bescherming van de Ría de Vigo, 
Serxio Regueira Gómez, welkom. Hij verwoordde de zorgen van zijn vereniging wat betreft 
de verslechtering van de waterkwaliteit in tal van sectoren van de ría. Voor 1980 waren er 
geen zuiveringsinstallaties in het gebied. Sindsdien zijn er een aantal gebouwd, maar die 
volstaan niet en zijn niet berekend op de vereisten van de snel groeiende woonkernen en 
industriegebieden. Dit heeft de traditionele activiteiten in de ría ernstig geschaad, in het 
bijzonder de teelt van mosselen, oesters en andere schelpdieren en zeevruchten. De bestaande 
zuiveringsinstallaties kunnen de vraag over het algemeen niet aan, met name omdat in veel 
gebieden in Galicië het overvloedige regenwater niet eerst wordt gescheiden van het afval- en 
rioolwater. De heer Regueira Gómez riep de autoriteiten op te kiezen voor een aanpak van 
dialoog en participatie, en om met de organisaties samen te werken aan het herstel van de 
ecologische waarde van de Ría de Vigo en om dit herstel te prioriteren aan de hand van een 
adequaat gefinancierd afval- en waterbeheersplan. Er is een gedocumenteerde bijlage aan de 
leden overhandigd, met foto's van verschillende vermeende vervuilde plaatsen langs de kusten 
van de ría, die later werden bezocht tijdens de boottocht met de autoriteiten en de indieners. 
Philippe Boulland brengt in herinnering dat de autoriteiten hebben verklaard dat deze buizen 
niet meer worden gebruikt, behalve om bij hevige regenval de stromende watermassa te lozen. 
De leden hebben tijdens het bezoek geen lozing waargenomen. Daarnaast legt Philippe 
Boulland uit dat de leden samen met ambtenaren van de Galicische overheid, deskundigen en 
indieners een reis ondernamen van meer dan twee uur op de Ría de Vigo om plaatsen te 
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inspecteren die op deze manier toegankelijk waren en die de indieners zorgen baarden. De 
boot kwam in de buurt van het lozingspunt van de rioolbuis van de huidige 
zuiveringsinstallatie in Vigo, maar er was geen invloed op het zeeoppervlak waarneembaar. 
De indieners bekeken vanaf de boot ook verscheidene van de vervuilde plaatsen, ofschoon er 
op dat moment geen lozingen van afvalwater werden ontdekt. Volgens Philippe Boulland 
kregen de leden informatie uit eerste hand over de vraagstukken die met de burgemeester van 
Vigo en vervolgens met de regionale regering zouden worden besproken.

Franco Antonio Lores vertelde de leden namens de vereniging ter bescherming van de San 
Simon-inham, dat de status van de plek – die van gebied van communautair belang (GCB) 
binnen het Natura 2000-netwerk – niet werd geëerbiedigd. De heer Lores stelde ten eerste dat 
de bestaande AUCOSA-vismeelfabriek het afvalwater rechtstreeks in zee loost, en dat daar 
geen milieueffectbeoordelingsprocedure aan vooraf is gegaan. Vooral in de zomer wordt er 
veel geklaagd over stank. Ten tweede wees de indiener erop dat de bescherming van het GCB 
aan het wateroppervlak bedreigd wordt door de uitbreiding van de haven van Vigo, die gericht 
is op een toename van het containerverkeer. In beide gevallen is er geen behoorlijke 
milieueffectbeoordelingsprocedure uitgevoerd waarin rekening werd gehouden met de 
kwetsbaarheid van het beschermde gebied. Philippe Boulland onderstreept dat bij een 
rechterlijke uitspraak van het hooggerechtshof van Galicië werd bevestigd dat de uitbreiding 
van de haven van Vigo wettig is. De indiener waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van 
de verplaatsing van containers met grote kranen en stelde verder dat het ontruimde gebied, 
gelet op de sterke afname van de activiteiten als gevolg van de crisis, een andere functie moet 
krijgen. Zo zou het een parkeerplaats kunnen worden voor bezoekers van het natuurgebied. 
Ten slotte stelde de indiener vraagtekens bij de geldigheid van bepaalde documenten die 
ondernemingen hebben opgesteld ter rechtvaardiging van hun activiteiten.

Ricardo Prego, een chemisch oceanograaf verbonden aan de Spaanse nationale 
onderzoeksraad (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) en medeauteur van 
voornoemde studies, informeerde de leden over de kenmerken van het circulatiewatersysteem 
van de ría. Dit systeem is afhankelijk van de noordenwind, de getijden en de waterstromen bij 
verschillende temperaturen (het warmere zoete water stroomt de zee in, het koudere zeewater 
stroomt landinwaarts), waarbij de intensiteit van de wateruitwisseling afhangt van het seizoen. 
Hij heeft veranderingen gemeten in de sedimentatie van giftige metalen, die in de buurt van 
zuiveringsinstallaties was afgenomen, maar elders was toegenomen. Hij gaf aan dat de ría in 
bepaalde perioden na hevige regenval vervuild en verontreinigd raakt doordat er dan grote 
hoeveelheden onbehandeld afval in worden geloosd. Door de jaren heen heeft dit geleid tot 
een ophoping van giftige stoffen in het slib en het sediment van het ría-gebied. 

De Ría de Vigo in Galicië kent een hogere productiviteit en een hoger hersteltempo dan de 
meeste andere rías, waarbij het herstel van de daar levende soorten naar schatting 10 % boven 
het gemiddelde ligt. De ría komt echter steeds verder onder druk te staan als gevolg van de 
groeiende bevolking en de toenemende economische activiteit.

Andere indieners, met name Angeles Pequeño Prado en Eliseo Baluja, wezen hierop. Zij 
hadden met name kritiek op de uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie bij de 
riviermonding van de Lagares, die volgens hen een beschermd watergebied vormt. De 
autoriteiten ontkennen dit. Ze hadden al kritiek op de oorspronkelijke installatie en stelden dat 
deze nooit naar behoren heeft gefunctioneerd, ondanks een EU-subsidie van 30 miljoen euro. 
De indieners willen niet dat de bestaande installatie aanzienlijk wordt uitgebreid, met alle 
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negatieve gevolgen voor het omringende natuurgebied, de woonkernen en de scholen van 
dien, maar steunen de bouw van meerdere kleinere zuiveringsinstallaties, waaronder 
installaties op grotere afstand van de ría om het afvalwater om te leiden. De indieners toonden 
zich voorstander van de aanleg van een netwerk van opvangbassins om te voorkomen dat het 
hele zuiveringsnetwerk het begeeft – hetgeen momenteel betekent dat een mengsel van 
regenwater, rioolwater en industrieel afvalwater rechtstreeks de ría instroomt. Mevrouw 
Pequeño Prado, de dochter van de indiener van het verzoekschrift uit 1999, zei dat zij hun 
standpunt niet rechtstreeks kenbaar hadden kunnen maken toen de vraagstukken voor het eerst 
werden besproken met de lokale en regionale autoriteiten, ofschoon deze sindsdien hebben 
kunnen constateren dat waterbronnen verwoest zijn en dat forellen, kikkers en andere 
amfibieën zijn verdwenen. Mevrouw Pequeño Prado wees in het bijzonder op de recente kap 
van het gehele Amial- of Carrasqueira-bos, die enkele dagen voor de onderzoeksmissie 
plaatsvond in het kader van de uitbreiding van de installatie. Dit bos vormde een beschermde 
habitat die in het verleden op de lijst stond om te worden aangemerkt als gebied van 
communautair belang (hetgeen niet is gebeurd). Daarnaast stelde zij dat enkele gezinnen uit 
hun huizen zijn gezet om plaats te maken voor de nieuwe installatie en dat de standpunten van 
de bevolking genegeerd werden. De indienster betwistte daarnaast de gegevens van de 
wetenschappelijk deskundige met betrekking tot de waterverversing en stelde dat volledige 
verversing volgens de technisch deskundige van haar organisatie tussen de vijf en acht jaar in 
beslag neemt.

De leden van de delegatie spraken vervolgens afzonderlijk met de burgemeester van Vigo, de 
heer Abel Caballero Alvarez. De burgemeesters van Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela 
en Vilaboa waren eveneens aanwezig, maar konden wegens tijdgebrek het woord niet voeren.

De burgemeester benadrukte het enorme belang van de ría voor het levensonderhoud van de 
regio en vertelde dat Vigo de afgelopen tijd aanzienlijk en snel gegroeid is in het gebied rond 
de ría. De burgemeester erkende, gelet op het aantal inwoners van 300 000 (420 000 inclusief 
de industriegebieden), dat in het toeristenseizoen toeneemt, dat niet binnen de vastgestelde 
termijnen is voorzien in de behoeften van het gebied ten aanzien van afvalverwerking en -
beheer. Hij benadrukte echter dat er, sinds hij burgemeester is, in samenwerking met de 
naburige gemeenten grote inspanningen zijn geleverd om de problemen te verhelpen en het 
milieu in zijn stad en in het ría-gebied te verbeteren. Hij wees op de nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie (die de delegatie later nog zou bezoeken) die met financiële steun 
uit het Cohesiefonds wordt ontwikkeld: de EU draagt 112 miljoen euro bij, oftewel 48,69 % 
van de totale kosten. Philippe Boulland geeft voorts aan dat 104 miljoen euro, oftewel 
45,37 % van de totale kosten, afkomstig is van de Xunta de Galicia en 14 miljoen euro, 
oftewel 5,94 % van de totale kosten, van de stad Vigo, waardoor er een nauwe samenwerking 
tussen de nationale, regionale en lokale autoriteiten tot stand is gebracht1.

De bouwperiode voor de nieuwe zuiveringsinstallatie bedraagt meer dan drie jaar en aan het 
eind van dit jaar wordt er een tijdelijke installatie in gebruik genomen. Het ontwerp van de 
nieuwe installatie omvat de nieuwste technologische en ecologisch duurzame voorzieningen 
voor de biologische verwerking en ontsmetting van afval. De burgemeester vertelde de leden 
ook dat er in de gemeente afvalwaterbuizen worden aangelegd over een lengte van ongeveer 
150 km, waardoor het riool- en afvalwater wordt afgescheiden van het regenwaterkanaal. Met 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Dit document bevat belangrijke 
technische gegevens met betrekking tot de in aanbouw zijnde zuiveringsinstallatie.
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deze en andere maatregelen benadrukte de burgemeester zijn inzet voor het saneren van het 
stroomgebied.

Enkele leden stelden echter vraagtekens bij de vertraging die hieraan voorafging, waar het 
Hof van Justitie van de EU Spanje in april 2011 na een jarenlange inbreukprocedure voor 
heeft veroordeeld, en bij de geringe mate waarin de lokale burgergroepen in de 
raadplegingsprocedure zijn betrokken. Een van de indieners is een organisatie die deze 
maatregelen al ruim twintig jaar probeert af te dwingen en die veel deskundigen en 
wetenschappers onder haar leden telt.

De burgemeester antwoordde dat de zuiveringsinstallatie en tal van andere projecten 
medegefinancierd moesten worden door de regio en door de nationale autoriteiten in Madrid 
en dat het zelfs tijdens de periode van economische voorspoed niet lukte deze maatregelen als 
prioriteit te laten aanmerken – zelfs de EU-financiering moest worden aangevraagd door de 
Spaanse centrale autoriteiten, die deze essentiële infrastructuur jarenlang hebben 
veronachtzaamd en de voorkeur gaven aan opties die economisch gunstiger leken te zijn. De 
gemeenteraad heeft ruim twee jaar lang onderhandeld over de zuiveringsinstallatie voordat er 
een definitief besluit werd genomen. De burgemeester informeerde de leden over de 
uitvoering van andere milieuprojecten, gericht op de sanering van de stranden (met inbegrip 
van de stadsstranden) en op de verbetering van de waterkwaliteit, en daarnaast over de 
ontwikkeling van natuurparken op de eilanden van de Ría de Vigo en uitgevoerde 
maatregelen voor duinherstel. Hij meende dat er voor de uitbreiding van de haven van Vigo 
geen milieueffectbeoordeling (MEB) nodig was gelet op de geringe potentiële milieuschade in 
een gebied dat al meer dan een eeuw zwaar vervuild wordt door zware metalen. Philippe 
Boulland merkt op dat dit in elke haven met druk scheepvaartverkeer voorkomt.

De leden brachten een bezoek aan een expositie over de nieuwe zuiveringsinstallatie, die 
duidelijke uitleg verschafte, en bezochten het gebied rond de bestaande installatie en de 
installatie in aanbouw. Daarbij spraken zij met enkele plaatselijke bewoners, die zelfs nu nog 
klaagden over de stank die de bestaande installaties in hun buurt veroorzaken. Volgens 
Philippe Boulland was er geen stank waarneembaar. Angelika Werthmann en Tatjana 
Ždanoka wijzen op klachten van anderen, volgens wie oude eiken en andere bomen werden 
gekapt en huizen werden onteigend (in sommige gevallen onder voorwendsel van de Ley de 
Costas uit 1988) met het oog op de bouw van de nieuwe installatie.

De indieners waren bezorgd over het feit dat het regenwater nog steeds wordt gemengd met 
afval- en rioolwater en dat de uitstroomopeningen altijd vervuild zijn, hetgeen schadelijk is 
voor de gezondheid. Volgens Philippe Boulland werden alle kritische opmerkingen door de 
autoriteiten in aanmerking genomen. De autoriteiten verklaarden dat de nieuwe 
afvalwaterzuiveringsinstallatie beantwoordt aan de nieuwere normen op het gebied van 
zuivering en dat deze al het afvalwater zal kunnen zuiveren, waarbij ook rekening is gehouden 
met de grotere hoeveelheden tijdens hevige regenval. Ten slotte benadrukten enkele leden de 
noodzaak van een dialoog tussen de autoriteiten en de indieners en drongen zij er bij de 
burgemeester op aan met hen in gesprek te gaan.

Bijeenkomst met de regionale autoriteiten van Galicië in Santiago de Compostela

De delegatie reisde naar Santiago de Compostela voor bijeenkomsten met de minister van 
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Milieu, Territoriale Ontwikkeling en Infrastructuur, Augustín Hernández Fernández de Rojas, 
en de minister van Plattelands- en Zeezaken, Rosa Quintana Carballo, die werden bijgestaan 
door hooggeplaatste ambtenaren en deskundigen.
Gedurende meer dan twee uur namen de leden deel aan een zeer open en informatieve reeks 
presentaties en gedachtewisselingen waarin de regionale autoriteiten antwoord gaven op de 
door sommige leden geuite zorgen, die op de eerdere verklaringen van de indieners berustten.

Allereerst vertelde de minister de leden dat het Galicische kust- en rivierbeheersplan, een 
essentiële vereiste van de kaderrichtlijn water, in september 2012 eindelijk is goedgekeurd, 
mede onder druk van een arrest van het Hof van Justitie van de EU, waarin Spanje schuldig 
werd bevonden aan niet-uitvoering van EU-wetgeving die enkele jaren eerder al ten uitvoer 
moest worden gelegd. Galicië is nog altijd pas de tweede Spaanse autonome regio die hiertoe 
is overgegaan.

De minister gaf blijk van de bereidheid van de Galicische autoriteiten om een situatie te 
verhelpen die door de jaren heen heeft geleid tot ernstige inbreuken op de EU-wetgeving op 
het gebied van afvalwaterbeheer. Hij zette de plannen van zijn regering tot 2015 uiteen, die 
onder meer de bouw van verzamel- en pompstations en het waarborgen van volledige
naleving van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater behelzen. Hij 
benadrukte het belang van het programma voor het afvalwaterbeheer en voor de verbetering 
van het milieu – een voorwaarde om meer toeristen te trekken, de sector aquacultuur te 
ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren. Er worden plannen ontwikkeld om de meest 
kwetsbare delen van de rías te saneren aan de hand van IT-modellen en aanvullende 
monitoringmethoden. Grote delen van de rías verkeerden volgens hem in uitstekende staat, 
terwijl de hoogwaardige schelpdierteelt werk aan 8 000 personen verschafte. Andere rías zijn 
achteruitgegaan en moeten worden gesaneerd. In het kader hiervan is voortzetting van de EU-
financiering in zijn ogen essentieel, evenals de doeltreffende toepassing van het beginsel dat 
de vervuiler betaalt.

De ambtenaren gingen in op de indeling van de rías in gebieden van klasse A, B en C1, op 
basis van de wekelijkse monitoringgegevens van de waterkwaliteit in 134 controlegebieden, 
om de kwaliteit van de schelpdieren- en de aquacultuurproductie te waarborgen, in aanvulling 
op de technische en sanitaire controles die in het gehele kustgebied en op alle stranden 
plaatsvinden. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het technologisch instituut 
voor mariene controle van het ministerie (Instituto Tecnolóxico para o control do medio 
mariño, INTECMAR2) en worden bekendgemaakt aan de visserijorganisaties. De 
desbetreffende EU-richtlijnen inzake de waterkwaliteit voor schelpdieren worden volgens 
haar dan ook volledig nageleefd3. Van de 134 gebieden die momenteel onder toezicht staan 
zijn er, op grond van het biotoxinegehalte, de microbiologische waarden en de mate van 
chemische en olievervuiling, 33 (24,63 %) ingedeeld in klasse A, die de rechtstreekse verkoop 
van in die gebieden gevangen schelpdieren voor menselijke consumptie toestaat, en die dus 

                                               
1 Deze indeling is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële 
controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
2 http://www.intecmar.org/
3 Het ministerie heeft de delegatieleden van uitgebreide documentatie betreffende de begrenzing van de 
verschillende gebieden en de monitoringresultaten voorzien.
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zorgt voor hogere inkomsten voor de producenten en de plaatselijke economie1. Voorts zijn 
85 gebieden ingedeeld in klasse B (63,43 %), waarbij schelpdieren, om te voldoen aan de 
gezondheidsnormen, gezuiverd moeten worden voordat ze in de handel mogen worden 
gebracht, en zijn 16 gebieden ingedeeld in klasse C (11,94 %), waarbij de producenten de 
schelpdieren gedurende langere tijd moeten onderwerpen aan microbiologische of 
warmtebehandelingen. Philippe Boulland onderstreept dat er van 2009 tot 2013 31 gebieden 
zijn verbeterd (met een oppervlakte van 212,18 km2) en er 9 zijn verslechterd (met een totale 
oppervlakte van 8,37 km2).
Daarnaast onderstreept Philippe Boulland dat de regionale autoriteiten er in de ingediende 
documenten op wijzen dat de inspanningen op het gebied van sanering en zuivering een 
positieve invloed hebben op de indeling, met een verbetering van 25,2 % in de afgelopen vier 
jaar op terreinen zoals de productie van tweekleppige weekdieren. Voorts benadrukten de 
autoriteiten het uitstekende werkniveau van INTECMAR, dat werd bekrachtigd in het verslag 
"Final report of an audit carried out in Spain from 10 to 21 October 2011" van DG SANCO 
van de Europese Commissie, waarin werd geconcludeerd dat het controlesysteem dat in 
Galicië, waar 96 % van de internationale productie van tweekleppige weekdieren wordt 
geproduceerd, wordt toegepast, in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

De grootste zorg die enkele leden vervolgens tijdens de gesprekken uitten, was volgens de 
indieners de gebrekkige verstrekking van informatie en gegevens door de autoriteiten. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de indieners herhaaldelijk klaagden over problemen 
met de toegang tot informatie en gegevens, ofschoon, zoals Philippe Boulland in herinnering 
brengt, de autoriteiten verklaarden dat de website van INTECMAR meer dan 7 000 unieke 
gebruikers heeft en maandelijks één miljoen verzoeken ontvangt aangaande de kennisgeving 
van alle aangekondigde besluiten die te maken hebben met veranderingen in de 
productiegebieden.

De autoriteiten gaven te kennen deze bezorgdheid serieus te nemen en wezen nogmaals op de 
aanzienlijke verbeteringen die zijn doorgevoerd en nog worden doorgevoerd, waarbij met 
name het afvalwater van de ría wordt weggeleid naar zuiveringsinstallaties. Het aantal 
installaties is in de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk toegenomen, al doen er zich zo nu en 
dan onderhoudsproblemen voor. De autoriteiten gaven echter aan dat de visserij- en de 
schelpdierensector geen grote risico's lopen en dat 99 % van het water rondom de Ría de O 
Burgo, die de delegatie een dag later zou bezoeken, naar behoren wordt gezuiverd.

Enkele leden stelden daarop vragen over de omvang van de industriële vervuiling en het 
gifstoffengehalte in de sedimentatie bij de havens en de industriegebieden, die volgens de 
Spaanse nationale onderzoeksraad (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) 
tussen de tien en vijftien keer zo hoog zijn als op open zee. Anderen wilden graag weten 
welke plannen of projecten er zijn ten aanzien van de verwijdering en sanering van het slib en 
het sediment in grote delen van de rías die de delegatie later zou bezoeken.

De minister onderstreepte daarop dat de EU belangrijk is geweest voor de aanleg door de 
autoriteiten van stormreservoirs en zuiveringsinstallaties in de regio, om vervuiling van de 
binnenwateren, met inbegrip van het stroomgebied van de Lagares, te voorkomen.

                                               
1 Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka vinden het opvallend dat slechts 33 van de 134 gebieden die 
momenteel onder toezicht staan – minder dan 25 % – zijn ingedeeld in klasse A.
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Philippe Boulland merkt op dat het verschil in opvatting tussen de indieners en de autoriteiten 
wat betreft de relevante verbeteringen en de huidige plannen volgens de autoriteiten te wijten 
is aan het feit dat de autoriteiten tegenwoordig zorgvuldiger en transparanter zijn wat betreft 
de controle en de publicatie van gegevens, de veranderende en veeleisendere regelgeving 
betreffende het gebruik van water en het grotere bewustzijn van de samenleving dan 
voorheen. Hoe dan ook onderstreepten zij dat de vervuiling kennelijk is afgenomen door de 
gestaag vorderende aanleg van waterzuiveringssystemen en de intensivering van de 
beheersing van industriële emissies. 

Bijeenkomst met indieners, Reganosa-installatie (Ría de Ferrol)

De delegatie bezocht vervolgens een LNG-terminal en een verdampingsinstallatie in de buurt 
van Mugardos, Ferrol1. De plaatselijke bevolking toonde zich bezorgd, niet alleen vanwege de 
terminal op zich, die, zoals zij de leden vertelden, illegaal was gebouwd, waarbij een arrest 
van het hooggerechtshof in 2008 in de wind is geslagen. Philippe Boulland wijst erop dat de 
wettigheid van de vergunning voor de aanleg van de Reganosa-installatie is bevestigd bij de 
uitspraak van het hooggerechtshof van Madrid op 12 november 2012 en door het 
hooggerechtshof van Madrid op 30 april 2013. De indieners gaven namelijk ook aan dat de 
terminal volgens de plannen zou worden gebouwd in een meer afgelegen gebied, te weten de 
buitenhaven die bedoeld is voor potentieel gevaarlijke en verstorende industriële activiteiten, 
maar dat de plannen zonder de nodige raadplegingsprocedure zijn gewijzigd. Dit had 
gevolgen voor de juiste tenuitvoerlegging van de MEB- en de IPPC-richtlijn. Een aantal 
indieners stelde bovendien dat de locatiewijziging het resultaat is van ongepaste beïnvloeding 
door particuliere stedelijke speculanten, en niet gebaseerd is op het publieke belang. Philippe 
Boulland onderstreept dat deze bewering niet werd gestaafd door enig bewijs.
De installatie, die maximaal 150 000 ton (1 800 m3) gas kan opvangen, oftewel 2 gigaton 
equivalent, ligt nu op honderd meter van de dichtstbijzijnde huizen en op een kilometer van 
Ferrol. De installatie maakt gebruik van water uit de ría, dat, zoals de indieners beweren, 
zonder behoorlijke behandeling wordt teruggepompt. Daarbij gaat het naar schatting om 
duizend ton per dag. 
Philippe Boulland onderstreept dat de verantwoordelijken van Reganosa, de autoriteiten en de 
Europese Commissie van mening zijn dat alle monsters erop wijzen dat de temperatuur- en 
kwaliteitsnormen in de omgeving van de installatie worden nageleefd.

De indieners stelden dat het ontbreekt aan een evacuatieplan voor noodsituaties in het geval 
van ongelukken ter plaatse. De regionale autoriteiten spraken die bewering vervolgens tegen. 
Philippe Boulland herinnert eraan dat de autoriteiten benadrukten dat het noodplan 
overeenkomstig de geldende regelgeving was goedgekeurd. Met betrekking tot de juridische 
aspecten van de locatie van de verdampingsinstallatie merkten zij voorts op dat deze 
gerechtelijk besloten was, zoals de Europese Commissie had begrepen. In het bijzonder 
benadrukt Philippe Boulland dat bij de uitspraak van het hooggerechtshof van Madrid op 
12 november 2012 is bevestigd dat de ecologische behandeling van het project en de locatie in 
Mugardos blijk geven van "een beschermde situatie", "vooruitgang" en "doeltreffendheid", 
waardoor de installatie geschikt is.
Enkele leden toonden zich echter ongerust toen ze zagen dat een aantal huizen vlak naast de 
terminal stond en overschaduwd werd door de betonnen gascontainers nabij de kustlijn van de 
ría. Philippe Boulland wijst erop dat enkele huizen werden aangekocht door de Reganosa-

                                               
1 Verzoekschrift 1322/2007.
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installatie. De indieners stelden voorts dat er geen duidelijk rampenplan was opgesteld voor 
de schepen die gas vervoeren en bij eb vast komen te liggen in het binnenste deel van de ría. 
Ze zeggen dat ze ook last hebben van de gaslucht die afkomstig is van de installatie, 
afhankelijk van de windrichting. Volgens Philippe Boulland kon er geen geur worden 
waargenomen in het gebied. Tot slot stelden de indieners dat de faciliteit niet eens nodig is, 
omdat er een onderbenutte gaspijpleiding voorhanden is die deze faciliteit met die in Tui in 
Noord-Portugal verbindt. Philippe Boulland herinnert eraan dat de autoriteiten onderstreepten 
dat de Reganosa-installatie, naast de pijpleiding, nodig is voor de energievoorziening in 
Galicië.

Bijeenkomst met indieners, Ría de O Burgo

De leden wandelden over de boulevard langs de Ría de O Burgo naar een aanlegsteiger waar 
uit een meting bleek dat de sliblaag bijna twee meter dik was. Er was duidelijk veel geld 
geïnvesteerd in de aanleg van de boulevard en de bouw van de omliggende gebouwen, maar 
aan de waterkant en het milieu van de ría leek geen aandacht te zijn besteed. Elders stond een 
man die in beschermende kleding de trap afdaalde, al snel tot aan zijn dijen in het slib. Hij 
kon alleen met moeite en met krachtdadige hulp uit de wegzakkende modder klimmen. 
Philippe Boulland wijst erop dat dit gebied evenwel behoorlijk ver van het schelpdier- en 
visserijgebied vandaan ligt. De leden werd verteld dat er al eens een man verdronken is in de 
buurt van deze plek. Hij wist niet te ontsnappen aan de opkomende vloed. Volgens Philippe 
Boulland bleek uit nadere aanwijzingen dat de man zich ver van de toegestane zone voor 
"marisqueros" bevond.

Ooit beschikte de ría over een strand van 1,2 km2 met fijn wit zand. Tegenwoordig is een 
groot deel van het gebied bedekt met slib, maar volgens Philippe Boulland is dit alleen 
geverifieerd in het bezochte gebied. Volgens Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka 
bedraagt de gemiddelde dikte 1,10 meter. De indieners stellen dat het herstel van de kwaliteit 
van de ría zowel ecologische als economische belangen dient. Philippe Boulland geeft aan dat 
volgens de documentatie van de Confraría de Pescadores A Coruña in 45 jaar tijd het aantal 
mensen dat actief is in de visserijsector, is afgenomen van 2 600 tot slechts 150. De 
autoriteiten stelden dat de totale hoeveelheid afvalslib is afgenomen en Philippe Boulland 
geeft voorts aan dat veel schelpdierbanken volgens hen zijn verbeterd van klasse C in 2010 
naar klasse B in 2012, wat betekent dat de kwaliteit van het water beter wordt.
De indieners geven desondanks aan dat het slib zich verspreidt over steeds grotere delen van 
de gebieden waar mossels en weekdieren worden gevangen. In 2007 werden alle 
visserijactiviteiten in deze sector van de ene op de andere dag stopgezet en verloren 150 
plaatselijke mariscadores hun baan, doordat de autoriteiten het gebied indeelden in de lagere 
klasse C1. De visserijorganisatie riep op tot een specifiek herstelplan om de ecologische 
integriteit van het gebied te herstellen. Het gebied is van oudsher van grote schoonheid en 
kende een rijke flora en fauna, waaronder talrijke trekvogels, maar daar is weinig meer van 
over. In antwoord op de beweringen van de indieners gaven de regionale autoriteiten aan dat 
er de afgelopen jaren overheidssubsidies zijn verstrekt ter compensatie van het 
inkomensverlies als gevolg van de afgenomen visserijactiviteiten. 

De leden gingen aan boord van een vissersvlot om het gebied vanaf het water te bekijken. 

                                               
1 Archieven van de Çonfraría de Pescadores A Coruña. 13 februari 2013. Verzoekschrift 0922/2010.
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Philippe Boulland legt uit dat de indieners de autoriteiten de toegang tot de boot hebben 
geweigerd, ook al was de ruimte beperkt. De indieners lijken verontwaardigd te zijn over de 
situatie, maar lijken deze inmiddels ook voor lief te nemen na de jarenlange inactiviteit van de 
autoriteiten. Volgens Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka is het alsof zij de hoop 
hebben opgegeven dat het gebied ooit nog wordt gesaneerd.

Enkele leden voelden de autoriteiten over deze situatie aan de tand en vroegen wat er concreet 
moest worden gedaan om deze zo lang veronachtzaamde problemen aan te pakken. Zij 
vroegen ook naar de samenstelling van de modderbanken en het slib, omdat de indieners 
vreesden dat het hele gebied ernstig verontreinigd is. De voorzitter van de 
bewonersorganisatie van O Burgo uitte zijn bezorgdheid ten aanzien van de veiligheid van de 
kinderen in het gebied vanwege de modder en de giftige stoffen aan de kust. Hij vertelde dat 
de vervuiling ertoe leidt dat de ría met de dag minder productief wordt en de verontreiniging 
van het zwemwater van dag tot dag toeneemt. Er zijn dringende en omvangrijke maatregelen 
nodig om het herstel van het milieu enige kans van slagen te geven en om de gebieden waar 
zeevruchten worden geteeld, weer in te kunnen delen in klasse A. Philippe Boulland wijst 
erop dat er met ingang van heden echter nieuwe visserijgebieden toegankelijk zijn.

Enkele leden spraken hun bezorgdheid uit over de al te passieve houding van de autoriteiten 
ten aanzien van de ophoping van dikke sedimentlagen. Waterzuiveringsinstallaties zijn 
essentieel en moeten qua capaciteit zijn afgestemd op de omvang van de bevolking en de 
industrie en moeten in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991), hetgeen vroeger 
bij lange na niet het geval was.

Philippe Boulland voegt daaraan toe dat het, volgens de autoriteiten, tegenwoordig door het in 
het gebied verrichte werk mogelijk is om 99,14 % van al het afval- en regenwater dat in het 
gebied wordt voortgebracht voor zuivering in de nieuwe, reeds in werking zijnde installatie in 
Bens, goed te beheersen, waardoor de indeling van schelpdierbanken is verbeterd. Voorts 
brengt Philippe Boulland in herinnering dat er al nieuwe investeringen zijn gepland om de 
doeltreffendheid van de sanering verder te vergroten en dat er een studie naar het slib in de 
riviermonding wordt uitgevoerd om te bepalen hoe dit behandeld moet worden. Hij merkt 
tevens op dat de autoriteiten duidelijk maakten dat zij het fel oneens zijn met de houding van 
de indieners die vraagtekens zetten bij de geldigheid van de onderzoeken naar schelpdieren, 
omdat deze zijn uitgevoerd door een orgaan als INTECMAR, dat in deze zaak een 
betrouwbare internationale naam heeft. Daarnaast brengt hij in herinnering dat het ministerie 
van Openbare Werken en Vervoer momenteel een studie verricht naar het slib, en dat de 
autoriteiten er tevens op wezen dat er een saneringsplan voor de Ría de O Burgo is.

Conclusies en aanbevelingen

De missie was toegespitst op de door de indieners aangekaarte vraagstukken, die alle 
betrekking hadden op de Galicische rías, die sterk vervuild en verontreinigd zijn geraakt na 
vele jaren waarin de verantwoordelijke nationale, regionale en lokale autoriteiten niets hebben 
ondernomen. Zij kregen te maken met een snel toenemende verstedelijking en 
industrialisering die niet gepaard ging met voldoende maatregelen op het gebied van 
milieubescherming en behoorlijk afvalbeheer. 
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 De leden erkennen dat er op het gebied van sanering door de overheid inspanningen 
zijn verricht en dat deze op een aantal gebieden tot verbeteringen hebben geleid. Meer 
algemeen erkennen zij ook de enorme vooruitgang die sinds de jaren tachtig is 
geboekt, toen er in Galicië slechts één afvalwaterzuiveringsinstallatie was in 
tegenstelling tot de huidige 151 installaties met een capaciteit van minimaal 2 000 i.e.

 De leden willen benadrukken dat er in andere delen van de rías een bloeiende 
zeevruchtensector blijft bestaan. De uitstekende staat van deze gebieden wordt echter 
mogelijk bedreigd als er niet snel iets wordt gedaan om een aantal van de in dit verslag 
aangekaarte vraagstukken op te lossen.

 Uit de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie tegen Spanje bleek voor 
het eerst hoe ernstig de inbreuken op de EU-richtlijnen en de vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging ervan waren. Tijdens hun bezoek konden de leden zien dat de 
bevoegde autoriteiten verbeteringen aanbrengen en zich inspannen om de 
waterkwaliteit te verbeteren en de vervuiling te bestrijden. De leden hebben echter 
vastgesteld dat in Vigo het regenwater niet altijd correct werd gezuiverd, maar dat de 
in aanbouw zijnde installatie te Vigo-Lagares de ongerustheid over de behandeling 
van regenwater zou moeten wegnemen.

 Het afvalwaterbeheer in deze regio heeft een geïntegreerde, gecoördineerde en 
alomvattende aanpak nodig om ervoor te zorgen dat de aquacultuur, de visserij en de 
recreatie tot bloei kunnen komen. Hiertoe zijn personele en financiële investeringen 
nodig.

 Aan de Reganosa-installatie zijn alle vergunningen verleend die nodig zijn voor de 
activiteiten ervan. De leden merkten op dat enkele huizen redelijk dichtbij liggen.

 In O Burgo reageerden enkele leden geschokt op de dikke sliblaag die zich had 
opgehoopt en die enorme negatieve gevolgen voor het dagelijks leven van de 
bevolking en de plaatselijke werkgelegenheid heeft. Er moeten maatregelen worden 
genomen om de kwaliteit van het water te verzekeren en de hoogste Europese normen 
te benaderen.

 De leden zijn ervan overtuigd dat de regionale autoriteiten beseffen dat de lokale, op 
zeevruchten gebaseerde economie door de vervuiling wordt bedreigd en dat de 
autoriteiten maatregelen willen nemen om een verdere verslechtering tegen te gaan. 
De leden moedigen hen aan om hiertoe actiever te investeren.

 De Ría de O Burgo moet dringend worden gesaneerd door middel van uitgebreide en 
omzichtige baggerwerkzaamheden in de zwaarst vervuilde baaien en inhammen. Het 
is ook in het belang van de plaatselijke bevolking, de toekomstige economische 
ontwikkeling en het toekomstige herstel van het gebied om het slib en de verplaatsing 
ervan voortdurend wetenschappelijk te onderzoeken. 

 De regionale en lokale autoriteiten moeten actiever gaan samenwerken met de lokale 
gemeenschappen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die zich sterk 
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maken voor de verbetering van het milieu, en moeten op een pragmatische en 
praktische manier met hen gaan samenwerken. Gelet op de omstandigheden die tijdens 
de bezoeken aan het licht kwamen, zijn de leden ervan overtuigd dat dit mogelijk en 
noodzakelijk is en dat de bereidheid bestaat om het herstel van een aantal delen van de 
rías actief te bevorderen.

 De Europese Unie moet zich in haar gesprekken met de Spaanse autoriteiten over de 
toekomstige financiële en technische samenwerking via de Cohesiefondsen (tot eind 
2013) en de Structuurfondsen (het EFRO en het ESF) bereid tonen om de nodige 
financiële steun te verlenen, zodat de regio Galicië doeltreffender een prioriteit kan 
maken van haar programma's en projecten voor de sanering van de rías en hun 
achterland, voor een aanzienlijke verbetering van het afvalwaterbeheer en een 
doeltreffend herstel van de natuurlijke schoonheid van de kustgebieden.

Aanbevelingen

Aan Vigo

Is de indieners dankbaar dat zij de Commissie verzoekschriften sinds 1999 hebben 
geattendeerd op de kwaliteit van het water in Galicië;

Betreurt de door de Spaanse autoriteiten op elke schaal opgelopen vertraging aangaande de 
naleving van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 91/271/EEG en van artikel 5 van 
Richtlijn 79/923/EEG, die dankzij de inspanningen van de Galicische autoriteiten is 
ondervangen door tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving in de baai van Vigo; 

Wenst dat de financiering door de Europese Unie gericht blijft op het herstel en behoud van 
een goede waterkwaliteit met het oog op de economie of het lokale verbruik;

Onderstreept de inspanningen van de verschillende bevoegde autoriteiten ter verbetering van 
de kwaliteit van het schelpdierwater en ter behandeling van het afvalwater in agglomeraties 
van meer dan 15 000 inwoners;

Is van mening dat de bestaande installatie in Vigo niet naar behoren beantwoordt aan de 
lokale behoeften; is bijgevolg van oordeel dat de nieuwe, in aanbouw zijnde 
zuiveringsinstallatie van Vigo-Lagares met een capaciteit van 800 000 inwonerequivalenten 
de oplossing is voor de behandeling van afvalwater van een agglomeratie die in de zomer naar 
schatting 466 230 inwoners telt; en niet te vergeten de zuiveringsinstallaties van Vigo-Teis, 
Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana en Cangas die de capaciteit op 924 821 
inwoners brengen, oftewel bijna het dubbele van het aantal inwoners van de baai van Vigo;

Meent dat de nieuwe zuiveringsinstallatie het debiet bij regenweer zal ondervangen en zal 
voorkomen dat er door de beperkte capaciteit van de huidige zuiveringsinstallatie van Vigo 
ongezuiverd water wordt geloosd; voegt hieraan toe dat de in aanbouw zijnde 
zuiveringsinstallatie van Vigo zal beantwoorden aan de meest recente normen inzake de 
behandeling van water en rekening zal houden met de eisen van de buurtbewoners, onder 
andere door de kwalijke geuren binnen de fabriek te houden en door de installaties in het 
landschap te integreren; 
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Wenst dat de termijn voor de voltooiing van de werkzaamheden aan de zuiveringsinstallatie, 
i.e. 31 december 2015, wordt aangehouden;

Betreurt het dat enkele indieners de cijfers en gegevens van het Instituto Tecnológico para el 
Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR) opnieuw in twijfel trekken, evenals het 
inspectierapport van het Food and Veterinary Office van het koninkrijk Spanje van 
oktober 2011 dat in het rapport van het DG SANCO 2011-8881 werd aangehaald en dat stelde 
dat "het controlesysteem in Galicië, waar 96 % van alle schelpdieren in Spanje worden 
geproduceerd, in overeenstemming is met de wetgeving van de Europese Unie";

Herinnert er op vraag van enkele indieners aan dat een op 10 februari 2011 door de 
regeringsraad van het autonome gebied Galicië goedgekeurd plan tot inrichting van het 
kustgebied voorziet in een beleid inzake ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling dat de 
duurzaamheid van de hulpbronnen in acht neemt, en dat de Organisatie van de Verenigde 
Naties dit plan in haar VN-Habitat-programma inhoudelijk beoordeelde als een plan met 
"goede milieupraktijken"; 

Aan Ferrol

Merkt op dat de Reganosa-installatie alle administratieve vergunningen heeft verkregen voor 
de bouw en exploitatie van de terminal, zijnde in dit geval de voorafgaande vergunning met 
een gunstig advies inzake de milieueffecten van de terminal op datum van 11 juni 2001, de 
vergunning voor het uitvoeringsproject van de terminal op datum van 13 februari 2004 en tot 
slot de akte van inbedrijfstelling op datum van 7 november 2007;

Merkt op dat het Spaanse gerecht alle gerechtelijke procedures tegen de Reganosa-installatie 
heeft verworpen met uitzondering van het beroep tegen de wijziging van het 
stedenbouwkundige plan van de gemeente Mugardos, die bovendien op 13 juni 2012 werd 
aangenomen aan de hand van een nieuwe administratieve procedure overeenkomstig de 
vereisten van het arrest van het opperste gerechtshof op datum van 12 mei 2012;

Stelt vast dat de Europese Commissie heeft bevestigd dat Reganosa alle wettelijke 
verplichtingen en in het bijzonder alle milieuverplichtingen naleeft;

Erkent de ongerustheid van de indieners over de toegang van LNG-tankers tot het terrein van 
Reganosa en herinnert er in dit opzicht aan dat de Q-FLEX-tankers, tot 2010 de grootste 
LNG-tankers ter wereld, toegang hebben tot de terminal overeenkomstig de geldende norm 
ROM 3.1-99; 

Erkent de ongerustheid van sommige omwonenden van de Reganosa-installatie over de 
mogelijkheid van een ongeval op het terrein; meent echter dat de evacuatieprocedures en de 
inachtneming van een kettingreactie in geval van een industrieel ongeval goed zijn toegepast 
zoals de Europese Commissie aangeeft;

Voegt hieraan toe dat naast de hulpdiensten ook de bevolking bij de procedures voor het 
externe noodplan werd betrokken, namelijk de vereniging van gepensioneerden "Pinabeta", de 
vereniging van buurtbewoners "Casas Baratas", Casino Mugardes, de vereniging van vissers 
van Mugardos, evenals de voetbalclub van Galicië en meerdere onderwijsinstellingen;
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Betreurt het dat sommige buurtbewoners in de krant El País van 14 augustus 2008 uiting 
gaven aan hun weigering om naar de informatievergadering te gaan die Reganosa 
organiseerde om op de vragen van buurtbewoners te antwoorden;

Raadt de buurtbewoners die naar eigen zeggen onwetend worden gehouden over de fabriek, 
aan om zich voor een gratis bezoek aan Reganosa in te schrijven op het volgende e-mailadres: 
comunicacion@reganosa.com; wijst erop dat er tussen de tweede helft van 2007 en 2012 meer 
dan 5 000 mensen de fabriek hebben bezocht (onder wie veel studenten);

Aan Burgo

Raadt de autoriteiten aan om de ophoping van slib in de baai van Burgo zo snel mogelijk aan 
te pakken, ook al hebben de leden slechts een klein deel van de baai van Burgo bezocht;

Benadrukt dat de lopende analyses van het slib, evenals de projecten tot verwijdering van het 
slib zijn gepubliceerd door het CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) dat onder de bevoegdheid van het ministerie van Openbare Werken en Verkeer valt, 
en dat er gepaste saneringsmaatregelen zijn genomen die op de chemische samenstelling van 
het slib zijn afgestemd om het oppervlaktewater niet te verontreinigen;

Raadt de autoriteiten aan om hun inspanningen tot verbetering van de waterkwaliteit niet te 
laten verslappen;

Beveelt aan dat er geld wordt geïnvesteerd in de verbetering van de waterkwaliteit, maar 
evengoed en vooral in de verwijdering van het slib en de behandeling van het verontreinigde 
gebied.


