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Betreft: Verzoekschrift 1390/2009 ingediend door Margret en Alan Bereton (Britse
nationaliteit), betreffende wanbeheer van de vuilnisstortplaats in Cold
Meece (Staffordshire)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verklaren dat de gemeenteraad van Staffordshire zijn verplichtingen inzake het 
gebruik van de vuilnisstortplaats in Cold Meece, die als stortplaats voor gevaarlijke stoffen is 
geclassificeerd op grond van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 
niet nakomt. Indieners laken de ontoereikende opslag van giftig afval en de overlast van 
steenpuin en as afkomstig van de onlangs gesloopte afvalverbrandingsinstallatie in Stoke-on-
Trent. Volgens indieners vormt het wanbeheer van de locatie een ernstige bedreiging voor de 
gezondheid van omwonenden. Zij verzoeken het Europees Parlement een onderzoek naar 
deze gang van zaken te laten instellen door de Europese Commissie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

De Britse autoriteiten hebben de Commissie op 6 april 2010 de aangevraagde informatie in 
verband met dit verzoekschrift toegestuurd. 

De Britse autoriteiten hebben het volgende bevestigd:
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- De beheerder van de stortplaats in Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) is in het bezit 
van twee geldige stortplaatsvergunningen overeenkomstig de desbetreffende artikelen van 
Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen1;

- Al het afval dat op de stortplaats terechtkomt, wordt onderworpen aan een evaluatie van de 
aanvaardingscriteria voor afval overeenkomstig de bepalingen van de Beschikking van de 
Raad betreffende aanvaardingscriteria voor afvalstoffen (2003/33/EG)2. Het is het 
Milieuagentschap niet bekend dat gevaarlijke stoffen op de stortplaats werden aanvaard of dat 
er verbrandingsresten zijn terechtgekomen;

- Overeenkomstig de vergunning wordt de stortplaats regelmatig onderzocht en gecontroleerd. 
Er wordt in dit verband geen gewag gemaakt van wanbeheer van de stortplaats of van 
gevallen van niet-naleving;

- Het Milieuagentschap is niet op de hoogte van de afbraak van de 
afvalverbrandingsinstallatie in Stoke-on-Trent. De verbrandingsinstallatie is op dit moment in 
gebruik en gebonden aan de desbetreffende vergunning.

Conclusies
Gelet op het bovenstaande en bij gebrek aan elementen die op het tegendeel wijzen, is de 
Commissie van oordeel dat de vuilnisstortplaats in Cold Meece wordt gebruikt met een 
geldige vergunning en overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn betreffende het storten 
van afvalstoffen.

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
2 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27.


