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Inleiding: plan en doel van het werkbezoek  

 

Op 28 mei 2018 heeft het Bureau van het Europees Parlement het werkbezoek voor de tweede 

helft van het jaar goedgekeurd. 

  

Het werkbezoek zou aanvankelijk van 29 t/m 31 oktober plaatsvinden. Later werd het 

uitgesteld tot 17 t/m 18 december bij gebrek aan het minimumaantal officiële leden van de 

delegatie (oorspronkelijk 6, verminderd tot 3). 

 

Doelstelling van het werkbezoek: nader onderzoek van de verschillende aspecten van 

milieubescherming, volksgezondheid en landschap in verband met stortactiviteiten in verlaten 

steengroeven — verzoekschrift nr. 906/2016 (milieubescherming in het gebied Valledora in de 

provincies Biella en Vercelli (Piemonte)), ingediend door Andrea Chemello, burgemeester 

van Tronzano Vercellese, die zijn verzoekschrift op 23 januari 2018 voor de leden van de 

Commissie verzoekschriften in Brussel heeft voorgesteld. Hoofdthema van het bezoek was de 

door het storten van afval veroorzaakte vervuiling van de oude rivierbedding van de Dora 

Baltea, waar ooit talloze appelboomgaarden stonden en die als voedingsgebied voor 

grondwater voor menselijke consumptie is aangemerkt in het kader van het regionale 

waterbeschermingsplan. In Valledora vinden al vele jaren grootschalige activiteiten plaats 

voor de winning van zand en grind. Verlaten steengroeven zijn vaak opgevuld met afval en 

verworden tot stortplaatsen van in totaal vier miljoen m3. 

 

Het bezoek van de delegatie vond plaats gedurende twee halve dagen. 

 

De eerste was gewijd aan hoorzittingen van de gasten van de burgemeester van Tronzano: de 

aartsbisschop van Vercelli, juridische en medische deskundigen, vertegenwoordigers van de 

betrokken lokale, provinciale en regionale autoriteiten, de woordvoerder van de vereniging 

Movimento Valledora en de burgemeester van de gemeente Acqui Terme in de provincie 

Alessandria, waarvan het grondgebied onder een vergelijkbare achteruitgang te lijden heeft. 

De tweede halve dag was hoofdzakelijk gewijd aan een bezoek ter plaatse met de bus langs de 

belangrijkste steengroeven en stortplaatsen in de gemeenten Tronzano, Cavaglià en Alice 

Castello. De bijeenkomst met de Italiaanse minister van Milieu, generaal Sergio Costa, of een 

van beide staatssecretarissen (mevrouw Vannia Gava en de heer Salvatore Micillo), die bijna 

twee maanden van tevoren was gepland, is evenwel niet doorgegaan.  
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17 december 2018 (namiddag) 

Beknopt verslag van de hoorzittingen 

Sprekerslijst 

- Monseigneur Marco Arnolfo – aartsbisschop van Vercelli 

- Adv. Michele Greco – advocaat van de gemeenten van het gebied Valledora 

- Prof. Marina De Maio – Politecnico di Torino 

- dokter Roberta Buosi – hoofd oncologie van Ospedale S. Spirito, Casale Monferrato 

- dokter Marco Calgaro – vereniging Artsen voor het milieu 

- dokter Christian Salerno – bioloog, specialist in de medische statistiek en 

milieuepidemiologie 

- Enzo Favoino – onderzoeker wetenschappelijk comité onderzoekscentrum "Zero Waste" 

- Anna Andorno – culturele vereniging zonder winstoogmerk en voor maatschappelijk nut 

Valledora 

- dr. Alberto Valmaggia – milieuafgevaardigde van de regio Piemonte  

- Carlo Riva Vercellotti – voorzitter van het provinciebestuur van Vercelli 

- Paolo Rizzo – vervangt de voorzitter van het provinciebestuur van Biella 

- Lorenzo Lucchini – burgemeester van Acqui Terme (Alessandria) 

- Andrea Chemello – burgemeester Tronzano Vercellese en indiener verzoekschrift 

nr. 906/2016 

 

Na het welkomstwoord door de heer Andrea Chemello, burgemeester van Tronzano 

Vercellese, stelt Beatriz Becerra de delegatie voor.  

Michele Greco, advocaat van de gemeenten Tronzano, Santhià en Cavaglià, die bij de 

administratieve rechtbank van Piemonte beroep hebben ingesteld tot nietigverklaring van de 

vergunning voor de uitbreiding van twee stortplaatsen (ongeveer 600 000 m3), zet in zijn 

presentatie de volgende punten uiteen. 

 

• Verschillen in onderwerp en procedurele fase tussen het beroep en het verzoekschrift: 

het eerste heeft betrekking op slechts één vergunning en beoogt niet de exhaustieve 

behandeling van de talrijke problemen die zich in Valledora voordoen, en het tweede 

heeft betrekking op tientallen kwesties die reeds op alle niveaus in het Italiaanse 

rechtsstelsel zijn behandeld en waarvoor het niet langer mogelijk is gerechtelijke 

stappen te ondernemen. 

• De aanhangige zaak waarin beroep tot nietigverklaring is ingesteld, betreft twee 

kwesties. Beide hebben betrekking op schendingen van Richtlijn 1999/31/EG 

betreffende het storten van afvalstoffen1. 

• De eerste betreft de onjuiste uitlegging door de Raad van State van de laatste alinea 

van punt 3.2 van bijlage I bij Richtlijn 1999/31/EG, die als volgt luidt: "(...) [D]e 

geologische barrière (...) kan (...) kunstmatig worden aangevuld en versterkt met 

andere middelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen." In dit 

verband staat de richtlijn toe dat de natuurlijke geologische barrière kunstmatig wordt 

aangevuld en niet volledig wordt vervangen in een voedingsgebied voor grondwater; 

                                                 
1 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 

16.7.1999), omgezet bij Wetsbesluit nr. 36 van 13 januari 2003.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A31999L0031
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dat laatste is evenwel de uitlegging van de Raad van State2, die volgens de spreker 

duidelijk verschilt van de inhoud van de richtlijn en aanleiding kan geven tot een 

inbreukprocedure. 

• Nieuw afval wordt zonder enige onderliggende bescherming in een hogere laag boven 

op het vorige afval gestort, aangezien het in onderhavig geval een reeds vóór Richtlijn 

1999/31/EG bestaande stortplaats betreft. 

• Het tweede gedeelte van het beroep betreft de afstand tussen de stortplaats en de 

woon- en landbouwgebieden, onder verwijzing naar punt 1.1, onder a), van bijlage I 

bij de richtlijn: "Bij de inrichting van een stortplaats moet rekening worden gehouden 

met voorschriften betreffende: de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en 

woon- en recreatiegebieden, waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en 

stadsgebieden anderzijds." 

• In het onderhavige geval bevinden zich afvoerkanalen op 10 m van de stortplaats, 

woonkernen op minder dan 500 m, waaronder Cascina La Mandria, en op dezelfde 

minimale afstand bevinden zich de putten die de Cascina voeden en hun water 

onttrekken uit de laag die met de stortplaats in verbinding staat. 

• De gemeente Tronzano is voorts opgetreden in een andere gerechtelijke procedure om 

het beroep te betwisten dat door een onderneming die steengroeven bezit, is ingesteld 

met het oog op de nietigverklaring van een regionaal besluit waarbij een verbod is 

opgelegd op de vestiging van stortactiviteiten en op de uitbreiding van de bestaande 

desbetreffende activiteiten in Valledora3; het besluit in kwestie bevat toekomstgerichte 

regels op nationaal niveau, voor de omzetting van de kaderrichtlijn water. 

 

Advocaat Greco wijst erop dat de afsluitende zitting van de regionale administratieve 

rechtbank (TAR) van Piemonte gepland is voor 9 februari 2019 en dat enkele weken later 

arrest in eerste aanleg wordt gewezen. Als hoger beroep tegen deze beslissing wordt 

aangetekend, wordt de definitieve beslissing verwacht over ongeveer anderhalf jaar. Hij 

onderstreept nog dat de capaciteit van de stortplaats (over de uitbreiding waarvan de 

gerechtelijke procedure nog loopt) al twee jaar uitgeput is, maar dat de noodsituatie inzake 

afval, die als reden voor het verzoek om uitbreiding wordt genoemd, zich nooit heeft 

voorgedaan. 

 

Prof. Marina De Maio (departement milieu-, regionale en infrastructuurtechnologie van de 

Politecnico di Torino) heeft een samenvatting gepresenteerd van een (nog steeds actueel) 

hydrogeologisch onderzoek van 2012 en heeft vooral de volgende aspecten belicht: 

• Geomorfologische kenmerken van het gebied van de gemeente Tronzano; in het 

bijzonder: alluviale vlakte met glaciale afzettingen, die bestaat uit een afwisseling van 

                                                 
2 Raad van State, Sez. V, n. 2683, van 17 mei 2013.Afval: onwettigheid verbod op het storten van afval op een 

bodem zonder klei. In de uitspraak is evenwel te lezen: "In de regelgeving in kwestie wordt de gelijkwaardigheid 

vanuit het oogpunt van milieugaranties vastgesteld tussen de natuurlijke geologische barrière en de kunstmatige 

barrière". Bovendien kan "door passende technische maatregelen te treffen (...) met kunstmatige barrières 

optimaal worden voldaan aan de wettelijke voorschriften inzake doorlatendheid en dikte, net zoals met 

natuurlijke barrières". 
3 Artikel 24, achtste alinea, van Besluit nr. 12-6441 van het regionaal bestuur van Piemonte van 2.2.2018. De 

inhoud van deze handeling werd bevestigd in een nieuw besluit van juli 2018 betreffende de herziening van het 

regionale waterbeschermingsplan. Dit besluit is niet van toepassing op de vergunning die het voorwerp is van het 

eerste gedeelte van het beroep, aangezien artikel 24 niet van toepassing is op projecten waarvan de 

overeenstemming met de milieuvoorschriften reeds eerder gunstig is beoordeeld. 

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html


 

PE634.495v05-00 6/22 CR\1182323NL.docx 

NL 

grind/zand, watervoerende lagen en kleilenzen die beperkt zijn omdat het debiet van 

de waterloop niet constant is. 

• Er is een beoordelingsfout vastgesteld bij de vergunning voor de steengroeven: op 

deze plaats is de structuur van de grondwaterlaag uitgekristalliseerd in de ruimte, alsof 

deze op een ondoordringbare ondergrond is gelegen, terwijl de kleilenzen de 

grondwaterlaag niet beschermen aangezien het water in beweging is. 

• Uit de studie in Tronzano is gebleken dat het hele grondgebied van de gemeente en de 

omliggende gebieden sterk aan verontreiniging worden blootgesteld.  

• Bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van het grondwater is gebleken dat het 

interventiepunt voor het grondwater al is bereikt, en het zelfs als de steengroeve niet 

meer wordt gebruikt, absoluut noodzakelijk is er toezicht op te blijven houden; de 

meren zijn slechts de bovenrand van het grondwater dat aan de oppervlakte komt, met 

een diepte van 38 meter. 

• Uit gegevens van het monitoringnetwerk van de regio Piemonte blijkt dat de 

concentratie van de diverse verontreinigende stoffen zoals ijzer, mangaan, nikkel, 

lood, nitraten en atrazine in verschillende putten de wettelijk toegestane grenswaarde 

in mg/l overschrijdt; met name zijn de overschrijdingen voor ijzer (6 000 à 6 500 mg/l) 

in Tronzano en andere gemeenten van Valledora zo hoog dat een natuurlijke oorsprong 

uitgesloten lijkt; ook voor mangaan zijn de waarden te hoog (niet in Tronzano)

• Gezien de ernst van het probleem dat is ontstaan door de vroegere regeling voor 

stortplaatsen die zijn geopend volgens de spoedprocedure (Presidentieel Decreet 

nr. 915 van 10 september 1982), bestaat het risico dat er nog andere steengroeven tot 

stortplaatsen zullen verworden. 

 

Gezien de onzekerheden rond verontreinigende stoffen in het grondwater stelt prof. De Maio 

ter afronding voor om het onderzoek van 2012 te actualiseren. 

 

Dokter Roberta Buosi (hoofd oncologie Casale Monferrato), dokter Marco Calgaro 

(vereniging Artsen voor het milieu - ISDE) en dokter Christian Salerno (bioloog en 

epidemioloog) hebben de volgende punten aan de orde gesteld: 

 

• De impact van milieuverontreiniging op de gezondheid houdt een toename van kanker 

en hart- en vaatziekten in; in Piemonte ligt de incidentie van kanker hoger dan in Zuid-

Italië met uitzondering van Campanië, waar illegale stortplaatsen het zogenoemde land 

van vuur ("terra dei fuochi") hebben voortgebracht.

• Er bestaat een oorzakelijk verband tussen kankerverwekkende stoffen die worden 

geproduceerd door vervuiling en kanker bij kinderen. In Veneto is een verband 

aangetoond tussen gebieden waar longkanker is toegenomen en gebieden waar 

korstmossen, die passieve bio-indicatoren van luchtverontreiniging zijn, sterven. 

• Drie epidemiologische studies; de eerste betreft de vijf gemeenten van Valledora 

(Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià en Tronzano Vercellese) om de 

toename van bepaalde ziekten kwantitatief te vergelijken met de referentiegegevens 

van de regio Piemonte. Er is een toename waargenomen van: tumoren in de 

mondholte, de nieren, de hersenen, de larynx en de prostaat (bij mannen); lymfomen, 

leukemie, tumoren in de alvleesklier, het spijsverteringsstelsel, de borst (bij vrouwen); 

de incidentie daarvan kan worden verminderd door secundaire preventie (screening). 
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• Tweede studie, met betrekking tot Tronzano en Alice Castello, waarbij vragenlijsten 

naar de bevolking zijn gestuurd. De studie betreft het verzamelen van gegevens inzake 

de verschillende risicofactoren voor kanker, een multifactoriële ziekte, en het 

vergelijken van deze factoren bij twee groepen personen: een eerste groep, bestaande 

uit mensen die in de buurt van de stortplaatsen wonen, die meer kwetsbaar is voor 

milieufactoren, en een andere groep die minder is blootgesteld. Het resultaat pleit voor 

het voorzorgsbeginsel: hoewel het gebied rond de stortplaatsen dunbevolkt is, is een 

toename vastgesteld van 18 % voor kanker en chronische degeneratieziekten samen en 

van 60 % voor kanker alleen; voorts zijn er ongemakken als gevolg van geurhinder 

vastgesteld, die aandoeningen aan de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

 

Enzo Favoino van het wetenschappelijk comité van het onderzoekscentrum "Zero Waste" 

heeft gesproken over de EU-agenda inzake de circulaire economie en de slechts beperkte rol 

van stortplaatsen in de herziene afvalwetgeving van de EU.  

• Hij heeft een reeks praktijken opgesomd die bijdragen tot de beperking van het storten 

van afval en tot de vaststelling van beginselen van de circulaire economie, zoals: 
gescheiden afvalinzameling van deur tot deur, gedifferentieerde tariefstelling, 

praktijken ter beperking van afval, composterings- en voorbehandelingsinstallaties. 

• De doelstellingen van 65 % inzake recycling van stedelijk afval en 70 % inzake 

recycling van verpakkingsafval, die in het pakket circulaire economie voor 

respectievelijk 2035 en 2030 zijn vastgelegd, worden in een groot deel van het 

grondgebied reeds gehaald; ook het volgende wordt sterk gestimuleerd: duurzaam 

ontwerp, minder intens gebruik van hulpbronnen, bestrijding van geplande 

veroudering, verplicht gescheiden inzameling van organisch afval. 

• De EU voert jaarlijks 60 % van de primaire hulpbronnen in van buiten haar 

grondgebied; er zijn 27 "kritieke" materialen die de EU uit externe bronnen moet 

betrekken: bijv. zeldzame aardmetalen voor elektrische en elektronische circuits, 

rotsfosfaat voor de landbouw. 

• Het doel is om de 500 kg stedelijk afval, die elke Europeaan gemiddeld produceert per 

jaar, om te zetten in "nieuwe ertsmijnen". Alleen met een circulair gebruik van 

hulpbronnen kan het voortbestaan van het Europese productiesysteem gewaarborgd 

worden. 

• Met een vlinderdiagram van de Ellen MacArthur Foundation wordt de betekenis van 

de circulaire economie geïllustreerd; in het onderste deel wordt de aandacht gevestigd 

op de verspilling van hulpbronnen door stortplaatsen en verbrandingsinstallaties, in 

tegenstelling tot de circulaire economie, waarin die tot een minimum wordt beperkt. 

 

Anna Andorno, woordvoerder van Movimento Valledora (ontstaan in 2007), licht in het kort 

de redenen toe voor de eisen van de vereniging. Zij klaagt het gebrek aan passende controles 

aan na de afgifte van een vergunning voor de steengroeven en stortplaatsen. Zij realiseert zich 

dat enkele burgemeesters en de provincie Vercelli de strijd van de burgers de afgelopen jaren 

hebben gesteund, maar toch hebben de gemeenten, de provincies, de regio en de regering het 

voorzorgsbeginsel niet ten volle toegepast. Daarom verzoekt zij het EP om zich ervoor in te 

zetten dat stortplaatsen en verbrandingsinstallaties zouden worden vervangen door 

hergebruik, recycling en herontwerp vanuit het perspectief van de circulaire economie. Zij 

roept het EP op om strenge regels vast te stellen die zijn afgestemd op de milieugevoeligheid 

van de burgers en een verbod inhouden op het aanleggen van stortplaatsen en het opvullen 
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van lege steengroeven. Ten slotte wordt erop gewezen dat de georganiseerde misdaad 

infiltreert in het circuit van steengroeven en afvalstortplaatsen. 

 

Alberto Valmaggia, milieuafgevaardigde van de regio Piemonte, Carlo Riva Vercellotti, 

voorzitter van het provinciebestuur van Vercelli, en Paolo Rizzo. Tijdens hun presentatie 

verduidelijken zij het standpunt van hun regionale of provinciale overheid op het gebied van 

wetgeving, planning en controle. Zij: 

 

• zijn verheugd over deze onderzoeksmissie, die veelbelovend is voor de lokale 

bevolking; 

• verwijzen naar artikel 9 van de Italiaanse grondwet over de bescherming van het 

landschap en naar artikel 191 VWEU over het preventie- en voorzorgsbeginsel, die het 

mogelijk maken om het onhoudbare verontreinigingsniveau van lucht, water en bodem 

in de omgeving van Vercelli aan te klagen; 

• benadrukken dat het verbod op de aanleg van nieuwe stortplaatsen en op de 

uitbreiding van de bestaande stortplaatsen het resultaat is van de samenwerking van 

alle actoren in het gebied; 

• maar zij stellen ook twee onopgeloste problemen aan de orde, die bijzonder delicaat 

zijn: 1) het verbod op nieuwe vergunningen is niet voldoende, er is een globaal plan 

voor morfologisch herstel nodig voor Valledora; 2) de bij besluit van het regionaal 

bestuur van 2.2.2018 voor Valledora vastgestelde beperkingen moeten worden 

uitgebreid tot alle voedingsgebieden voor diep grondwater; 

• doen een beroep op de regio Piemonte, de Italiaanse staat en het Europees Parlement 

om te werken aan algemene bindende regels die een verbod op steengroeven en 

stortplaatsen in voedingsgebieden voor grondwater inhouden; 

• vatten de procedure voor vergunningen voor stortplaatsen in de provincie Biella 

samen: in Cavaglià bieden twee stortplaatsen in een steengroeve die niet meer wordt 

gebruikt plaats voor de verwijdering van vast stedelijk en speciaal niet-gevaarlijk afval 

(vroeger werd het afval van Biella verwijderd in een andere gemeente); 

• in 2005 is voor beide stortplaatsen een plan goedgekeurd om te voldoen aan 

Wetsbesluit nr. 36 van 13.1.2003 ter uitvoering van Richtlijn 1999/31/EG betreffende 

het storten van afvalstoffen (voetnoot 2). Op grond van daaropvolgende instructies 

hebben beide stortplaatsen een geïntegreerde milieuvergunning (2012) verkregen, 

overeenkomstig de richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging4; 

• de provincie Biella heeft de afvallagen boven op het reeds opgeslagen afval op de twee 

stortplaatsen vanuit milieuoogpunt verenigbaar verklaard met de gecoördineerde wet 

ter zake5; beide vergunningen werden vervolgens betwist voor de TAR, die ze heeft 

bekrachtigd. In oktober 2015 werden in verband met de uitputting van de volumes 

nieuwe plannen ingediend om de twee stortplaatsen uit te breiden; deze werden 

behandeld in één enkele milieueffectbeoordelingsprocedure en kregen in juli 2016 een 

gunstige beoordeling6; 

                                                 
4 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële 

emissies. 
5 Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006, "Norme in materia ambientale" (Milieuregels). 
6 Voor een uitbreiding van in totaal 600 000 m3, zie persbericht van 24.6.2016: CAVAGLIA'. Saranno ampliate 

due discariche. 
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• de heer Rizzo, lid van het provinciebestuur, specificeert in dit verband het volgende: 1) 

om de noodsituatie inzake afval te voorkomen werd het afval van Biella per 

vrachtwagen overgebracht naar de installatie voor thermische afvalverbranding in 

Milaan; 2) een gedeelte van het afval werd reeds behandeld in een biologische 

drooginstallatie bij de stortplaats; 

• ten tijde van de afgifte van de vergunningen was het gebied van de stortplaatsen 

volledig in overeenstemming met de regionale planning. Hoe dan ook zijn Valledora 

en geheel Biella in de planning opgenomen als voedingsgebied voor diep grondwater 

bij regionaal besluit van 21.7.2016, dus pas na de afgifte van de vergunningen; 

• het regionale bureau voor milieubescherming (ARPA) controleert sinds 1997 drie keer 

per jaar het grondwater; nooit is op grond van de resultaten van die monitoring enige 

verontreiniging van het grondwater gebleken die terug te voeren is op de stortplaatsen 

ASRAB en A2A. Stroomopwaarts ten opzichte van de huidige stortplaatsen zijn in het 

diepe grondwater echter sporen van tetrachloorethyleen7 en hoge percentages nikkel 

en stikstof gevonden, die verband houden met oude stortplaatsen van het consortium; 

met de sanering daarvan is reeds een begin gemaakt; 

• de provincie Biella streeft naar uitmuntendheid inzake gescheiden afvalinzameling, 

van 76 % nu naar de streefwaarde van 80 %. Op korte tot middellange termijn 

beschouwt zij de afvalvrije strategie echter als onuitvoerbaar, wat haar pragmatische 

benadering inzake stortplaatsen voor de behandeling en verwijdering van stedelijk 

afval verklaart. 

 

Lorenzo Lucchini, burgemeester van Acqui Terme in de Bormidavallei (op 100 km van 

Tronzano), wijst op een zaak die deels vergelijkbaar is met die van Tronzano. De gehele 

bevolking maakt zich grote zorgen over de ernstige dreiging van grondwaterverontreiniging 

als gevolg van de eventuele goedkeuring door de provincie Alessandria van een project voor 

een stortplaats in de gemeente Sezzadio (Alessandria). 

Zonder gedetailleerde informatie te verstrekken over de lopende administratieve procedure of 

over hangende rechtsvorderingen, wijst de spreker erop dat wordt gevreesd voor een enorme 

stortplaats van 1,7 miljoen m3 voor industrieel afval in een gebied dat momenteel als 

steengroeve wordt gebruikt. Het project botst met de zienswijze van het regionale 

waterbeschermingsplan, waarin Sezzadio wordt aangewezen als een van de vier 

reservegebieden voor grondwater voor heel Piemonte, die moeten worden aangesproken in 

geval van ernstige waterschaarste (zoals tijdens de droogte in de zomer van 2017). 
 

Burgemeester Andrea Chemello, enig indiener van verzoekschrift nr. 906/2016 waarop 

deze onderzoeksmissie betrekking heeft, heeft aan het begin van zijn presentatie 13 

gemeenten opgesomd (naast Tronzano nog elf in de provincie Vercelli, een in de provincie 

Novara en een in het grootstedelijk gebied Turijn) die zich op bestuurlijk vlak sterk inzetten 

voor de bescherming van de waterreserves en voor het milieu in het algemeen. Door samen te 

werken streven deze 13 gemeenten naar de verwezenlijking van een reeks doelstellingen 

inzake afval, grondwater- en luchtkwaliteit.  

 

Zij hebben onder meer betrekking op: vermindering van afval in absolute termen, in het 

bijzonder van gemengd afval; toename van de gescheiden inzameling; bewustmaking van de 

                                                 
7 Tetrachloorethyleen is wijdverspreid in het milieu; sporen ervan worden aangetroffen in water en in het water 

levende organismen, lucht, voedsel en menselijk weefsel. De hoogste niveaus zijn te vinden in stomerijen en 

bedrijven waar metaal wordt ontvet. Deze emissies kunnen leiden tot hoge concentraties in het diepe water. 
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burgers over kwesties als recycling van afval, bevordering van "ecologische eilanden"; 

handhaving van de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit; krachtig verzet in de 

voedingsgebieden en bufferzones stroomopwaarts ten opzichte van de resurgenties, tegen de 

opening van nieuwe stortplaatsen en/of de uitbreiding van bestaande installaties, alsook tegen 

activiteiten met het risico van incidenten of verontreiniging van de waterreserves en 

activiteiten die het gebruik ervan voor de drinkwatervoorziening in gevaar brengen. 

 

Het voorzorgsbeginsel moet als leidraad dienen voor het optreden van de overheden tegen de 

aanwezigheid van afval in de voedingsgebieden voor diep grondwater en ter verdediging van 

het verbod op afvalverbranding. Een dergelijke strategie moet op grote schaal worden 

toegepast, ook buiten Valledora. 

 

De burgemeester van Tronzano vermeldde de volgende doelstellingen bij het bestuur van zijn 

gemeente: 

 

• bescherming van de waterreserves in gebieden waaruit de aanvulling van het grondwater 

gebeurt en daaraan voorafgaande gebieden, krachtig verzet zoals hierboven aangegeven; 

• verbod op het opvullen van lege steengroeven, in het bijzonder met "materialen in de 

einde-afvalfase"; bij opvulling is het van essentieel belang dat het gestorte materiaal 

dezelfde chemische, fysische en agronomische eigenschappen heeft als het gewonnen 

materiaal; 

• verplichte bufferzone voor intensieve landbouw in de buurt van de steengroevemeren; 

regulering van in de intensieve landbouw gebruikte stoffen die schadelijk zijn voor de 

gezondheid; 

• strengere controles van steengroeven en stortplaatsen, met uitgebreide personele en 

financiële middelen; 

• het door recycling geproduceerde inerte materiaal moet minder kosten dan het materiaal 

dat uit de steengroeve wordt gewonnen; 

• de kosten van de sanering van steengroeven en stortplaatsen moeten worden gedekt door 

bankgaranties van banken of verzekeringsinstellingen met een hoge rating (triple A); 

• recycling van afval en hergebruik van materiaal, met inbegrip van materiaal dat afkomstig 

is van de verwerking van droog afval bij gescheiden inzameling, om de afvalvrije strategie 

te volgen. In dit verband moeten nationale en supranationale initiatieven ter beperking van 

verpakking worden bevorderd en moet verbranding steeds worden voorkomen; 

• om de bodem te beschermen moet de verspreiding van zuiveringsslib op landbouwgrond 

wettelijk worden beperkt. 

 

 

Ten slotte klaagt Andrea Chemello het volgende aan: 

a) de systematische schending in Valledora van het voorzorgsbeginsel (artikel 191 VWEU) — 

behalve in recente gevallen door het provinciaal bestuur van Vercelli; 

b) de schending van Richtlijn 1999/31/EG met betrekking tot alle stortplaatsen in Valledora, 

gelegen op locaties die helemaal geen natuurlijke geologische barrière hebben; 

c) hoewel sinds 2004 percolatiewater van de stortplaats "Alice 2" in het grondwater 

terechtkomt en de plaats niet meer gesaneerd kan worden, lijkt het besluit om deze 

permanent te beveiligen door ze finaal af te dekken noch doorslaggevend, noch definitief; 
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d) de mogelijke verontreiniging van de drinkwaterreserves van Tronzano Vercellese als 

gevolg van het percolatiewater van alle stortplaatsen in Valledora, en niet alleen van de 

stortplaats Alice 2, die op slechts vijf km van de putten van het waterleidingnet van 

Tronzano ligt; 

e) al met al heeft Valledora behoefte aan een globaal plan voor sanering, herstel en 

bescherming van het grondgebied; daarom hebben de inwoners van Valledora de steun van 

Europa nodig voor de verwezenlijking van alle bovengenoemde doelstellingen.  
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18 december 2018 (ochtend) 

Verslag van het bezoek ter plaatse in vier etappes 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, burgemeester van Alice Castello, Anna Andorno en 

Pietro Pasquino waren onze gidsen tijdens het bezoek aan de steengroeven van Tronzano en 

de stortplaatsen Alice 2 (in Tronzano), A2A en ASRAB (allebei in Cavaglià).  

 

Etappe 1 

Steengroeven in Tronzano: Chemello verklaart dat de bevoegdheid om vergunningen voor 

steengroeven af te geven, overgeheveld is van de gemeenten naar de provincies. De winning 

van delfstoffen is een bedrijvigheid geworden die de plaats van de landbouw heeft 

ingenomen. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft in december 2011 beslag 

gelegd op één steengroeve in het bezochte gebied op grond dat deze met ongeschikte 

materialen werd opgevuld; twee andere steengroeven zijn meren geworden die door 

grondwater worden gevoed, en hiervoor is in het eerste decennium van de eenentwintigste 

eeuw een vergunning afgegeven voor de winning van delfstoffen tot op 15 m diepte onder de 

waterspiegel. In 2018 besloot de vergunninghouder op 9 m met de afgraving te stoppen en in 

plaats daarvan een strook land van 25 m tussen de twee meren "af te graven" om er één enkele 

steengroeve van te maken (het enige gebied dat is aangewezen als winningsgebied in het 

bestemmingsplan van Tronzano). 

 

Etappe 2 

Stortplaats Alice 2: In de jaren 70 en 80 was dit een steengroeve voor de winning van 

bouwmaterialen; aan het begin van de jaren 90 werd deze op basis van simplistische en 

kennelijk totaal onwetenschappelijke criteria omgevormd tot een stortplaats. Twee percelen 

van de steengroeve, allebei van 500 000 m3, werden opgevuld met stedelijk afval en 

soortgelijk afval. Nog eens 2 miljoen m3 werd in twee fasen opgevuld, in de jaren 90 en van 

2008 tot in 2013, toen het openbaar ministerie tussenbeide kwam. Sinds 2004 is er namelijk 

percolatiewater doorgesijpeld. Inspanningen om het terrein te saneren en de zware metalen te 

verminderen zijn niet succesvol gebleken. Na twee jaar vergaderen op het niveau van een uit 

de diensten samengestelde studiegroep (ARPA, ASL, provincie Vercelli, regio en gemeente) 

werd in 2015 besloten om over te gaan tot permanente beveiliging; op dit moment wordt 

slechts zeer weinig afval aangeleverd op de stortplaats, omdat deze in de sluitingsfase 

verkeert en tegen volgende zomer finaal zal worden afgedekt. 

 

Bondonno wijst erop dat ook het gemeentebestuur van Alice Castello sinds 2015 geen 

vergunningen voor nieuwe stortplaatsen meer aflevert, maar dat het moeilijk blijft toezicht te 

houden op de bestaande stortplaats, vooral nu het consortium van gemeenten van Vercelli, dat 

verantwoordelijk was voor de controles, sinds 2016 is ontbonden. De verplichting rust op de 

gemeente, maar die beschikt over slechts acht werknemers, zonder specifieke deskundigheid 

ter zake. De administratieve versnippering, die in Piemonte overdreven groot is, is in dit 

verband bijzonder nadelig. 

 

Etappe 3 

Stortplaatsen A2A en ASRAB + toegang Alice 2, op de grens van Alice Castello en Cavaglià: 

de betwiste stortplaatsen (tegen de uitbreiding hiervan is het door Tronzano ingestelde beroep 

hangende bij de TAR van Piemonte) liggen in 30 m diepe steengroeven. Binnen een straal van 
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1,8 km rond de oude rivierbedding van de Dora is het terrein doorzeefd met steengroeven. In 

sommige daarvan zijn de activiteiten stopgezet; andere zijn vergund, maar nog niet in bedrijf. 

Chemello hoopt dat andere steengroeven in de toekomst niet worden opgevuld, maar veeleer 

spontaan weer begroeid raken en opnieuw natuurlijk gebied worden. In de provincie Vercelli 

is Valledora geen alleenstaande zaak. Toekomstgerichte regulering is nodig met het oog op 

een correct en morfologisch veilig herstel van het bedreigde grondwater en met het oog op de 

bescherming van het leven en de gezondheid van de bevolking. 

 

Haaks hierop, aldus Chemello, staat de al te permissieve interpretatie van de Europese 

regelgeving, hoewel die interpretatie de overhand heeft in de voorgelegde zaak die verband 

houdt met de twee stortplaatsen. Volgens de EU-regels is de aanleg van stortplaatsen zonder 

natuurlijke geologische barrière niet toegestaan. Niet uitsluitend de gebieden waaruit de 

aanvulling van het grondwater gebeurt, moeten in het kader van de regionale regelgeving 

worden beschermd, maar ook de daaraan voorafgaande gebieden. In tegenstelling tot wat de 

regio Piemonte tot nu toe heeft besloten, zijn de beperkingen ook na het besluit van het 

regionaal bestuur van 2.2.2018 niet uitgebreid tot buiten Valledora, misschien vanwege de 

overvloedige rijkdom aan water op het grondgebied van de regio. 

 

Op een vraag over vervoer van afval in Valledora, antwoordt mevrouw Andorno dat er ook 

meermaals een processie van vrachtwagens afval aanlevert uit andere regio's (bijvoorbeeld uit 

Malagrotta (Rome)), tegen de wetgeving in zelfs 's nachts. Nu komt op de stortplaatsen nog 

steeds afval aan uit de hele provincie Biella. Ondanks de bemiddelingsinspanningen van 

Movimento Valledora gaan de twee provincies Biella en Vercelli niet in dialoog. 

 

Door de royalty's (die kunnen oplopen tot de aanzienlijke som van 3 à 4 miljoen euro) die de 

vergunninghouders betalen aan gemeenten die stortplaatsen toelaten, worden conflicten tussen 

buurgemeenten aangewakkerd. Dit is het geval in Cavaglià, op het grondgebied waarvan de 

toegang (een huisje) tot de stortplaats Alice 2 is gevestigd. Tronzano, dat de meeste schade 

heeft geleden, heeft daarentegen nooit royalty's gekregen omdat het zich altijd heeft verzet.  

 

Chemello wijst er nogmaals op dat er ook op gemeentelijk niveau behoefte is aan een 

langetermijnvisie voor het afvalbeleid, zodat bestuurders van lokale overheden geen 

vergoedingen mogen aanvaarden, aangezien het niet wenselijk is onverschillig te blijven 

tegenover het veelzeggende gegeven dat de levensduur van stortplaatsen meer dan een eeuw 

kan bedragen, terwijl het mandaat van de bestuurder slechts een paar jaar beslaat. 

 

Etappe 4 

Cascina La Mandria (Santhià) en smelterij SACAL (Carisio). Langs het net van de omheining 

opent zich de enorme krater van de steengroeve bij de hoeve "Cascina La Mandria", die door 

een dozijn families wordt bewoond. In de velden rondom de steengroeve wordt maïs 

verbouwd en vlakbij is er een groot door grondwater gevoed meer (zo breed als een zesde van 

het meer van Viverone). De huidige regelgeving verbiedt dat het diepe grondwater en het 

oppervlaktewater met elkaar in verbinding staan, maar hier komt het grondwater aan de 

oppervlakte en niet ver daarvandaan wordt het onttrokken door de putten van het 

waterleidingnet (bufferzone 200 m). Terwijl in de regionale regelgeving niets is bepaald in 

verband met de bufferzone tot aan de velden blijft hier maïs groeien op een afstand van 

slechts 5 à 6 m van de steengroevemeren.  
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Chemello wijst erop dat de winning van delfstoffen in Italië nog steeds wordt geregeld door 

een wet uit 1920 en dat de wetgevende bevoegdheid inzake afvalbeheer uitsluitend bij de 

regio's ligt bij gebrek aan nationale wetten ter zake, met uitzondering van de wetten ter 

omzetting van Europese richtlijnen. Tegen de achtergrond van dit ontoereikende en 

tegenstrijdige regelgevingskader moet de burgemeester als bestuurder die de belangen van de 

lokale gemeenschap in gedachten houdt, steeds op duurzaamheid gerichte politieke keuzes 

maken.  

 

Bondonno beklemtoont dat financiële ondersteuning nodig is om doeltreffende controles te 

kunnen uitvoeren. Hij hoopt dat de burgers in de toekomst minstens evenveel gewicht in de 

schaal zullen leggen als de multinationals waardoor de afvalsector wordt geleid.  
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Slotopmerkingen 

 

• De hoorzittingen en het bezoek ter plaatse hebben aangetoond dat de algemene toepassing 

van het voorzorgs- en preventiebeginsel een prioriteit moet zijn voor alle instanties die 

bevoegd zijn voor de bescherming van de gezondheid en het milieu in Valledora; dit geldt 

in het bijzonder voor de uitvoering van het verbod op nieuwe stortplaatsen in 

voedingsgebieden voor grondwater en in bufferzones, alsmede het groenherstel in de 

steengroeven, na de beëindiging van de winningsactiviteiten. 

• Wat de afstanden tot de stortplaatsen betreft, moeten zowel woon- als landbouwgebieden in 

aanmerking worden genomen overeenkomstig punt 1.1, onder a), van bijlage I bij Richtlijn 

1999/31/EG; dit geldt bijvoorbeeld voor Cascina La Mandria, waar zowel de putten van 

het waterleidingnet dat de hoeve voedt als de maïsvelden eromheen zich lachwekkend 

dicht (respectievelijk: 200 m en 5 à 6 m) bij de steengroevemeren/stortplaats bevinden. 

Daarom moet er ook een verplichte bufferzone voor intensieve landbouw worden 

ingesteld, terwijl het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen moet worden verboden. 

• De vaststelling van solide garanties voor de saneringen en een verbod op de verspreiding 

van zuiveringsslib op landbouwgrond is in overeenstemming met het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, het voorzorgs- en preventiebeginsel en het beginsel van bestrijding van 

verontreiniging aan de bron, als bedoeld in artikel 191 VWEU. 

• Er moet naar worden gestreefd het aandeel van het gemengd afval tot een minimum te 

beperken en aldus steeds meer tot de essentie te komen van de strategie voor een circulaire 

economie, die naast het beperken, hergebruiken en recyclen ook het herontwerpen van het 

systeem voor afvalbeheer behelst, samen met de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid waarin de Europese regelgeving voorziet. 

• Het is essentieel structurele oplossingen te vinden om te voorkomen dat deze problemen 

voortduren en zich in de toekomst opnieuw voordoen, niet alleen in Valledora, maar in het 

hele land. 

• In Valledora is de situatie nog complexer als gevolg van de versnippering van de 

gemeenten (die wijdverspreid is in heel Piemonte), die heeft bijgedragen en nog steeds 

bijdraagt tot een versterking van de uiteenlopende effecten inzake afvalbeheer van de 

opeenvolgende lokale overheden. Hetzelfde doet zich voor op provinciaal niveau.  

• Het subsidiariteitsbeginsel — in het onderhavige geval op subnationaal niveau — zou een 

corrigerende rol kunnen spelen, indien de supraprovinciale lokale en dus regionale 

autoriteit vervangend optreedt met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van 

de nationale en regionale wetgeving. In deze context kan ook de staat niet aan de zijlijn 

blijven staan, gezien de horizontale dimensie van de publieke belangen die beschermd 

moeten worden, milieu en volksgezondheid, en zijn exclusieve rol als gesprekspartner die 

moet zorgen voor loyale samenwerking met de instellingen van de EU. 

• De zaak van Valledora valt onder regionale bevoegdheid, en de burgemeester heeft in dit 

verband opgemerkt dat er geen nationaal plan voor afvalbeheer bestaat en dat de regio's 

volgens de nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het beheer (wat de 
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steengroeven betreft8). De heer Chemello beklaagt er zich in dit verband als indiener van 

het verzoekschrift over, in de onlangs toegezonden samenvatting van de uitkomst van de 

ontmoeting met ambtenaren van het Ministerie van Milieu9, dat het Ministerie heeft 

verklaard niet bevoegd te zijn voor een inhoudelijke toetsing en niet in kennis te zijn 

gesteld van schendingen op grond waarvan het zou kunnen starten met een inspectie ter 

zake. Overigens hebben de ambtenaren van het Ministerie wel benadrukt dat het Ministerie 

informatie heeft ontvangen van de regio Piemonte en de provincies, ook al is het niet 

eenvoudig geweest om van de regio Piemonte informatie te krijgen over de zaak van 

Valledora. 

• Dit maakt duidelijk dat er ook op het niveau van het Ministerie van Milieu coördinatie-

initiatieven nodig zijn voor de uitvoering van het globaal plan voor sanering, herstel en 

bescherming van het grondgebied van Valledora, dat deel uitmaakt van een breder 

opgezette actie, waarnaar de Commissie verzoekschriften verwijst (zie voetnoot 30) 

wanneer zij benadrukt dat zij doorgaat met het monitoren van het beheer van stortplaatsen 

gezien de terugkerende noodsituaties inzake afval in het land10. 

  

                                                 
8 De regelgeving inzake de winning van delfstoffen gaat terug op Koninklijk Besluit nr. 1443 van 29 juli 1927 en 

Presidentieel Decreet nr. 616/1977, waarbij de administratieve taken in verband met de steengroeven naar de 

regio's zijn 

overgedragen.https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf Het 

grondwettelijk hof heeft echter steeds bevestigd dat de wetgevende bevoegdheid van de regio's wordt beperkt 

door de exclusieve bevoegdheid van de Staat, overeenkomstig artikel 117, om het milieu in zijn geheel te regelen 

als een zaak van openbaar belang met grondwettelijke waarde (zie arrest nr. 151 van 2011). 
9 Bericht bij brief van 18.1.2019 naar aanleiding van de ontmoeting van Chemello met ambtenaren van het 

Ministerie van Milieu in Rome (15.1.2019). 
10 Er zijn meer dan twintig verzoekschriften over stortplaatsen in behandeling, waarvan de meeste betrekking 

hebben op Midden- of Zuid-Italië: nr. 273/2010 (Malagrotta (Rome)), nr. 197/2012 (Corcolle-San Vittorino 

(Lazio)), nr. 771/2012 (Pian dell'Olmo - Riano (Rome)), nr. 1203/2012 (biomechanische 

afvalverwerkingsinstallatie aan de Via Salaria (Rome), die onlangs vlam heeft gevat), nrs. 2160, 2167, 2330 en 

2478/2013 (Cupinoro (Rome)); nr. 2222/2013 (Bracciano (Lazio)); nr. 31/2006 (dioxines afkomstig van 

stortplaatsen in Campanië), nr. 26/2007 (Valle della Masseria (Campanië)), nr. 347/2008 

(afvalverbrandingsinstallatie Acerra (Napels)); nr. 756/2007 (Ariano Irpino (Avellino)), nr. 955/2008 (Chiaiano 

(Napels)), nr. 413/2010 en nr. 1166/2010 (Terzigno (Campanië)), nr. 694/2010 (Quarto (Napels)), nr. 732/2010 

(Porto San Rocco (Triëst)), nr. 424/2011 (Alta Irpinia (Campanië)), nr. 787/2010 en nr. 1270/2011 (Ferandelle en 

Maruzzella (Caserta)); nr. 302/2013 (Motta Sant'Anastasia (Catania)); nr. 501/2014 (La Martella in Matera); 

nr. 671/2014 (Lecce), om ons tot de zevende zittingsperiode te beperken. Sommige hiervan stonden centraal in 

een onderzoeksmissie naar Lazio en Campanië (van 29 tot 31 oktober 2012) en worden vermeld in het 

definitieve "Werkdocument" van 31.1.2013, waarin onder meer te lezen is: "[De Commissie verzoekschriften 

b]enadrukt dat zij het afvalbeleid van de regio Lazio ten zeerste afkeurt, in het bijzonder de buitensporige 

nadruk die wordt gelegd op stortplaatsen als een zogezegde oplossing voor het probleem van de toenemende 

hoeveelheden huishoudelijk en industrieel afval; (...) is diep bezorgd over het klaarblijkelijke onvermogen van de 

regionale en provinciale instanties om op een transparantere en coherentere manier samen te werken met de 

gemeentebesturen om een doenbare afvalstrategie uit te werken, waarbij het maatschappelijk middenveld wordt 

betrokken en waarin er eerst wordt ingezet op vermindering van de afvalproductie, sortering van afval en 

recyclage, inclusief compostering en biomechanische behandeling van afval, voor afvalverwijdering door middel 

van stortplaatsen of verbranding in overweging wordt genomen, welke enkel een laatste redmiddel mogen zijn."  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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Aanbevelingen 

 
De Commissie verzoekschriften reageert als volgt met betrekking tot de belangrijkste vragen 

van indiener A. Chemello in verzoekschrift nr. 906/2016. Zij: 

 

1. beveelt aan om bij voorrang de doelstellingen na te streven van: verbetering van de 

kwaliteit van het milieu, bescherming van de volksgezondheid, bedachtzaam en rationeel 

gebruik van de waterreserves en natuurlijke hulpbronnen, en daartoe uitvoering te geven 

aan het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 

milieuschade moet worden aangepakt bij de bron, alsook het beginsel dat de vervuiler 

betaalt (artikel 191 VWEU), in alle gevallen in Valledora waarin het gaat om 

steengroeven waarvan de capaciteit uitgeput is of dreigt te raken, om 

afvalverwijderingsinstallaties in gebieden waaruit de aanvulling van het grondwater 

gebeurt en daaraan voorafgaande gebieden, of om stortplaatsen die geen natuurlijke 

geologische barrière hebben of die zich dicht bij putten van het waterleidingnet, 

afvoerkanalen, watermassa's, woon- en/of landbouwgebieden bevinden, hetgeen duidelijk 

indruist tegen de desbetreffende bepalingen van bijlage I bij Richtlijn 1999/31/EG 

betreffende het storten van afvalstoffen; 

2. neemt kennis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-

498/17 (Europese Commissie tegen Italië) van 21 maart 2019, naar aanleiding van een 

inbreukprocedure, waarin het Hof verklaart dat Italië zijn verplichtingen uit hoofde van 

Richtlijn 1999/31 betreffende het storten van afvalstoffen met betrekking tot 

44 stortplaatsen niet is nagekomen; stelt voor onmiddellijk actie te ondernemen om de 

huidige schendingen te corrigeren en te herstellen; 

3. betreurt ten zeerste dat stortplaatsen zijn toegelaten en aangelegd in de onmiddellijke 

nabijheid van woon- en landbouwgebieden, in voedingsgebieden voor grondwater voor 

menselijke consumptie en in gebieden die geen natuurlijke geologische barrière hebben, 

in strijd met bijlage I bij Richtlijn 1999/31/EG, waarin onder meer is bepaald dat 

natuurlijke geologische barrières slechts kunnen worden aangevuld door kunstmatige 

geologische barrières, maar hierdoor niet volledig vervangen kunnen worden; is van 

mening dat hier sprake is van slechte praktijken, net zoals bij de uitbreiding van 

bestaande stortplaatsen op basis van een willekeurige interpretatie van hetzelfde 

criterium; 

4. stelt voor dat de regio's het opvullen van lege steengroeven zouden moeten beperken, 

overeenkomstig de wetgeving van de EU; beklemtoont dat groenherstel in de 

steengroeven nodig is na de beëindiging van de winningsactiviteiten; benadrukt dat 

wanneer wordt besloten tot opvulling van lege steengroeven het gestorte materiaal 

dezelfde chemische, fysische en agronomische eigenschappen moet hebben als het 

gewonnen materiaal om verdere milieuschade te voorkomen, gezien de grote geologische 

en hydrogeologische kwetsbaarheid van het betrokken gebied; 

5. onderstreept dat Valledora als voedingsgebied voor grondwater voor menselijke 

consumptie is aangemerkt en betreurt dat hoewel de wettelijke beperkingen de bouw van 

afvalverwijderingsinstallaties uitsluiten, in het verleden vergunningen zijn afgegeven 

voor het storten van stedelijk, industrieel en speciaal afval; 
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6. hekelt dat de bevoegde autoriteiten sinds de jaren 80 een vergunning hebben afgegeven 

voor verschillende steengroeven en stortplaatsen in Valledora en deze in gebruik hebben 

laten nemen, zonder naar behoren rekening te houden met de geologische en 

hydrogeologische omstandigheden zoals de grote kwetsbaarheid van het grondwater in 

het betrokken gebied; 

7. is bezorgd over de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu en over de 

verontreiniging van het grondwater die wordt veroorzaakt door stortplaatsen; dringt er bij 

de bevoegde autoriteiten op aan te zorgen voor volledige bescherming van de 

volksgezondheid en structurele maatregelen te nemen om een oplossing te vinden voor de 

verontreiniging van het grondwater en om de voedingsgebieden voor grondwater voor 

menselijke consumptie in de hele regio volledig en doeltreffend te vrijwaren van elk 

risico van verontreiniging in de toekomst; 

8. steunt het krachtige verzet van lokale overheden en burgerorganisaties tegen activiteiten 

met het risico van incidenten of verontreiniging van de waterreserves en activiteiten die 

het gebruik ervan voor de drinkwatervoorziening in gevaar brengen; 

9. herinnert aan de noodzaak om bepaalde soorten gevaarlijk afval op de juiste wijze te 

verwijderen; 

10. beveelt aan om bindende regels vast te stellen op regionaal niveau of adequate controle-

instrumenten in te zetten op provinciaal niveau, uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te bevorderen, alsmede afvalinzameling van deur tot 

deur, beperking van gemengd afval, herstel, hergebruik en recycling met het oog op de 

transitie naar de circulaire economie; 

11. is er vast van overtuigd dat de nationale, regionale en lokale overheidsinstanties binnen 

hun respectieve bevoegdheden moeten samenwerken en consistente maatregelen moeten 

nemen met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging van de EU-afvalrichtlijnen en 

van de nationale, regionale en lokale regelgeving, met inbegrip van een passend 

belastingstelsel en de uitwisseling van goede praktijken, teneinde preventie, hergebruik, 

gescheiden inzameling en recycling te bevorderen met het oog op de transitie naar een 

circulaire economie waarin een afvalvrije aanpak een onderdeel is van de betrokkenheid 

van het maatschappelijk middenveld; 

12. prijst de lokale overheden voor hun sterke inzet en synergieën die gericht zijn op de 

bevordering van preventie, gescheiden inzameling en recycling met het oog op een 

optimale bescherming van de volksgezondheid en het milieu; is van mening dat op alle 

niveaus een doeltreffende en gerichte aanpak moet worden gevolgd om de inspanningen 

van de lokale overheden te ondersteunen, onder meer via financiële en technische 

bijstand; 

13. beveelt aan op regionaal niveau een afdoend globaal plan voor sanering, morfologisch 

herstel en bescherming van het grondgebied op te stellen, dat aan de Commissie moet 

worden voorgelegd met het oog op monitoring en dat een model zou kunnen worden om 

structurele oplossingen te vinden voor de noodsituaties inzake afval in vele andere delen 

van Italië, die even kwetsbaar zijn als Valledora; 
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14. beveelt aan Valledora op te nemen in het nationaal strategisch programma inzake milieu 

en gezondheid, dat wordt beheerd door het Hoger Gezondheidsinstituut en gefinancierd 

door het Ministerie van Volksgezondheid11, en onder auspiciën van het Ministerie van 

Milieu de synergieën en plannen voor afvalbeheer te coördineren tussen de regionale en 

lokale overheden en het maatschappelijk middenveld teneinde de industrie, de landbouw 

en de handel ecologisch duurzaam te maken; beveelt ook aan het systeem voor 

afvalbeheer te herontwerpen met het oog op de transitie naar de circulaire economie en de 

aanneming van de afvalvrije strategie; 

15. onderkent dat alle milieubeschermingsmaatregelen in het gebied Valledora van 

juridische, wetgevende en bestuurlijke aard, zowel preventief als voor het herstel en de 

sanering van de steengroeven en stortplaatsen, zijn opgestart, nagestreefd en voortgezet 

dankzij het initiatief, de verantwoordelijkheidszin en de vooruitziendheid van een aantal 

lokale overheden, en in de eerste plaats van de burgemeester van Tronzano Vercellese — 

indiener en onvermoeibaar voorvechter van verzoekschrift nr. 906/16 — en prijst de 

paraatheid en de veerkracht van veel inwoners van de gemeenten waar het grootste risico 

bestaat op ernstige en onherstelbare grondwaterverontreiniging, onder meer in de 

provincies Vercelli en Alessandria (regio Piemonte); 

16. betreurt dat de minister van Milieu en zijn vertegenwoordigers niet aan een bijeenkomst 

van deze onderzoeksmissie hebben deelgenomen, aangezien hun aanwezigheid een 

inhoudelijke meerwaarde had kunnen hebben voor de algemene besprekingen; 

17. dringt erop aan nauwlettend toezicht op en ondersteuning van de lidstaten door de 

Commissie tot stand te brengen met betrekking tot hun inspanningen op het gebied van 

de tenuitvoerlegging, onder meer door middel van technische bijstand die gericht moet 

zijn op een betere coördinatie tussen nationale en regionale overheidsinstanties, 

afvalpreventie, de bevordering van hergebruik en recycling en de verdere toename van 

gescheiden inzameling; 

 

18. benadrukt het belang van doeltreffende wetgevingsmaatregelen voor de instelling van 

verplichte bufferzones voor landbouw in de buurt van de steengroevemeren, evenals het 

belang van een toereikende aanpak van het gebruik in de landbouw van bepaalde 

chemische stoffen die zijn aangetroffen in de putten van het waterleidingnet van veel 

gemeenten; 

19. is ernstig bezorgd over het hoge overlijdensrisico, de zeer hoge incidentie van alle 

soorten kanker en het hoge risico op tumoren in de alvleesklier en het 

spijsverteringsstelsel bij de plaatselijke bevolking in de omgeving van een 

aluminiumsmelterij, zoals uit een epidemiologische studie blijkt; wijst op de alarmerend 

hoge uitstoot van dioxinen en pcb's van deze industriële activiteit, zoals blijkt uit de 

overzichten van het regionale bureau voor milieubescherming; dringt er bij de bevoegde 

autoriteiten op aan onmiddellijk actie te ondernemen en zo te zorgen voor volledige 

bescherming van de volksgezondheid. 

                                                 
11 Epidemiologische studie SENTIERI waarin momenteel 41 plaatsen met een zeer hoge verontreinigingsgraad 

worden gecontroleerd (waaronder Ilva in Tarente en Amiantifera di Balangero (Turijn)), waar het 

overlijdensrisico van de bewoners 4 à 5 % hoger is dan dat van de totale bevolking. Zie La Stampa van 

18.2.2019, "Inquinamento, i 40 buchi neri dove le bonifiche sono un sogno".  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
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