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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1277/2009, ingediend door Jochen Bremer (Duitse nationaliteit), 
namens Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz, over een installatie voor de 
verwerking van vast, niet gevaarlijk afval met een vermogen van drie ton per uur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn zorgen over de voorgenomen bouw van een installatie, met een vermogen 
van drie ton per uur, voor de thermische verwerking van vast, niet gevaarlijk afval. Hij stelt 
dat het terrein van de geplande installatie bij Langelsheim (Duitsland), dat in het verleden 
reeds ernstig vervuild was en met cofinanciering van de EU is gesaneerd, opnieuw vervuild 
zal raken. De omgeving van de geplande installatie is volgens indiener momenteel reeds 
ernstig belast door enkele chemische bedrijven. Volgens de gezondheidsdienst benadert de 
luchtvervuiling ter plaatse nu reeds de geldende grenswaarden. Indiener deelt mee dat het 
afval per vrachtauto moet worden aangevoerd hetgeen een verdere verslechtering van de 
luchtkwaliteit zal veroorzaken. Bovendien is in het gebied nog een houtgestookte 
warmtekrachtinstallatie gepland. Indiener vreest verder dat de lucht en de kwaliteit van het 
drinkwater in de omgeving zal verslechteren als gevolg van de te verwachten hoge uitstoot 
van stof en zware metalen en dat boeren bepaalde gewassen niet meer zullen kunnen 
verbouwen. Bovendien stelt hij dat omwonenden ernstige economische schade zullen lijden, 
omdat de waarde van hun bezittingen drastisch zal dalen als de installatie wordt gebouwd.
Indiener wenst dat onderzocht wordt of de bouw van een dergelijke installatie op de geplande 
locatie in overeenstemming is met de geldende milieuwetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.
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Het burgerinitiatief dat indiener vertegenwoordigt verzet zich tegen de voorgenomen bouw en 
ingebruikname van een afvalenergiecentrale voor de thermische verwerking van vast, niet 
gevaarlijk afval met een vermogen van drie ton per uur. In het verzoekschrift wordt een reeks 
mogelijke negatieve gevolgen opgesomd die de installatie zou kunnen hebben op het milieu
en die vooral bij de burgers van de stad Langelsheim (Nedersaksen, Duitsland) tot 
bezorgdheid leiden, met name vanwege het risico van potentiële cumulatieve effecten op de 
luchtvervuiling en de verontreiniging van (drink)water en landbouwgrond in nabijgelegen 
gebieden, alsmede hinder als gevolg van een toename van het vrachtverkeer en stank.
Bovendien zal de voorgenomen bouw van de installatie volgens indiener aanzienlijke 
ongunstige economische en sociale effecten hebben, zoals een afname van sportactiviteiten, 
het wegtrekken van de bevolking, waardevermindering van onroerend goed en 
inkomensverlies in met name de toeristische en de landbouwsector.

Tegen deze achtergrond vraagt indiener om een beoordeling van de geschiktheid van 
Langelsheim als locatie voor de toekomstige energiecentrale door zorgvuldig na te gaan of het 
project voldoet aan de relevante milieuwetgeving.

De projectontwikkelaar heeft de benodigde grond voor de energiecentrale reeds aangekocht 
van de gemeente Langelsheim en heeft in juli 2009 ook een eerste vooraankondiging 
(Vorbescheid) gekregen, waarin de algemene geschiktheid van het terrein voor de bouw en de 
ingebruikname van het voorgenomen project wordt bevestigd. Hierdoor kan de 
projectontwikkelaar, rekening houdend met de bevindingen en bepalingen van dit voorlopige 
besluit, verder gaan met de gedetailleerde voorbereiding van het project voor de officiële 
aanvraag van de noodzakelijke vergunningen voor de bouw en de ingebruikname van de 
voorgenomen installaties. De vooraankondiging was afgegeven na een formele 
goedkeuringsprocedure, waarin ook milieueffectbeoordelingen en de raadpleging van het 
publiek waren opgenomen (in oktober/november 2008 en juli/augustus 2009).

In januari 2010 had de investeerder nog geen aanvraag ingediend voor de noodzakelijke
vergunningen voor het project. Uit recente persinformatie (december 2009) kan worden 
opgemaakt dat de projectontwikkelaar – als gevolg van een hangende rechtszaak en 
gewijzigde economische omstandigheden – begin 2010 waarschijnlijk verder in gesprek zal 
gaan met de lokale autoriteiten en zijn voornemens voor het project en de timing daarvan 
nader zal overwegen.

In de door indiener verstrekte informatie wordt geen melding gemaakt van een mogelijke 
schending van de communautaire wetgeving. Naast het algemene verzoek om een volledig 
onderzoek uit te voeren naar de geschiktheid van het beoogde terrein als locatie voor het 
project, is er ook geen concrete zorg over een mogelijke schending van de nationale 
wetgeving.

De in het verzoekschrift verstrekte informatie is ontoereikend voor wat betreft de EU-
wetgeving en aangezien er nog geen formeel besluit is genomen, kan in dit stadium geen 
inbreuk op de EU-wetgeving worden vastgesteld.


