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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0074/2006, ingediend door mevrouw Djamila Saidi Rebbadj (Franse
nationaliteit), over een project van het plaatselijk bestuur van Marseille (Frankrijk) om 
in Fos sur Mer een fabriek voor de verbranding van huishoudelijk afval te bouwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt het Europees Parlement tussenbeide te komen teneinde de plannen van het 
plaatselijk bestuur voor de bouw van een fabriek voor de verbranding van huishoudelijk afval 
in Fos-sur-Mer tegen te gaan. Volgens indienster werd de beslissing genomen nadat de 
inwoners van Marseille een soortgelijk project hadden verworpen. Zij denkt dat het project 
een groter verontreinigingsrisico vormt voor Fos-sur-Mer en de hele regio Bouches-du-Rhône 
(beschermd door de Conventie van RAMSAR), die al ernstig is aangetast door de situatie in 
Etang de Berre. Zij verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen teneinde ervoor te 
zorgen dat een grondige effectbeoordeling wordt uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

I. Voorgeschiedenis en samenvatting van de feiten

Het departement Bouches-du-Rhône heeft op 30 januari 2006 een departementaal plan voor 
de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval aangenomen.
Gelijklopend met de uitwerking van dit plan heeft de Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole (de stad Marseille) besloten een complex voor de verwerking van 
huishoudelijk afval voor de agglomeratie Marseille aan te leggen, waarbij het hoofdzakelijk 
om verbranding van het afval gaat. Dit project is goedgekeurd door een besluit van de prefect 
van 12 januari 2006 waarbij een exploitatievergunning is verleend en de werkzaamheden voor 
de totstandbrenging van het project zijn nu aan de gang. Het complex moet volgens plan in 
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juli 2008 operationeel worden.

II. Verzoekschrift

De indienster klaagt over de plannen voor de bouw van een fabriek voor de verbranding van 
huishoudelijk afval van de agglomeratie Marseille in Fos-sur-Mer. De bevolking ziet dit 
project niet zitten en daar het afval zou worden verbrand, wordt gevreesd dat het project een 
bedreiging zou vormen voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

III. Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft ambtshalve een zaak ingespannen in verband met het centrum voor de 
opslag van afval van Crau (de stortplaats van Entressen) in 2005 om ervoor te zorgen dat het 
voldoet aan de Europese afvalvoorschriften. Er is overigens in juni 2006 ook al een klacht 
ingediend in verband met de plannen voor het complex voor de verwerking van huishoudelijk 
afval in Fos-sur-Mer. De klacht luidt met name dat dit project voor de verbranding van afval 
niet in overeenstemming zou zijn met het departementaal plan voor de verwerking van 
huishoudelijk afval van de Bouches-du-Rhône. Er is een onderzoek gestart.

IV. Conclusies

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.


