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Betreft: Verzoekschrift 0206/2007 ingediend door David Rogers (Ierse nationaliteit), 
over stank en aantasting van het milieu in de omgeving van de stortplaats 
van Whiteriver, Collon (Ierland) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de manier waarop de stortplaats van Whiteriver geëxploiteerd wordt, 
waardoor de lokale bevolking wordt blootgesteld aan aanhoudende stank en voortdurende 
luchtvervuiling. Indiener stelt dat ondanks dat er bewijs bestaat dat aan een aantal bepalingen 
van de vergunning van Integrated Pollution Control (geïntegreerd verontreinigingsbeheer) niet 
wordt voldaan, kon er op lokaal en nationaal niveau geen oplossing worden gevonden, 
aangezien het nationale milieuagentschap de vergunning niet kan intrekken maar alleen een 
boete kan geven van ten hoogste 2 000 EUR.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Relevante communautaire wetgeving

De exploitatie van stortplaatsen valt onder de bepalingen van Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement betreffende afvalstoffen (voorheen Richtlijn 75/442/EEG zoals 
gewijzigd)1 en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen1.
                                               
1 PB L 114, 27.4.2006, blz. 9-21
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Op grond van Richtlijn 2006/12/EG is voor het exploiteren van een stortplaats een 
afvalvergunning nodig2. Tevens zijn lidstaten op grond van deze richtlijn verplicht te 
waarborgen dat de verwijdering van afvalstoffen plaatsvindt zonder dat dit stankhinder
veroorzaakt.3 In Richtlijn 1999/31/EG zijn gedetailleerdere vereisten voor de exploitatie van 
stortplaatsen vastgesteld (binnen het raamwerk van een afvalvergunning), waaronder 
vereisten voor gasbeheersing4 en voor de beperking van overlast en gevaar5.

Standpunt van de Ierse autoriteiten

Het nationale milieuagentschap heeft op 17 september 2003 een afvalvergunning verleend6

aan het bestuur van het graafschap Louth om een stortplaats voor niet-gevaarlijk 
huishoudelijk en industrieel afval te exploiteren bij Whiteriver, Dunleer, graafschap Louth.

Na tussen februari en begin maart 2007 een aanzienlijk aantal klachten over stankoverlast van 
bewoners uit de omgeving van Whiteriver te hebben ontvangen, heeft het nationale 
milieuagentschap op 12 maart 2007 een vergadering belegd met de inwoners en hun 
afgevaardigden. Als gevolg van deze vergadering besloot het nationale milieuagentschap een 
aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen te reserveren om de ter sprake gekomen problemen 
aan te pakken.

Het nationale milieuagentschap heeft een strategie met uit te voeren maatregelen opgesteld, 
gepland en uitgevoerd met als doel de stankoverlast te verminderen en te beperken. Deze 
strategie omvatte vergaderingen met de lokale bewoners om klachten en zorgen te bespreken, 
vergaderingen met de exploitant van de stortplaats om deze klachten en zorgen eveneens te 
bespreken, een onderzoek naar de manier waarop de stortplaats werd geëxploiteerd en 
beheerd en naar de manier waarop stortplaatsgas en stank werd beheerst, en onaangekondigde 
controles en inspecties van de stortplaats evenals stankmetingen in de omgeving. 

Naar aanleiding van acht inspecties van de stortplaats in 2007, heeft het nationale 
milieuagentschap de lokale overheid drie maal gewaarschuwd dat er niet werd voldaan aan de 
bepalingen in de afvalvergunning met betrekking tot stankoverlast. In juli en augustus 2007 
heeft het nationale milieuagentschap een onafhankelijke expert op het gebied van 
stortplaatsgas ingeschakeld om drie uitvoerige en wetenschappelijk onderbouwde inspecties 
en beoordelingen uit te voeren van de gasbeheersing en exploitatiewijze van de stortplaats. Er 
zijn twee projectrapporten gepubliceerd met specifieke aanbevelingen voor de verbetering van 
gasbeheersing op de stortplaats van Whiteriver. Deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

De Ierse overheid is van mening dat de strategie met uit te voeren maatregelen heeft geleid tot 
een aanzienlijke verbetering. Dit wordt gestaafd door het feit dat er minder klachten over 
stankoverlast zijn ontvangen. In de eerste helft van 2007 ontving het nationale 

                                                                                                                                                  
1 PB L 182, 16.7.1999, blz. 1-19
2 Artikel 9
3 Artikel 4, lid 1
4 Bijlage 1, lid 4

5 Bijlage 1, lid 5

6 Ref. W0060-02
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milieuagentschap in totaal achttien klachten over stankoverlast. Na de doorgevoerde 
verbeteringen was het aantal klachten in de tweede helft van dat jaar gedaald naar drie. De 
meest recente inspectie van de stortplaats, uitgevoerd op 14 november 2007, liet zien dat het 
beheer van de stortplaats aanzienlijk is verbeterd, vooral als het gaat om gasbeheersing.

De Ierse overheid heeft laten weten dat het nationale milieuagentschap de stortplaats zal 
blijven beoordelen en evalueren om te waarborgen dat deze op juiste wijze wordt beheerd.

Er is bewijs dat in de eerste helft van 2007 op de stortplaats van Collon een onbevredigende 
situatie bestond met betrekking tot stankoverlast. Het lijkt erop dat de verantwoordelijke 
uitvoerende instantie, het nationale milieuagentschap, heeft gereageerd met een aantal 
maatregelen die hebben geresulteerd in een verbeterde exploitatie van de stortplaats en een 
aanzienlijke vermindering van de stankoverlast en het aantal klachten.

De situatie zoals deze wordt beschreven door indiener is betreurenswaardig, maar het lijkt 
erop dat de autoriteiten positief hebben gereageerd op de vastgestelde problemen en deze 
hebben aangepakt.


