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Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 23/2007, ingediend door Gerard Casanova (Franse nationaliteit), namens het 
collectief Port Saint Louis du Rhone tegen vuilverbranding, gesteund door 52 
medeondertekenaars, tegen het verdere gebruik van een vuilverbrandingsinstallatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de voortdurende luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door kleine 
deeltjes die worden uitgestoten door een verbrandingsinstallatie voor giftig afval dat 
afkomstig is van industriële havenfaciliteiten. Hij benadrukt dat de installatie niet alleen 
grensoverschrijdende verontreiniging veroorzaakt, maar tevens zeer schadelijk is voor de 
gezondheid van de plaatselijke bevolking. Bovendien heeft de installatie economisch gezien 
weinig nut, aangezien deze zou kunnen worden vervangen door duurzamere methoden voor 
afvalverwerking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2007. De Commissie is verzocht om informatie te 
verschaffen (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

De gemeente Marseille is op een locatie in Fos-sur-Mer begonnen met de bouw van een 
verbrandingsinstallatie voor stedelijk afval. Op 12 januari 2006 is hiervoor een vergunning 
(arrêt d'exploitation) verleend. In augustus 2006 werden de werkzaamheden op bevel van de 
rechtbank van eerste aanleg te Marseille stilgelegd op grond van het feit dat een lokaal 
beschermde plantensoort was ontdekt. Het gerechtshof te Aix-en-Provence vernietigde dit 
bevel, waarna de bouw naar het schijnt in het najaar van 2006 is hervat.
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Op grond van een eerder verzoekschrift (74/2006) over hetzelfde onderwerp heeft de 
Commissie op 12 december 2006 een mededeling en op 15 juni 2007 een aanvullende 
mededeling gepubliceerd.

Verder is naar aanleiding van een klacht van de lokale autoriteiten van Fos-sur-Mer van 15 
mei 2006, met betrekking tot de vervuilverbrandingsinstallatie een geding aangespannen. 
Hoofdpunten van dit geding zijn de schending van het recht op inspraak van het publiek en 
het feit dat de verbrandingsinstallatie een gebied dat al sterk verontreinigd is, nog extra zou 
verontreinigen.

In haar mededeling deelde de Commissie mee dat ze de Franse autoriteiten op 31 januari 2007 
schriftelijk om inlichtingen had gevraagd over de luchtverontreinigingssituatie in het gebied 
en over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de verbrandingsinstallatie. Het 
antwoord dat de Commissie op 26 maart 2007 ontving, is momenteel voorwerp van 
onderzoek.

De Commissie raadt de Commissie verzoekschriften aan om dit verzoekschrift samen met 
verzoekschrift 74/2006 te behandelen, vanwege de overeenkomsten. De Commissie 
verzoekschriften zal op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de lopende acties 
met betrekking tot de kwestie die in deze verzoekschriften aan de orde wordt gesteld.

4. Nieuw antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De verzoekschriften hebben gemeen dat ze protesteren tegen het project om een 
vuilverbrandingsinstallatie in gebruik te nemen (hierna te noemen het "project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie" of "vuilverbrandingsinstallatie") op een locatie genaamd Caban-
Sud in het industriegebied van de gemeente Fos-sur-Mer (departement Bouches-du-Rhône). 
Omdat genoemde verzoekschriften zich op dezelfde argumentatie baseren, worden de 
verzoekschriften in deze schriftelijke mededeling tegelijkertijd behandeld.

De betrokken vuilverbrandingsinstallatie is een multifunctionele afvalverwerkingscentrale die 
bestemd is voor de verwerking van het grootste deel van de 600 000 ton stedelijk en 
soortgelijk ongevaarlijk afval die jaarlijks wordt geproduceerd door de 18 gemeenten van de 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), een agglomeratie van bijna 
een miljoen inwoners.1 De verbrandingsinstallatie wordt beheerd en geëxploiteerd door het 
bedrijf EVERE SAS (namens de openbare dienst van de CUMPM) en heeft een totale 
jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 410 000 ton. De verbrandingsinstallatie dient ter 
compensatie van de sluiting op 31 maart 2010 van de vuilstortplaats in Entressen.2 Het deel 
                                               
1 De betrokken gemeenten zijn: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf 
les Martigues, Ensues la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan 
de Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins en Septemes les Vallons.
2 Hierbij wordt opgemerkt dat de afvalstortplaats in Entressen in de lente van 2010 is gesloten 
als gevolg van een inbreukprocedure ingesteld door de Europese Commissie, omdat bij deze 
afvalstortplaats de technische voorschriften als neergelegd in Richtlijn 1999/31/EG van de 
Raad van 26 april 1999 inzake het storten van afval niet werden gerespecteerd. In vervolg op 
de maatregelen van de Franse overheid om deze afvalstortplaats te sluiten en aan te pakken 
heeft de Commissie deze inbreukprocedure beëindigd. 
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van het stedelijk en soortgelijk ongevaarlijk afval van de genoemde 18 gemeenten dat niet 
door de verbrandingsinstallatie zal worden verwerkt, blijft gebracht worden naar de 
vuilstortplaatsen van Septèmes-les-Vallons, Cadenaux (gemeente Pennes-Mirabeau) en 
Mentaure (gemeente La Ciotat). 

Het besluit van de prefectuur tot een exploitatievergunning1 voorziet in een jaarlijkse 
verwerking van 110 000 ton via de installatie voor methanisering2 en biologische revalorisatie 
(compostering)3 waarbij, naast warmte en compost, elektriciteit (13 GWh/jaar) wordt 
geproduceerd. De overige 300 000 ton afval zal worden verwerkt door de 
verbrandingsinstallatie die is voorzien van een toepassing voor energiewinning (een jaarlijkse 
elektriciteitsproductie van 240 GW/h).4 Naast de installatie voor methanisering, biologische 
revalorisatie en energieopwekking voorziet het project ook in een afvalopslagloods (voor de 
afgifte en tijdelijke opslag van binnenkomend afval) en een afvalsorteerfaciliteit (voor 
sortering van binnenkomend afval voor de verschillende verwerkingsmethodes en het 
scheiden van afval dat geen stedelijk of soortgelijk afval is en gevaarlijke en vloeibare 
afvalstoffen). Er wordt verder op gewezen dat 90% van het afval zal worden aangevoerd per 
spoor. 

Argumentatie van de indieners  

De argumenten van de indieners van het verzoekschrift die zich verzetten tegen de 
vuilverbrandingsinstallatie zijn de volgende: 

 Het departementale plan voor de verwerking van stedelijk en soortgelijk afval van het 
departement Bouches-du-Rhône (hierna "PDEDMA") voorzag niet in een 
vuilverbrandingsinstallatie. 

 De vergunning van het project voor een vuilverbrandingsinstallatie is verleend door de 
bevoegde overheidsinstantie ofschoon de bevolking zich hiertegen heeft verzet naar 
aanleiding van een publieke enquête gehouden voorafgaand aan de goedkeuring en 
publicatie van het besluit van de prefectuur tot een bouw- en exploitatievergunning. De 
bevolking heeft zich verzet tegen het principe van afvalverbranding en staat een 
oplossing voor die is gebaseerd op 100% methanisering en biologische revalorisatie. 

                                               
1 Prefectuur van de regio Provence, Alpes, Côtes d'Azur en het departement Bouches-du-
Rhône, besluit tot vergunning aan het bedrijf EVERE SAS van de exploitatie van een 
multifunctionele verwerkingcentrale voor stedelijk afval met toepassing voor energiewinning 
op grondgebied van de gemeente Fos-sur-Mer, 12 januari 2006. 
2 Methanisering: het omzetten van biologisch afbreekbaar afval in biogas en compost in een 
afgesloten ruimte waarin fermentatiereacties gecontroleerd en geoptimaliseerd plaatsvinden. 
Het biogas kan vervolgens worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte.
3 Biologische revalorisatie: onttrekking van waardegevende bestanddelen uit organisch afval 
(het voor gisting vatbare deel van huisvuil en groente- en tuinafval) om de kwaliteit van de 
grond te verbeteren.
4 Gebruik voor energiedoeleinden: verbranding van afval dat als brandstof wordt gebruikt, 
energiewinning in de vorm van stoom die wordt geproduceerd in ketels die zijn verbonden 
met de verbrandingsovens en die wordt omgezet in elektriciteit. De energieproductie kan ook 
worden gebruikt voor industriële verwarmingsnetwerken of stadsverwarming.
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 De bevoegde overheidsinstantie zou voor het project een vergunning hebben verleend 
zonder dat een gedegen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s heeft plaatsgevonden Een 
dergelijk onderzoek had gedaan moeten zijn om vast te stellen of de ingebruikname van 
een nieuwe industriële installatie in de industriële zone van Fos-sur-Mer niet zou leiden 
tot een toename van de luchtvervuiling in het betreffende gebied en de daarmee gepaard 
gaande risico’s voor de gezondheid. 

 De ingebruikname van een vuilverbrandingsinstallatie in de industriële zone van Fos-sur-
Mer zou verboden moeten worden vanwege het feit dat het betreffende gebied en de 
bevolking die er woont al blootstaan aan ernstige luchtvervuiling. 

Juridische procedures, aangespannen op nationaal niveau, waarbij de legitimiteit van de 
bouw- en exploitatievergunning van de vuilverbrandingsinstallatie is bevestigd 

Om te beginnen dient erop gewezen dat het project onderwerp is geweest van meer dan 40 
nationale juridische procedures door verscheidene tegenstanders van de 
vuilverbrandingsinstallatie aangespannen bij de administratieve rechtbank in Marseille (in 
eerste aanleg) bij het administratief Hof van Beroep in Marseille (in hoger beroep) en bij de 
Conseil d’Etat (Raad van State, in laatste aanleg) teneinde, in het bijzonder, de annulering te 
bewerkstelligen van de besluiten van de prefectuur om aan exploitant EVERE SAS een 
vergunning te verlenen voor de bouw en exploitatie van voornoemde 
vuilverbrandingsinstallatie. 

In dit opzicht wordt erop gewezen dat de bestuursrechter in Frankrijk ook communautair 
rechter is met de competentie (en de plicht) om het nationale recht te toetsen aan het EU-recht 
en om het EU-recht toe te passen. In algemene zin wordt benadrukt dat de Commissie van 
mening is dat ze niet geroepen is in de plaats te treden van de nationale rechter wiens taak het 
is om de juiste toepassing van het EU-recht te waarborgen. In deze context merkt de 
Commissie op dat dit standpunt ook wordt ingenomen door het Europees Parlement, als 
uitgesproken in de Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de 
beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2009 (2009/2139(INI)) waarin punt 
(K° als volgt luidt:

"K.  overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het 
besluit van december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met 
klacht 822/2009/BU tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder 
bewust van moeten worden gemaakt dat de nationale gerechtelijke procedures 
een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen kwesties 
kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het 
resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien,"

In alle gevallen wordt opgemerkt dat de bestuursrechter steeds van oordeel is geweest dat in 
genoemde besluiten van de prefectuur noch met betrekking tot de vorm, noch met betrekking 
tot de inhoud fouten voorkwamen. Met andere woorden: de hoogste bestuursrechtelijke 
instantie is van oordeel dat de bevoegde autoriteiten in dezen op geen enkele manier inbreuk 
hebben gepleegd op het toepasselijk nationaal recht met inbegrip van de nationale 
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omzettingsmaatregelen van de EU-richtlijnen (bijvoorbeeld de uitvoering van een 
voorafgaande, volledige milieueffectrapportage, uitgevoerd volgens de procedure met 
volledige en correcte informatievoorziening aan en inspraak van het publiek) waar het gaat 
om de aan EVERE SAS verleende vergunningen voor de bouw en exploitatie van de 
vuilverbrandingsinstallatie. 

Er kan geen inbreuk worden geconstateerd op het milieurecht van de EU

Niettegenstaande het feit dat de Franse bestuursrechter heeft geoordeeld dat de 
bouwvergunning en de exploitatievergunning die zijn verleend aan het bedrijf EVERE SAS in 
overeenstemming met de wet waren, heeft de Europese Commissie (hierna de Commissie) het 
geheel aan informatie en documenten dat is aangeleverd door zowel de indieners als de Franse 
autoriteiten nog eens beoordeeld vanuit een technisch en juridisch oogpunt. Hieruit trekt de 
Commissie de conclusie dat het project voor de ingebruikname van een 
vuilverbrandingsinstallatie, onderwerp van verzoekschriften 4/2006 en 23/2007, op geen 
enkele manier in strijd is met het EU-recht, waarbij inbegrepen het EU-milieurecht. 

Wat betreft het argument van de indieners dat een vermelding van het project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie ontbreekt in het PDEDMA

In herinnering wordt gebracht dat de vergunning voor de exploitatie van de 
vuilverbrandingsinstallatie is verleend door de prefectuur op 12 januari 2006. Het gaat hier 
om de formele bestuurlijke handeling waarmee een vergunning is verleend voor het project. 
Indieners houden staande dat deze vergunning een schending inhoudt van het Europees recht, 
omdat de vergunning is verleend zonder dat in het PDEDMA sprake was van een dergelijke 
vuilverbrandingsinstallatie. 

In feite hebben de bevoegde autoriteiten op 26 juli 1999 een eerste PDEDMA aangenomen 
waarin sprake was van de aanbouw van toekomstige afvalverwerkingsinstallaties. De 
rechtbank van Marseille heeft dit plan afgewezen op 24 juni 2003 met het argument dat in het 
plan geen opsomming van te bouwen installaties wordt gegeven maar dat het plan zich 
beperkt tot te algemene suggesties en voorstellen. Hierna is een tweede PDEDMA uitgewerkt 
en aangenomen op 30 januari 2006. Dit tweede PDEDMA is door de rechtbank van Marseille 
afgewezen op 2 oktober 2007 met het argument dat in dit PDEDMA geen melding wordt 
gemaakt van het project voor een vuilverbrandingsinstallatie, een project waarvoor nochtans 
op 12 januari 2006, iets meer dan twee weken voor de aanname van dit nieuwe PDEDMA, de 
vergunning was verleend. Momenteel zijn de bevoegde autoriteiten bezig met het opstellen 
van een derde PDEDMA. 

Gezien het voorgaande moet dus worden vastgesteld dat de vergunning voor de exploitatie 
van de vuilverbrandingsinstallatie is gegeven buiten elke PDEDMA om. De Commissie 
benadrukt dat een dergelijke situatie geen schending inhoudt van het Europees recht gezien de 
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (hierna "het Hof"). Verwezen wordt naar 
arrest C-52/07 en C-217/02 (gevoegde zaken) waarin de rechter heeft verklaard dat de 
vergunning voor de exploitatie van een afvalverwerkingscentrale kan worden verleend zonder 
dat er sprake is van een afvalbeheersplan.1 Met andere woorden, teneinde de realisering te 
                                               
1 Arrest van het Hof van 1 april 2004, gevoegde zaken C-53/02 en C-217/02, gemeente B 
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waarborgen van de doelen als gesteld in Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen1

(verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen zonder de mens of de omgeving in gevaar 
te brengen, de opzet van een geïntegreerd en functionerend netwerk van 
afvalverwerkingscentrales) kan het de bevoegde autoriteiten niet verboden worden om een 
vergunning te verlenen voor de exploitatie van een afvalverwerkingscentrale zonder dat er een 
afvalbeheersplan bestaat. Wat dat aangaat moet worden opgemerkt, als eerder benadrukt, dat 
het project voor de ingebruikname van een vuilverbrandingsinstallatie is ontstaan uit de 
behoefte om een vervanging te vinden voor de vuilstortplaats in Entressen die moest worden 
gesloten en derhalve met het oog op een adequate verwerking van het afval dat wordt 
geproduceerd door de CUMPU in overeenstemming met de uitgangspunten van het Europees 
recht.

Wat betreft het feit dat het tweede PDEDMA geen melding maakt van het project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie in Fos-sur-Mer, wordt eraan herinnerd dat deze omissie als eerder 
aangegeven onderwerp is geweest van een uitspraak van de administratieve rechtbank in 
Marseille die heeft geleid tot de afwijzing van dit plan. Bovendien voegt de Commissie toe 
dat deze omissie geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid, vanuit Europees recht bezien, 
van het besluit van de prefectuur tot een exploitatievergunning voor de 
vuilverbrandingsinstallatie. Het probleem betreft hier niet de rechtmatigheid van deze 
vergunning maar de inhoud van een afvalverwerkingsplan (het niet vermelden van een 
"bestaande" installatie, te weten een vuilverbrandingsinstallatie waarvoor al een 
exploitatievergunning was verleend) dat is aangenomen ná voornoemde vergunning.

Alles bijeengenomen betoogt de Commissie dat het project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie, onderwerp van verzoekschriften 74/2006 en 23/2007 niet heeft 
geleid tot een schending van het Europees recht inzake afvalstoffen. 

Wat betreft het argument van de indieners over het verzet van de bevolking tegen een 
vuilverbrandingsinstallatie

Er wordt aan herinnerd dat geen enkele relevante Unierechtelijke bepaling op dit gebied de 
bevoegde autoriteiten verplicht om de opvattingen van het publiek op elk punt te volgen. Met 
andere woorden; de genoemde autoriteiten hadden in dit geval niet de verplichting om de 
vergunning voor de exploitatie van de vuilverbrandingsinstallatie te weigeren alleen omdat de 
bevolking zich tegen het project verzette. Met het oog hierop zijn Richtlijn 85/337/EEG 
betreffende milieueffectbeoordelingen (hierna "MEB"2 en Richtlijn 96/61/EG betreffende 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna "richtlijn GPBV") van 
toepassing 3 In deze richtlijnen wordt gesteld dat het publiek het recht heeft deel te nemen aan 

                                                                                                                                                  
raine-le-Château (C-53/02) en Michel Tillieut e.a. (C-217/02) tegen de regio Wallonië. PB C 
109 van 04/05/2002 PB C 191 van 10/08/2002
1 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Deze richtlijn 
is sindsdien ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (gewijzigd).
3 Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
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het beslissingsproces en het recht heeft op toegang tot alle relevante informatie, maar wordt 
aan de andere kant gesteld dat de bevoegde autoriteiten de uitkomst van de 
inspraakprocedures slechts "in overweging" hoeven te nemen. Waar genoemde autoriteiten 
dus moeten garanderen dat het publiek gekend wordt in en deelneemt aan de besluitvorming, 
zijn zij niet gebonden aan de opvattingen van het publiek. Om deze reden kennen Richtlijn 
85/337/EEG en Richtlijn 96/61/EG aan het publiek het recht toe op een gang naar de rechter 
om te protesteren tegen een vergunningsbesluit (bijvoorbeeld wanneer een vergunning is 
verleend voor een project waarover het publiek niet van tevoren is geraadpleegd). 

Derhalve waren de bevoegde autoriteiten niet verplicht om het project te annuleren omdat de 
bevolking zich er tegen verzette en waren zij evenmin gebonden aan de wens van de 
bevolking om de voorkeur te geven aan methanisering in plaats van verbranding. 

In deze context moet ook worden benadrukt dat de bevoegde autoriteiten in het kader van de 
procedure tot vergunning voor de vuilverbrandingsinstallatie een inspraakprocedure hebben 
opgezet die volledig in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Unierecht 
(raadpleging van de bevolking in een vroeg stadium en voorafgaand aan het 
vergunningsbesluit van de prefectuur, alle relevante informatie aangeboden aan het publiek 
enz.). De openbare enquête is gehouden in de gemeentes Fos-sur-Mer, Port Saint Louis du 
Rhône en Saint Martin de Crau van 19 september tot 3 november 2005 waarbij de betrokken 
bevolking de gelegenheid heeft gekregen zich vrijelijk te uiten (dit blijkt wel uit de 800 
vragen die tijdens publieke bijeenkomsten gesteld zijn). De CUMPM heeft bovendien tussen 
2004 en 2008 ongeveer 60 publieke overlegbijeenkomsten georganiseerd. Met het oog hierop 
moet worden benadrukt dat de dienst die is belast met de inspectie van installaties die zijn 
ingedeeld in categorieën in zijn rapport van 10 december 2005 heeft verklaard dat de 
openbare enquête "normaal en volgens de reglementen" is verlopen. 

Alles bijeengenomen betoogt de Commissie dat het project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie, onderwerp van verzoekschriften 74/2006 en 23/2007, niet heeft 
geleid tot een schending van het Europees recht inzake informatievoorziening en 
betrokkenheid van het publiek bij beslisprocessen inzake activiteiten die invloed kunnen 
hebben op het milieu. 

Wat betreft het argument van de indieners met betrekking tot de afwezigheid van een 
"gedegen" gezondheidsonderzoek ofwel een onderzoek waarin wordt nagegaan welke invloed 
de vuilverbrandingsinstallatie heeft op het gezondheidsrisico dat wordt gevormd door de 
industriële zone van Fos-sur-Mer

In tegenstelling tot wat wordt gesteld door de indieners, zijn onderzoeken uitgevoerd naar 
zowel (i) de gezondheidsrisico’s van de industriële zone van Fos-sur-Mer als geheel en naar 
(ii) de invloed van de vuilverbrandingsinstallatie op deze gezondheidsrisico’s. 

Wat betreft de potentiële gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het project, wordt 
verwezen naar de gezondheidsstudie als deel van de milieueffectrapportage die is opgesteld 
naar aanleiding van het project voor de vuilverbrandingsinstallatie (potentieel 

                                                                                                                                                  
15 januari 2008 betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.
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gezondheidsrisico veroorzaakt door afvalwater en uitstoot in de atmosfeer).1 In deze 
gezondheidsstudie wordt de referentiegroep gevormd door de bevolking van Fos-sur-Mer, de 
bevolking van Port Saint-Louis du Rhône en de werknemers van nabijgelegen bedrijven. 
Rekening is gehouden met factoren waaraan de blootstelling een risicoverhogend effect heeft 
op de lokale bevolking en haar leefgewoonten. In dit onderzoek wordt vastgesteld dat geen 
enkel significant risico voor de gezondheid van de bevolking door inademing of inslikken kan 
worden toegewezen aan de vuilverbrandingsinstallatie en dat de installatie geen merkbare 
verandering van de actuele gezondheidssituatie zal veroorzaken. In dit opzicht wordt 
opgemerkt dat de meest geavanceerde technieken zijn gevolgd bij de ontwikkeling van de 
vuilverbrandingsinstallatie. In de technische voorschriften wordt de normering gevolgd als 
vastgesteld in het EU-recht op het gebied van atmosferische uitstoot.  

Wat betreft de beoordeling van de gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door de 
industriële zone van Fos-sur-Mer als geheel, wordt hier verwezen naar de gezondheidsstudie 
die recentelijk is gedaan door BURGEAP "Evaluatie van gezondheidsrisico’s in de 
industriële zone van Fos-sur-Mer in de Bouches-du-Rhône" namens de regionale instantie 
voor industrie, onderzoek en milieu in de regio Provence-Alpes-Côtes d'Azur.2 In deze studie 
wordt rekening gehouden met het project voor een vuilverbrandingsinstallatie en ook in deze 
studie wordt vastgesteld dat er geen significante carcinogene of andere gezondheidsrisico 
bestaan voor de plaatselijke bevolking. In de studie wordt benadrukt dat de industriële zone 
van Fos-sur-Mer geen bijzonderheden oplevert met betrekking tot de lokale en regionale 
algemene mortaliteitsgegevens. 

Al met al hebben de bevoegde autoriteiten niet alleen onderzoeken laten uitvoeren naar de 
potentiële gezondheidsrisico’s die zijn gerelateerd aan de vuilverbrandingsinstallatie en de 
industriële zone van Fos-sur-Mer als geheel, maar wordt in al deze studies bovendien 
vastgesteld dat er geen significante risico’s zijn.3

Wat betreft het argument van de indieners dat het project voor een vuilverbrandingsinstallatie 
verboden zou moeten worden omdat de installatie zich bevindt in een gebied dat al is 
aangetast door luchtvervuiling 

In de eerste plaats moet worden gesteld dat de bijdrage van de vuilverbrandingsinstallatie aan 
de uitstoot in de atmosfeer van de industriële zone van Fos-sur-Mer, als aangegeven in de 
milieueffectrapportage voor het project, bescheiden zal zijn, te weten 2,4% zwaveldioxide 
(SO2), 2,6% stikstofoxiden (NOx), 1,6% vluchtige organische stoffen en 1,33% dioxines en 
furanen. 

                                               
1 Aanvraagdossier voor vergunning tot exploitatie van een multifunctionele 
verwerkingscentrale voor stedelijk afval met toepassing voor energiewinning, bijlage 
"Onderzoek naar gezondheidsrisico’s" bij deel II van de milieueffectrapportage. 
2 Beoordeling van gezondheidsrisico’s in de industriële zone van Fos-sur-Mer, Bouches-du-
Rhône BURGEAP (06/05/2008), in te zien op het volgende internetadres: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
3 De onderzochte gezondheidsrisico-indicatoren hebben waarden opgeleverd die ver liggen 
onder de drempelwaarden waarboven gezondheidsrisico’s kunnen optreden, als vastgesteld 
door de WHO. 
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In de tweede plaats wordt eraan herinnerd dat het EU-recht de bevoegde autoriteiten niet het 
recht ontzegt om een vergunning te verlenen aan de bouw van een industriële installatie zoals 
een vuilverbrandingsinstallatie in een gebied dat al is aangetast door luchtvervuiling zolang de 
noodzakelijk maatregelen worden getroffen om de in het EU-recht vastgestelde normen te 
respecteren. Dat geldt voor het project zelf en in het algemeen voor de hele industriële zone.

Wat betreft de luchtvervuiling in Fos-sur-Mer wordt erop gewezen dat Frankrijk op dit 
moment (juli 2010) is gebonden aan het niet overschrijden van de maximale concentraties in 
de atmosfeer die zijn vastgesteld voor SO2, NOx, stikstofoxide (NO2), zwevende deeltjes 
PM10, lood, koolmonoxide (CO) en benzeen, als vastgelegd in Richtlijn 2008/50/CE.1

Uit gegevens die zijn gerapporteerd door de Franse autoriteiten met betrekking tot de 
concentraties van vervuilende stoffen in genoemd gebied blijkt dat het geheel aan in EU-recht 
vastgestelde normen in 2007 en 2008 is gehaald voor NO2, benzeen,2 CO en lood en vanaf 
2008 voor SO2 en zwevende deeltjes PM10.

Daarnaast wordt opgemerkt dat men zich al sinds 2007 houdt aan de maximale concentraties 
die voor andere vervuilende stoffen zijn vastgesteld in de Richtlijnen 2004/107/EG3 en 
2008/105/EG, al zijn deze maximumconcentraties pas verplicht vanaf 31 december 2012 
(arsenicum, cadmium, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen), respectievelijk 
1 januari 2015 (PM2.5). 

Al met al komt het erop neer dat het EU-recht met betrekking tot de luchtkwaliteit de 
bevoegde autoriteiten de mogelijkheid biedt een vergunning te verlenen voor de bouw en 
exploitatie van een vuilverbrandingsinstallatie in een industriële zone. Daarnaast moet worden 
vastgesteld dat de concentraties vervuilende stoffen in de atmosfeer in de industriële zone van 
Fos-sur-Mer de normen als vastgelegd in het EU-recht niet hebben overschreden.

Wat betreft de uitstoot van de vuilverbrandingsinstallatie in kwestie wordt hier aangegeven 
dat, waar het EU-recht geen maximumconcentraties heeft vastgelegd voor de uitstoot van 
dioxines en furanen, in de gunningscriteria de verplichting voor de exploitant EVERE SAS 
(overgenomen in het vergunningsbesluit van de prefectuur van 12 januari 2006) conform is 
aan alle voorwaarden en criteria die voortkomen uit het EU-recht, inclusief de criteria die zijn 
geformuleerd in Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van huisvuil.4

Alles bijeengenomen betoogt de Commissie dat het project voor een 
vuilverbrandingsinstallatie, onderwerp van verzoekschriften 74/2006 en 23/2007 niet heeft 

                                               
1 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende 
de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. 
2 Opgemerkt wordt dat benzeen de enige organische substantie is waarvoor op dit moment in 
het Europees recht een maximumconcentratie is vastgesteld. 
3 Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 
betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in 
de lucht. 
4 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de 
verbranding van afval
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geleid tot een schending van het Europees recht inzake luchtkwaliteit. 

Daar een administratieve rechtbank de rechtmatigheid heeft bevestigd van de vergunningen 
voor de bouw en exploitatie van de vuilverbrandingsinstallatie, is er geen aanleiding om het 
onderzoek voort te zetten.


