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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1207/2012, ingediend door José Gómez Mondría (Spaanse 
nationaliteit), namens het stadsbestuur van Rotglà i Corberà (Valencia), over een 
geplande afvalinstallatie in een aangrenzende gemeente

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is de burgemeester van de gemeente Rotglà i Corberà (provincie Valencia). Hij stuurt 
een besluit van het stadsbestuur van 6 augustus 2012 door om zijn afkeuring uit te spreken 
over een door de regionale overheid van de autonome regio Valencia opgesteld plan om een 
installatie voor de opslag en verwerking van afval te bouwen in een aangrenzende gemeente, 
Llanera de Ranes. Volgens de leden van het stadsbestuur wordt door de gekozen locatie 
Richtlijn 2008/98/EG over afval geschonden, wegens de nabijheid van een stedelijk gebied. 
Indiener voegt hieraan toe dat de voor dit project uitgevoerde milieueffectbeoordeling 
aanzienlijke gebreken vertoont. De burgemeester verzoekt namens het stadsbestuur om een 
studiebezoek van leden van de Commissie verzoekschriften aan de geplande locatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Richtlijn 2008/98/EG over afval legt de lidstaten geen verplichtingen op met betrekking tot de 
specifieke afstand tussen afvalbeheersinstallaties en stedelijke gebieden. Dit is een kwestie 
waarover de bevoegde autoriteiten een besluit dienen te nemen.
Bij het opstellen van de relevante afvalbeheersplannen zorgen de bevoegde autoriteiten ervoor 
dat deze plannen voldoende informatie bevatten over de locatiecriteria voor de keuze van locaties 
van toekomstige verwijderingsinstallaties of belangrijke terugwinningsinstallaties. 
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Overeenkomstig de Richtlijn zorgen de lidstaten ervoor dat relevante belanghebbenden en het 
algemeen publiek deel kunnen nemen aan de uitwerking van deze plannen in overeenstemming 
met Richtlijn 2003/35/EG of, indien van toepassing, Richtlijn 2001/42/EG betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen.

Daarnaast bevat Richtlijn 2011/92/EU (bekend als de richtlijn betreffende 
milieueffectbeoordeling of MEB-richtlijn) bepalingen inzake het uitvoeren van een MEB voor 
bepaalde openbare en particuliere projecten. Volgens de beschikbare informatie is de MEB-
procedure voor deze beoogde afvalinstallatie nog aan de gang. De bevoegde regionale autoriteit 
heeft derhalve nog geen toestemming voor dit project verleend.

Conclusie

Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie geen inbreuk op 
de communautaire milieuwetgeving vaststellen.


