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Verzoekschrift 727-05 betreffende Path Head Quarry, Blaydon, Tyne & Wear

Samenvatting en aanbevelingen naar aanleiding van een bezoek door de voorzitter van 
de Commissie verzoekschriften op woensdag 28 januari 2009

Inleiding

Het oorspronkelijke verzoekschrift betreffende het gebruik van Path Head Quarry als 
afvalstortplaats was ingediend voordat de autoriteiten van Gateshead een vergunning hadden 
verleend voor de exploitatie van het terrein, die uiteindelijk werd afgegeven toen het
Milieuagentschap op 31 augustus 20051 zijn goedkeuring gaf.

De betrokkenheid van de Commissie verzoekschriften wordt gerechtvaardigd door het feit dat 
mogelijk niet is voldaan aan een aantal verplichtingen op grond van de richtlijn betreffende 
het storten van afvalstoffen (1999/31/EG) en de kaderrichtlijn afvalstoffen (74/442/EEG). De 
indieners hebben erop gewezen dat dit problematisch en schadelijk voor de lokale 
gemeenschap is, met name als het gaat om de problemen met het grondwater en de risico’s 
van verontreiniging door percolatie, en vanwege de ligging van de locatie in de nabijheid van 
woningen en scholen, die daardoor te maken kunnen krijgen met toegenomen luchtvervuiling, 
ongedierte en stank. Het cumulatieve effect van de locatie, in een gebied waar volgens de 
indieners al 33 soortgelijke locaties bestaan, zorgt voor grote ongerustheid bij de 
omwonenden, van wie we er tijdens dit korte bezoek velen hebben ontmoet.

De voornaamste zorg van de indieners is het mogelijke effect op de gezondheid van de lokale 
bevolking, in het bijzonder de kwetsbaardere groepen – jonge kinderen en ouderen. Ook sprak 
men zijn bezorgdheid uit over de geologische veiligheid van de locatie en het mogelijke risico 
van modderstromen na hevige regenval en de ophoping van water achter de verhoogde dam
die het terrein aan de zuidwestkant begrenst.

Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen

De invloed van de Europese wetgeving betreffende afvalstoffen en het storten daarvan op het 
dagelijks leven van mensen is van groot belang voor de commissie, die vaak verzoekschriften 
over deze onderwerpen ontvangt. De richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen bevat 34 
overwegingen die samen met artikel 1 betreffende de algehele doelstelling kunnen worden 
gezien als de parameters van de doelstellingen van de wet, die de lidstaten verplicht moeten 
omzetten en uitvoeren. Hiertoe behoren: 

 het feit dat het storten van afvalstoffen adequaat moet worden gecontroleerd en 
beheerd om mogelijke schadelijke effecten op het milieu en risico’s voor de 
volksgezondheid te voorkomen of beperken; 

 dat de eisen waaraan vuilstortplaatsen moeten voldoen als het gaat om locatie, 
behandeling, beheer, controle, sluiting en preventieve en beschermende maatregelen 
tegen eventuele bedreigingen voor het milieu op de korte of lange termijn, en meer in 

                                               
1 In een brief aan de commissie, die was gedateerd op 14 december 2007, bevestigde het Milieuagentschap dat er 
een beoordeling van hydrogeologische risico’s was uitgevoerd en dat de vergunning beperkende maatregelen 
bevatte om eventuele risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De exploitant van het terrein – SITA –
heeft de plicht te bewijzen dat het risico dat de locatie vormt voor het grondwater laag en aanvaardbaar blijft.
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het bijzonder de verontreiniging van het grondwater door infiltratie van schadelijke 
stoffen in de bodem, duidelijk moeten worden aangegeven;

 de levering van strenge uitvoerings- en technische eisen op het gebied van afvalstoffen 
en het storten daarvan, om maatregelen, procedures en sturing te bieden om de
negatieve effecten op het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van 
oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en op het wereldwijde milieu, 
waaronder het broeikaseffect, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende risico’s voor 
de menselijke gezondheid, van het storten van afvalstoffen gedurende de gehele 
levenscyclus van de stortlocatie, weg te nemen of zo veel mogelijk te beperken.

Een van de algemene vereisten voor vuilstortplaatsen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de 
richtlijn heeft betrekking op “de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en 
recreatiegebieden, waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden 
anderzijds”. Er moet ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van grondwater, 
kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de omgeving. Een vuilstortplaats mag op grond 
van de richtlijn uitsluitend worden toegestaan als aan deze voorwaarden is voldaan, wat 
betekent dat de vuilstortplaats geen ernstig risico vormt voor het milieu.

Overheden zijn verplicht overlast en gevaren die voortkomen uit een vuilstortplaats door de 
uitstoot van stank en stof, wegwaaiende materialen, geluidsoverlast en verkeer, vogels, 
ongedierte en insecten tot een minimum te beperken.

Op verzoek van de Commissie verzoekschriften had de Europese Commissie de Britse 
autoriteiten al in het najaar van 2006 om inlichtingen verzocht met betrekking tot de precieze
voorwaarden waaronder de vergunning was verleend en verdere verklaringen dat de 
dichtstbijzijnde woonwijk “180 – 200 meter van de dichtstbijzijnde afvalstortplaats” lag. Zij 
bevestigden nogmaals de noodzaak van een vuilstortplaats in de omgeving en zeiden dat er op 
dat moment slechts vier waren. In november 2006 ontving de commissie een gedetailleerde 
brief van de borough council van Gateshead1, die eveneens een uitgebreide beoordeling gaf,
alsmede redenen waarom de verlening van de planningsvergunning wettig was en waarom er 
geen materieel milieurisico was voor de omgeving.

Gedurende de volgende twee jaar werd er meer informatie verstrekt door de Britse autoriteiten
en het Milieuagentschap in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot gedetailleerde vragen
die waren gesteld door indieners van verzoekschriften en leden van de commissie over het
grondwater, de pompactiviteiten op het terrein en de functie van het bassin aan de voet van de 
vuilstortplaats en de nabijheid van waterhoudende grondlagen. Op basis van de gedetailleerde
informatie die werd verstrekt en na een hydrogeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd door 
de EA, kwam de Europese Commissie tot de conclusie dat het conceptuele model van de 
locatie uitwees dat de locatie in overeenstemming leek te zijn met de richtlijn.

Een latere gedetailleerde analyse die werd uitgevoerd door de indieners toonde echter 
blijvende tegenstrijdigheden aan, en om die reden aanvaardde de voorzitter, gezien de wijd 
verspreide twijfels, een uitnodiging om het gebied te bezoeken en met alle belanghebbende 
partijen te praten.

                                               
1 Brief en bijlagen van Derek Quinn, Group Director, Development and Enterprise, 15 november 2006.
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Ontmoeting met indieners en omwonenden in Crookhill Primary School, Blaydon

Zo’n dertig buurtbewoners woonden de bijeenkomst bij, onder wie de indieners, en zij 
beschreven uitgebreid hun ervaringen sinds de ingebruikname van de nieuwe vuilstortplaats. 
Enkelen van de oudere aanwezigen vertelden iets over de geschiedenis van het gebied en de 
banden ervan met de voormalige mijnbouwindustrie en de vele aangrenzende zand- en
grindgroeven. Er zijn veel ondergrondse doorgangen en tunnels. De mijnbouw, die generaties 
lang de voornaamste economische activiteit vormde, heeft de grondlagen en de ondergrondse 
waterlopen beïnvloed. Volgens de omwonenden is een deel van het gebied daardoor gevoelig 
voor periodieke verzakkingen door de instorting van ondergrondse tunnels. Men had het over 
bronnen die onverwacht verschijnen in tuinen en over stromen en beekjes in de buurt die 
verdwijnen. 

Men zei dat zo’n drieduizend mensen in Ryton en Blaydon op loopafstand van de 
vuilstortplaats wonen, waarvan een deel voorheen een recreatiegebied was en een deel een 
aantal beschermde vlinder- en plantensoorten herbergde. Het schoolplein van de plaatselijke 
school (grenzend aan de locatie waar de bijeenkomst werd gehouden) moet af en toe worden 
afgesloten vanwege een sterke stank die vanaf de vuilstortplaats komt of vanwege de vele
meeuwen die de speelterreinen en gebouwen ernstig vervuilen. Insecten, met name 
verschillende soorten vliegen, komen in grote zwermen voor in het gebied en lijken 
ongevoelig te zijn voor insectensprays. Veel van de aanwezigen op de bijeenkomst vrezen 
voor de gezondheid van hun kinderen, die regelmatig lijden aan verschillende ziekten en 
aandoeningen die volgens hen verband houden met de aanwezigheid van de nieuwe 
vuilstortplaats van Path Head en andere vuilstortplaatsen in de omgeving, die allemaal in de 
buurt van Ryton liggen.

Men uitte zijn angst over de stabiliteit van de vuilstortplaats, gezien het feit dat er twee dorpen 
lager gelegen zijn dan de stortplaats – Stella, waarnaar het beekje is genoemd, en Hedgefield. 
Sommige mensen maakten zich zorgen over het mogelijke gevaar van modderstromen als het 
waterpeil stijgt na hevige regenval, wat niet ongebruikelijk is in dit gebied. Anderen maakten 
zich meer zorgen over de risico’s van verontreiniging van de watervoorziening, hoewel er in 
het terrein zelf afvoerleidingen voor grondwater zijn aangelegd en de eigenaars van de 
stortplaats voortdurend water uit het terrein pompen. De indieners lieten foto’s zien waarop 
het waterpeil in het bassin aan de voet van de stortplaats te zien was.

Tijdens een rondgang door de omgeving van de locatie konden veel beweringen van de 
indieners worden geverifieerd en was goed te zien hoe dicht de huizen van Stargate bij de 
omheining van het terrein staan, die zich direct aan de overzijde van de weg bevindt. Langs de 
weg aan de westzijde van Stargate waren speciale afwateringsstelsels aangelegd om water uit 
een nabijgelegen meertje dat veel hoger ligt dan de vuilstortplaats van Path Head om te 
leiden. Aan de oostkant van het terrein liep een grote hoeveelheid water omlaag over Stella 
Lane en Hexham Old Road, naast het water dat Starbeck in werd geleid. Verder naar beneden, 
aan de andere kant van de velden en akkers aan de rand van een dorp, was een watermolen.

Gateshead Metropolitan Borough Council

Tijdens een bijeenkomst met hoge ambtenaren van de raad (borough council) en 
vertegenwoordigers van het Milieuagentschap konden de indieners de vele vragen die ze 
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hadden stellen. Na een korte en nogal nerveuze kennismaking waren de ambtenaren erg 
behulpzaam in het geven van antwoorden en aanvullende achtergrondinformatie met 
betrekking tot de keuze van de locatie en de mate van onderzoek die noodzakelijk is om de 
veiligheid te garanderen. Hun juridische afdeling was zich ook zeer goed bewust van de
bepalingen in de EU-richtlijnen en de implicaties daarvan voor het lokale beleid.

Interessant genoeg maakt het gebruik van vuilstortplaatsen in de omgeving duidelijk deel uit 
van een grotere afvalstrategie waarbij de noodzaak om huishoudelijk afval te recyclen wordt 
benadrukt. Slechts 26% van het afval wordt op dit moment gerecycled in de regio Gateshead, 
South Tyneside en Sunderland, en het partnerschap tussen de drie metropolitan borough 
councils om dit cijfer aanzienlijk te verhogen werd sterk bevorderd, met een doelstelling van
50% in 2020. Het werd ook erkend dat het gebied geen geschikte ruimte meer had voor 
vuilstortplaatsen en de situatie rondom de locatie van Path Head sloot aan bij deze algemene 
conclusie. De vuilstortplaats van Path Head moet volgens de planning in 2017 sluiten.

De ambtenaren beoordeelden het gebied rond Ryton als een geschikte locatie voor het storten 
van afvalstoffen op basis van de voormalige dagbouw en de geologie. Ze erkenden dat er nog 
altijd een waterprobleem was en zeiden dat ze de grondwatersituatie regelmatig hadden 
onderzocht en proefboringen hadden verricht om de situatie zo goed mogelijk in de gaten te 
houden. Ze gaven toe dat corrigerende maatregelen nodig zullen blijven om het probleem te 
beperken. Ze waren echter van mening dat deze moeilijkheden beheersbaar zijn en geen 
bedreiging zouden mogen vormen voor de omwonenden.

De ambtenaren deelden ons mee dat ze in de afgelopen twee jaar de stankbeheersing hadden 
verbeterd, waarbij ze wederom erkenden dat dit inderdaad een probleem was dat ze samen 
met de exploitanten van het terrein probeerden op te lossen. Harde wind had de voorgaande 
herfst ook voor problemen gezorgd toen afval van het terrein werd geblazen, maar er waren 
extra netten geplaatst om dit in de toekomst te voorkomen.

Door het voortdurend pompen zou er geen risico mogen zijn dat het grondwater zou stijgen en 
door het terrein verontreinigd zou raken, en de bodem van klei en de bekleding van het terrein 
met een membraan – gecontroleerd door het Milieuagentschap – beschermen hier ook tegen. 
Drinkwater wordt gewonnen uit rivierbronnen, en er is geen belangrijke waterhoudende laag 
die wordt gebruikt voor de levering van drinkwater.

De ambtenaren van de raad meldden dat zij beperkende maatregelen hadden genomen om de 
bewoners van Stargate nog beter te beschermen, omdat die het dichtst bij de vuilstortplaats 
van Path Head wonen, door het gebied geschikter te maken als leefgebied voor vogels, 
bijvoorbeeld oeverzwaluwen. Er werden aanvullende documenten over de milieuaspecten en 
de genomen of geplande beperkende maatregelen verstrekt, alsmede correspondentie van de
directeur van de volksgezondheid, die ook had gereageerd op geuite zorgen.

Er waren ook lokale raadsleden aanwezig op de bijeenkomst, die ook werd bijgewoond door
Fiona Hall, lid van het EP, en de parlementair medewerker van Martin Callanan, lid van het
EP. Zij spraken hun eigen zorgen over het effect van de vuilstortplaats van Path Head uit en
wezen op het cumulatieve effect van oudere, gesloten stortplaatsen op de gezondheid van de 
omwonenden. 
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De locatie in Path Head werd volgens de ambtenaren beheerd volgens de modernste en 
strengste normen, en dat gold zeker niet voor veel van de oudere locaties, die niet hadden 
kunnen profiteren van de huidige methoden en werkwijzen. Nogmaals beweerden zij stellig 
dat er maatregelen waren genomen om te garanderen dat de lokale gemeenschap beschermd 
was tegen vervuiling door oudere locaties. Er werden negentien locaties genoemd, waarvan er 
op dit moment vier in gebruik zijn.

Terugkerend bij het onderwerp van het grondwater en de gevolgen voor de stabiliteit van het 
terrein als dit blijft stijgen, werd geantwoord dat de stabiliteitsfactor van het terrein 
voortdurend in de gaten wordt gehouden. Dit heeft de omwonenden tot nu toe echter nog niet 
gerust kunnen stellen, en zowel Fiona Hall als enkele van de aanwezige lokale raadsleden
vroegen zich af of het wel verstandig was geweest om de vergunning te verlenen, aangezien 
het water zo’n groot probleem blijft vormen.

Bezoek aan de vuilstortplaats van Path Head die wordt beheerd door SITA 
Environment Ltd.

Zowel de regiomanager als de locatiemanager gaven de delegatie uitgebreide antwoorden op 
de gestelde vragen en legden uit wat de vereisten waren van de IPPC-vergunning die in 
augustus 2005 was verleend, waarbij ze bevestigden dat de locatie bedoeld was voor
ongevaarlijk huishoudelijk afval. De locatie werd geopend in februari 2007, en in 2008 werd 
een aangepaste vergunning verleend waarin het interventiepunt van de uitstoot is vastgelegd. 
De hoeveelheid afval die op het terrein wordt beheerd, is niet toegenomen. Er is een 
verbindingscomité opgericht met de lokale overheid en het Milieuagentschap en er wordt een 
klachtenregister bijgehouden. In 2008 zijn negentig klachten geregistreerd.

Als de klachten worden gestaafd, zoals is gebeurd met het probleem van een bepaald soort 
vlieg die de lokale gemeenschap veel overlast bezorgde, wordt een gespecialiseerd bedrijf 
ingeschakeld om het probleem aan te pakken. Alle medewerkers op de locatie zijn geschoold 
in ongediertebestrijding. Er is ook een actief programma voor vogelbeheer om te voorkomen 
dat er te veel vogels op het afval afkomen, en de delegatie zag de omvangrijke netten die 
waren aangebracht met behulp van mobiele kranen. Deze waren één maand verwijderd om de 
activiteiten van de ene naar de andere cel te kunnen verplaatsen.

(Hoeveel werk er voorafgaand aan het bezoek was verricht om de zaak positief weer te geven
was een kwestie van gissen, en dat gevoel werd nog versterkt door de deodorantgeur in en om 
de kantoren.)

De locatiemanagers bevestigden dat er geen problemen waren geweest met betrekking tot de
stabiliteit van het terrein. Er werd gewezen op de aanwezigheid van twee bassins voor 
drainage van oppervlaktewater, en men deelde de delegatie mede dat er van de ene naar de 
andere werd gepompt; 24 uur pompen was echter niet meer noodzakelijk, en de pompen 
waren niet meer altijd nodig. De delegatie werd medegedeeld dat eind februari 2009 een 
herziening van de beoordeling van hydrologische risico’s zou worden uitgevoerd, maar de 
kwestie had uitsluitend te maken met oppervlaktewater, en men ontkende dat er een
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grondwaterprobleem was.1 Percolatiewater werd opgeslagen in tanks op het terrein.

Conclusies en aanbevelingen

De argumenten over de aanwezigheid van grondwater zijn complex, en helaas maakte het 
bezoek het niet mogelijk hier een duidelijke conclusie uit te trekken. De indieners beweren dat 
de cijfers in de hydrogeologische risicobeoordeling van november 2004 aangeven, zoals zij 
ook hebben gezien in stromen en plassen aan de zijkanten van de lege ruimte, dat het 
grondwater 19 meter hoger staat dan de laagste afvalstortplaats. Dit lijkt te zijn bevestigd in 
het risicobeoordelingsverslag voordat de vergunning werd verleend, waarin werd toegegeven 
dat “afvoer van het ondiepe grondwater in de groeve op een zeker moment naar Stella Beck 
zou moeten worden geleid, hoewel het op dit moment terechtkomt in het bassin van de 
groeve”.

De autoriteiten van Gateshead en het Milieuagentschap houden vol dat er afvoerleidingen 
voor grondwater zijn geïnstalleerd op het terrein om verontreiniging te voorkomen en dat 
eventuele bezinksels en percolaat volledig worden opgevangen op het terrein zelf. Er kan dus 
worden gesteld (en dat wordt ook bevestigd door de meest recente risicobeoordeling) dat er 
maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er oppervlaktewater of grondwater in het 
gestorte afval terechtkomt.

Tijdens het bezoek is gelet op het functioneren van de locatie, en de indruk was dat de 
vuilstortplaats netjes en goed beheerd was en goed genoeg was uitgerust om aan de eisen van 
de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen te voldoen. 

Het beheer van de locatie was zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheden en had 
verbindingsbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en het 
Milieuagentschap georganiseerd of hier in elk geval aan deelgenomen. Dergelijke 
samenwerking op lokaal niveau is essentieel, evenals de brede publicatie en verspreiding van 
alle objectieve informatie met betrekking tot de locatie, zowel positief als negatief. Niettemin 
was het ook duidelijk dat de locatiemanagers er in de voorgaande dagen voor hadden gezorgd 
dat de locatie en de omgeving goed waren voorbereid op het parlementaire bezoek, en het zou 
onjuist zijn om dat feit niet te vermelden. De omwonenden gaven aan dat dit het geval was en
dat dergelijke opruimacties niet vaak genoeg plaatsvonden.

De aanwezigheid van vuilstortplaatsen dicht bij woongebieden mag niet worden 
aangemoedigd; dat is een kwestie van gezond verstand. 

De richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen is zelf echter erg zwak en onnauwkeurig 
over dit punt, want hierin wordt alleen gesteld: “Bij de inrichting van een stortplaats moet 
rekening worden gehouden met voorschriften betreffende: a) de afstand tussen de grens van 
het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden […] anderzijds”.

De vaststelling dat de dichtstbijzijnde huizen in Stargate slechts 100 meter van de omheining 

                                               
1 Dit komt niet overeen met het standpunt van het Milieuagentschap dat, zoals de indieners in een brief van 13 
januari 2008 hebben verklaard, “het water in de holte van de stortlocatie een mengsel is van grondwater en 
regenwater”, zoals was vermeld in de notulen van vergaderingen.
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van het terrein staan en dat de wijk Runhead en Cushy Cow Lane niet veel verder van het 
terrein liggen, geeft aan wat het probleem is, want het lijkt de parlementaire delegatie
duidelijk dat deze huizen te dichtbij staan en dat degene die toestemming heeft gegeven voor 
de locatie redelijkerwijs geweten moet hebben dat vervelende gevolgen onvermijdelijk waren. 
Het moet nog worden bewezen of de vervelende gevolgen van invloed zijn op de 
volksgezondheid, en de delegatie heeft nagedacht over onderzoek naar dit punt. In elk geval 
verhoogt een dergelijke nabijheid vanwege de regelmatige stank en stofverontreiniging de 
stress in het gebied en heeft zij een grote invloed op het dagelijks leven van de mensen.

Aangezien de vuilstortplaats van Path Head op dit moment een volledig functionerende 
afvalstortlocatie is, kan niet worden verwacht dat deze voor de geplande datum kan worden 
gesloten. Gezien de nabijheid van de woonwijk en scholen is het bijzonder te betreuren dat 
deze locatie is gekozen. Er was echter, in elk geval binnen de EU-wetgeving, geen duidelijke 
verplichting om het anders te doen, en de geschiedenis en geologie van het gebied hebben 
ongetwijfeld de keuze voor de locatie beïnvloed, ondanks de talloze andere huidige en 
voormalige locaties in het gebied – waarvan het cumulatieve effect had moeten worden 
meegewogen.

Met deze overwegingen in gedachten, en rekening houdend met de schriftelijke en 
mondelinge documentatie en het bewijsmateriaal die zijn ontvangen, wordt aanbevolen dat:

1. De overheden ervoor zorgen dat er frequenter grondige en regelmatige reiniging van 
het gebied plaatsvindt, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan van 
nature kwetsbare locaties zoals scholen en recreatiegebieden;

2. Dat het Milieuagentschap wordt gevraagd regelmatig informatie te publiceren en 
verstrekken aan de lokale gemeenschap over de mate van luchtvervuiling en andere 
resultaten van wetenschappelijk toezicht op de activiteiten van de locatie, waaronder 
het grondwaterpeil;

3. Dat er specifieke maatregelen worden genomen om het toezicht op de stabiliteit van de 
locatie te versterken, in het bijzonder rondom de dam boven Star Beck, om de lokale 
bevolking gerust te stellen met betrekking tot het risico van een modderstroom;

4. Dat de verantwoordelijke commissie in het Europees Parlement ervoor zorgt dat er in 
een eventuele toekomstige herziening van de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen duidelijkere eisen worden vastgelegd met betrekking tot de afstand van 
vuilstortplaatsen tot woon- en recreatiegebieden.


