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Betreft: Verzoekschrift 1595/2009, ingediend door Alex Lesbros (Franse nationaliteit), 
namens het gemeentebestuur van Vendeuil, over de geplande verwerking van 
gevaarlijk afval en verontreinigde mineralen in Vendeuil in de nabijheid van de 
rivier de Oise en in beschermd gebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat het project van het bedrijf ARF om in Vendeuil gevaarlijk 
afval en verontreinigde mineralen te verwerken in strijd is met de regels vanwege de nabijheid 
van de rivier de Oise en van een gebied dat in Richtlijn 79/409 (de "Vogelrichtlijn") is 
aangewezen als beschermd gebied. Volgens indiener zou in 2006 bij prefectoraal besluit een 
exploitatievergunning zijn afgegeven aan ARF, die de administratieve rechtbank van Amiens 
nadien nietig heeft verklaard in haar vonnis van 21 april 2009. Indiener verklaart dat het 
bedrijf beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing en de illegale bouwwerkzaamheden 
met het oog op de ingebruikname van de locatie voortzet. Indiener beweert ook dat het bedrijf 
een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning om het gebied in te richten, maar dat de 
prefect van Aisne besloten heeft om de beslissing met twee jaar te verdagen omdat het lokaal 
stedenbouwkundig plan van de gemeente Vendeuil nog niet af is. Indiener houdt vol dat het 
bedrijf ook deze beslissing naast zich neerlegt en verzoekt het Europees Parlement dringend 
een einde te maken aan deze aanslagen op het milieu en de biodiversiteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

In 2004 heeft het bedrijf ARF een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor een 
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verwerkingsinstallatie voor gevaarlijk afval. De geraadpleegde onderzoekscommissie en de 
centrale overheid hebben gunstige adviezen met aanbevelingen uitgebracht en op 2 juni 2006 is 
door middel van een prefectoraal besluit vergunning verleend aan het bedrijf ARF om genoemde 
installatie te exploiteren.

Op 26 juni 2009 heeft de administratieve rechtbank van Amiens de exploitatievergunning om de 
volgende redenen nietig verklaard: het dossier van de vergunningsaanvraag was niet compleet, 
het bedrijf ARF bleek niet in staat te voldoen aan de haar opgelegde voorschriften en heeft niet 
bewezen aan de regels te kunnen voldoen om gevaren en nadelige gevolgen van haar 
werkzaamheden te voorkomen of te beperken.

Op 30 juni 2009 heeft het bedrijf ARF een nieuwe exploitatievergunningsaanvraag ingediend en 
heeft tegelijkertijd aan de prefect toestemming gevraagd om in aanmerking te komen voor een 
voorlopige regeling in afwachting van de beslissing van het administratieve hof van Douai. Dit 
hof moet een uitspraak doen over de beslissing van de administratieve rechtbank tot 
nietigverklaring van de vergunning.

Op 25 september 2009 heeft het administratieve hof van Douai besloten dat, totdat uitspraak is 
gedaan op het door het bedrijf ARF aangetekende beroep, de tenuitvoerlegging van het vonnis 
van de administratieve rechtbank wordt opgeschort.

De beroepsprocedure is nog in behandeling en tot op heden is geen enkele beslissing ter kennis 
van de Commissie gebracht.

De burgemeester van de gemeente Vendeuil verzoekt de steun van het Europees Parlement om 
zich te verweren tegen de op haar grondgebied door het bedrijf ARF geplande verwerking van 
gevaarlijk afval. Ter ondersteuning van zijn verzoek beroept de burgemeester zich op strijdigheid 
van deze activiteiten met verschillende milieurichtlijnen. Hij heeft eveneens een klacht ingediend 
bij de Raad van Europa wegens schending van het Verdrag betreffende het behoud van wilde 
dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.

De Commissie is van oordeel dat het inopportuun en voorbarig is om zich te mengen in een 
zaak die bovendien op nationaal niveau aanhangig is in gerechtelijke en administratieve 
procedures.

De Commissie stelt voor de beslissing van het hof af te wachten, waarin een uitspraak moet 
worden gedaan over de exploitatievergunning van het bedrijf ARF en moet worden 
gereageerd op de door indiener geuite bezorgdheid.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

Op 30 juni 2011 heeft het administratieve hof van Douai zijn vonnis gewezen (09DA00764). 
Daarin verwerpt het hof het beroep van de Minister van Milieu, Energie, Duurzame 
ontwikkeling en Zee en de door het bedrijf ARF gevraagde nietigverklaring van het vonnis tot 
nietigverklaring van het besluit van 2 juni 2006 waarbij de prefect van Aisne aan ARF de 
vergunning verleende om afval te verwerken. Het hof concludeert met name dat het dossier, 
dat aan een openbaar onderzoek onderworpen was, onvolledig was.
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Het verzoekschrift is dus in principe achterhaald aangezien de bewuste verwerking van 
gevaarlijk afval niet toegestaan is. 

Het vonnis van het hof slaat echter niet op de nieuwe exploitatievergunningsaanvraag die het 
bedrijf ARF heeft ingediend om zijn situatie te regulariseren; daarover zou een nieuwe 
procedure moeten worden ingeleid.


