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Betreft: Verzoekschrift 0980/2012, ingediend door B. H. E. (Nederlandse nationaliteit), namens 
Afvaloven Nee, over illegale exploitatie van een afvalverbrandingsoven voor de 
opwekking van energie in Harlingen (NL)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant stelt dat de exploitatie van een afvalverbrandingsoven voor het opwekken van 
energie illegaal is en in strijd met Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval. 
Volgens haar handelen de Nederlandse autoriteiten in strijd met de bepalingen van de richtlijn 
doordat de installatie meer dan de maximaal toegestane 60 uur per jaar onder abnormale 
werkomstandigheden heeft doorgewerkt. Bij abnormale werkomstandigheden kunnen zich 
risico's voordoen voor milieu en volksgezondheid en moet de werking van de installatie worden 
verminderd of stilgelegd. Volgens de Nederlandse autoriteiten zouden de voorgeschreven 60 uur 
mogen worden overschreden gedurende het eerste jaar na ingebruikneming van de installatie. 
Rekwestrant stelt dat de autoriteiten ten onrechte vergunningen verstrekken voor voortzetting 
van afvalverbranding onder abnormale werkomstandigheden. Zij verzoekt om ingrijpen om de 
Nederlandse autoriteiten te dwingen de regels na te leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De door rekwestrant omschreven exploitatie van een afvalverbrandingsoven zou moeten voldoen 
aan Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval1 en, afhankelijk van de 
capaciteit, aan Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 

                                               
1 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.



PE485.996v01-00 2/2 CM\896440NL.doc

NL

verontreiniging1. Deze twee richtlijnen zijn met vijf andere onlangs samengevoegd in de nieuwe 
richtlijn inzake industriële emissies2. 

Krachtens de IPPC-richtlijn moeten installaties die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen met emissiegrenswaarden gebaseerd 
op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld om emissies en gevolgen voor het 
milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk is, globaal te verminderen. Daarom 
moet de preventie of reductie van de emissies naar lucht, water en grond, als zodanig aan bod 
komen in de krachtens de IPPC-richtlijn verstrekte milieuvergunningen. 

De Commissie heeft met betrekking tot de activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen een 
aantal BBT-referentiedocumenten (BREF's) aangenomen die door de verantwoordelijke 
autoriteiten moeten worden geraadpleegd bij het opstellen van BBT-gebaseerde 
emissiegrenswaarden, parameters of gelijkwaardige technische maatregelen voor dergelijke 
installaties. In augustus 2006 is een BREF inzake afvalverbranding goedgekeurd.

De richtlijn betreffende de verbranding van afval heeft tot doel het voorkomen of zoveel 
mogelijk terugdringen van de negatieve milieueffecten door de (mee-)verbranding van afval. De 
bedoeling is met name om de verontreiniging door emissies in de lucht, de bodem, het 
oppervlaktewater en het grondwater te verminderen. Het risico voor de menselijke gezondheid 
moet op deze manier worden verlaagd, door middel van de door de richtlijn voorgeschreven 
operationele en technische eisen, emissiegrenswaarden en emissiecontrolevereisten.

Volgens de beschikbare informatie is er echter een rechtszaak gaande bij de Nederlandse Hoge 
Raad met betrekking tot de rechtmatigheid van de milieuvergunning aan de exploitant van de 
afvalverbrandingsoven. De Commissie acht het niet passend om handhavingsmaatregelen te 
nemen voordat de nationale rechter een uitspraak heeft gedaan. Indien de nationale rechter 
oordeelt dat de vergunning geldig is, zal de Commissie een onderzoek overwegen, met de 
Nederlandse autoriteiten, naar de exploitatie van de afvalverbrandingsoven.
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