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Inleiding:

Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden dat de Commissie verzoekschriften de eerste 
verzoekschriften uit Huelva ontving. Hierin werd aangegeven dat er vermoedelijk een aantal 
milieurichtlijnen van de EU in ernstige mate werden geschonden, als gevolg van het verzuim 
van de lokale industrie en de lokale autoriteiten om het zwaar giftige afval, een bijproduct van 
het industriële proces van met name de kunstmestfabriek, tegenwoordig Fertiberia geheten, en 
vier andere fabrieken, op een correcte manier af te voeren in het gebied, dat een oppervlakte 
van ongeveer 1 200 hectare beslaat.1

De indieners betoogden tevens dat de lozing van dergelijke stoffen had geleid tot ernstige 
vervuiling van de nabijgelegen rivier, de Rio Tinto, met olie en afzettingen van zware 
metalen. Ook de omliggende moerassen zijn decennialang voor de lozing van giftige en 
andere gevaarlijke stoffen gebruikt. Bovendien gaven de indieners aan dat er op de plek ook 
radioactief afval (cesium-137) is geloosd na een industrieel ongeval in de Acerinox-fabriek in 
Cádiz in 1998, en dat het terrein in kwestie een bedreiging vormde voor de gezondheid van de 
lokale bevolking, die vrij toegang had tot het gebied. Volgens de indieners was het 
inspectieplan dat was opgesteld door de Andalusische regionale overheid, waarvoor de semi-
overheidsinstelling EGMASA de verantwoordelijkheid droeg, niet doeltreffend genoeg.

Het feit dat de lozingsplekken vlakbij de stad Huelva lagen, wat met name door stromingen en 
waterhoudende grondlagen risico’s opleverde voor de lokale bevolking, zorgde voor een hoop 
onrust en ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen van deze situatie voor de gezondheid in 
het algemeen. Slechts vijf maanden eerder was beweerd dat onafhankelijke deskundigen in 
het gebied arseenstof hadden aangetroffen in concentraties die drie keer zo groot waren als 
toegestaan. Het feit dat niet ver van de lozingsplaatsen scholen en ziekenhuizen lagen, gaf nog 
meer aanleiding tot zorg. Indieners meenden het ongeduld van de lokale bevolking te 
verwoorden met wat zij beschouwen als eindeloze rechtszaken en afleidingsmanoeuvres van 
de autoriteiten. Hierdoor wordt volgens hen elke levensvatbare economische ontwikkeling, 
die de bevolking toekomstige werkgelegenheid kan garanderen, onmogelijk gemaakt. Zij 
verklaarden geen enkel vertrouwen te hebben in het vermogen of de bereidheid van de 
politieke gezagsdragers om handelend op te treden teneinde hun zorgen weg te nemen.

Indieners beschreven eerdere ongevallen die tot besmetting als gevolg van bodemdaling 
hebben geleid, en dijkdoorbraken als gevolg waarvan alle vissen en andere levende wezens in 
de rivier zijn doodgegaan. Zelf nu nog, betogen zij, worden plannen van de onafhankelijke 
Raad voor nucleaire veiligheid niet uitgevoerd. Daaraan voegden zij toe dat de bestaande 
terreinen nooit zijn aangewezen als locatie voor gevaarlijk afval krachtens Richtlijn 
91/689/EG, op grond waarvan Nerva is aangewezen als regionale locatie. De terreinen zijn 
gewoon bij de betrokken industriële bedrijven gevoegd en niet speciaal geselecteerd voor de 
opslag van de giftige stoffen die er worden aangetroffen. De rechtstreekse verontreiniging van 

                                               
1 Zie de volgende verzoekschriften:
nr. 631/2007, ingediend door Juan Antonio Lopez de Uralde namens Greenpeace Spanje;
nr. 1487/2007, ingediend door Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona namens Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania;
nr. 1682/2008, ingediend door Jose Pablo Vazquez Hierro namens Asociación Mesa de la Ria de Huelva en 
Pedro Jimenez San Jose namens Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva, met 1 525 
ondertekenaars (later werden nog 35 000 handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de commissie)
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de rivier met zware metalen, fosforzuur en fosforgips zou jarenlang ongecontroleerd zijn 
doorgegaan.

Sommige indieners vreesden ook voor de invloed van de industriële vervuiling op het 
nabijgelegen nationaal park Doñana, dat een speciale beschermingszone is onder de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en aan de overzijde van de monding van de Huelva 
begint.

De grootte van het probleem werd aangetoond door het feit dat er de afgelopen vijftien jaar, 
sinds de fabrieken zich in de regio vestigden om een verpauperd gebied aan de broodnodige 
werkgelegenheid te helpen, om en nabij de 125 miljoen ton industrieel afval werd gestort, 
hoofdzakelijk fosforgips (calciumsulfaat) dat vrijkomt uit de kunstmestproductie. De 
grondstof wordt uit Noord-Amerika geïmporteerd. Dit materiaal is giftig en licht radioactief.
Voor het moeras, dat zo’n 3 600 000 m2 bestrijkt, was oorspronkelijk een 99-jarige 
vergunning verleend door de Spaanse staat, al was het uiterst twijfelachtig of het gebied wel 
zo geschikt was om als stortplaats voor industrieel afval te gebruiken.1

Beschrijving van de bijeenkomsten:

Nationale autoriteiten
De delegatie had haar eerste gesprek met de directeur-generaal Kustgebieden van het 
ministerie van Milieu, Alicia Paz Antolín. Zij werd vergezeld door Pablo Martin Huerta. Zij 
beschreef de rol en verantwoordelijkheden van het ministerie met betrekking tot het 
onderwerp van de verzoekschriften, met name ten aanzien van het beheer van de kustzone 
waar de hopen fosforgips en ander afval zich bevinden. De zone bestaat uit openbare zeekust, 
wetlands en moeras, een riviermonding en andere elementen van het openbaar erfgoed.

De staat heeft in 1967 een vergunning verleend aan de onderneming die thans Fertiberia heet, 
een producent van agrarische kunstmest, en deze vergunning zou op basis van de 
verlengingsvoorwaarden in 2003 aflopen. Nadat de onderneming in beroep was gegaan tegen 
de opdracht van de overheid om de opslag van afval te staken, werd de vergunning nogmaals 
verlengd en mag het dumpen worden voortgezet tot eind 2010 op grond van een rechterlijke 
uitspraak waartegen thans een beroepszaak loopt bij het hooggerechtshof. De industriële 
activiteit bedraagt tegenwoordig echter maar 50% van de voormalige capaciteit.

Eén belangrijk element in het besluit van de rechter was dat Fertiberia de schoonmaak van het 
terrein, die naar schatting 22 miljoen euro zou kosten, moest betalen volgens het beginsel dat 
de vervuiler betaalt. Het ministerie had een oorspronkelijk voorstel van Fertiberia, om het 
terrein landschappelijk te verfraaien, verworpen en heeft daarom een plan genaakt voor de 
beoordeling van alle risico’s en gevaren in verband met het aanwezige afval opdat deze 
doeltreffend en voorgoed kunnen worden beheerst. Het ministerie acht het niet haalbaar om 
het afval te verplaatsen, hoofdzakelijk vanwege de enorme hoeveelheid, maar het wil het 
gebied wel schoonmaken en ontgiften. Het onderzoek dat namens het ministerie wordt 
uitgevoerd door Transatec Consultancy, en dat in eerste instantie tot een proefproject zal 

                                               
1 De Spaanse autoriteiten erkennen de locatie niet als stortplaats maar beschouwen de stoffen als 
industrieproducten.



PE439.341v02-00 4/16 DT\820406NL.doc

NL

leiden, bestaat uit een multidisciplinaire beoordeling die ook epidemiologische studies en tests 
op de betrokken arbeidskrachten omvat.

Transatec voert ook hydrogeologische proeven uit, waarbij eerdere studies worden getoetst en 
grondwatermonsters worden genomen. Ook vinden radiochemische en radiologische studies 
plaats. Er wordt overwogen meer beschermwanden aan te brengen om mogelijke risico’s van 
verontreiniging van de ondergrond, het grondwater en de omringende waterstromen, met 
name de Rio Tinto en de Odiel, in de toekomst uit te sluiten. De uiteindelijke 
overheidsbeslissing zal afhangen van de uitkomsten van de technische beoordeling en daarbij 
zal één herstelplan voor het hele gebied, met inbegrip van alle getroffen zones, worden 
voorgesteld.

In antwoord op vragen naar de toekomstplannen voor het gebied en de redenen voor een 
dergelijke vertraging terwijl ter zake dienende EU-richtlijnen, zoals de IPPC-richtlijn en de 
richtlijn gevaarlijke afvalstoffen, al meer dan tien jaar eerder in werking waren getreden, 
kregen de delegatieleden te horen dat het probleem zeer complex is. Voorlopig geologisch 
onderzoek had volgens het ministerie aangetoond dat de kleilagen de grondwaterlagen zouden 
beschermen tegen elk verontreinigingsrisico.

De leden spraken hun zorg uit omdat er buiten de omheining van het terrein toch 
verontreinigd water stroomt, dat volgens indieners arseen en cadmium bevat, en de rivieren 
gedurende een zeer lange periode hebben blootgestaan aan verontreiniging. Bovendien 
zouden de omvang en de hoogte van de afvalhopen ook gevolgen hebben voor de toekomstige 
vernieuwing van het gebied. Daarbij vroegen de delegatieleden ook antwoorden op vragen 
over het radioactieve afval van Acerinox, waarop het ministerie tot dan toe niet was ingegaan.

Een vertegenwoordiger van de Raad voor nucleaire veiligheid (Consejo de Seguridad 
Nuclear, CSN) ging op deze punten in.1 De CSN heeft in het gebied onderzoek gedaan naar 
de radiologische effecten op de stortplaats, met name het gedeelte dat besmet materiaal van 
Acerinox bevat – waarbij werd benadrukt dat het ernstiger besmette radioactieve materiaal als 
gevolg van het ongeval bij Cadiz in 1988 ofwel nooit in Huelva was opgeslagen of al was 
verwijderd. Verder werd bevestigd dat ook het fosforgipsafval enige radioactieve elementen 
bevat.

Men had het radiologische effect op de werknemers onderzocht en, hoewel het effect niet 
‘significant’ was, gepleit voor het doorvoeren van verbeteringen in de beschermings- en 
veiligheidsmaatregelen die eind jaren negentig van kracht waren geworden.2

Later in 2008 had de CSN zijn zorg uitgesproken over de waarborgen tegen verontreiniging 
vanuit het terrein op langere termijn en kreeg EGMASA, optredend namens de Andalusische 
overheid, opdracht aanvullende controles uit te voeren, waarop in december 2009 werd 

                                               
1 De CSN is een onafhankelijk orgaan dat rechtsreeks verantwoording aflegt aan het Spaanse parlement.
2 Zie het door de CSN gepubliceerde verslag Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de 
Huelva, waarin wordt gekeken naar de gevolgen van cadmium, chroom, nikkel en kobalt, maar ook arseen, voor 
de volksgezondheid. De conclusie luidt dat de aanwezigheid van deze afvalstoffen geen significant effect heeft 
op de volksgezondheid en dat de mortaliteit als gevolg van kanker in Huelva vergelijkbaar is met die van andere 
plaatsen en steden in Andalusië. Zie ook Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las 
marismas de Mendana, 14 januari 2008.
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begonnen met een versterking van de insluitingsmaatregelen, onder meer door de aanleg van 
een hek rond de zone (tot dan toe was het terrein altijd opengesteld voor het publiek). Eén 
gedeelte moest ten tijde van het bezoek nog worden afgesloten, hoewel de CSN het tot op 
grond van het voorzorgsbeginsel ‘niet raadzaam’ achtte het publiek toe te laten.

Delegatieleden vestigden de aandacht op het verslag van de Franse onafhankelijke 
onderzoekscommissie CRIIRAD, die op verzoek van Greenpeace in 2007 een studie heeft 
uitgevoerd.1 In deze studie, waarin hoge niveaus van giftige stoffen werden geconstateerd, 
zijn een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder een alomvattende inventarisatie van de 
radioactieve stoffen op het afvalterrein – volume, massa, stralingsniveaus per sector; 
overbrenging van gevaarlijke stoffen naar andere speciale opslagplaatsen of – indien dat niet 
haalbaar was – betere insluitingscondities en preventie van uitstroom, permanente bewaking 
van chemisch en radiologisch afval, oprichting van een geheugenbank voor de lange termijn 
(op basis van het feit dat radioactiviteit honderden, zelfs duizenden jaren blijft bestaan) en een 
verbod van alle toekomstige graaf- en bouwactiviteiten op het terrein. De leden van de 
delegatie merkten op dat in Euratomrichtlijn 96/29 was bepaald dat de lidstaten tot het jaar 
2000 de tijd hadden om de bepalingen van de richtlijn geheel ten uitvoer te leggen, en vroegen 
zich bezorgd af waarom dit ogenschijnlijk niet was gebeurd, ook al was er een begin van 
verbetering zichtbaar.

(Op grond van artikel 35 van de Euratomrichtlijn heeft de Europese Commissie het terrein 
onderzocht en het verslag van dat onderzoek aan de delegatieleden bekendgemaakt op de dag 
voor hun vertrek naar Andalusië. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de 
besluitvorming van de Spaanse autoriteiten in verband met de situatie in Huelva en wordt 
gesteld dat bij een bezoek aan de locatie is gebleken hat de radiologische milieubewaking die 
op het ogenblik namens de toezichthouder wordt uitgevoerd, toereikend en in 
overeenstemming met artikel 35 van het Euratom-Verdrag is; toch menen de onderzoekers dat 
enige verbeteringen in het radiologisch toezicht vereist zijn. Zij pleiten bovendien voor een 
grondige inspectie van de kleilaag die de zonde C 137 bedekt na corrigerende werkzaamheden 
die EGMASA ter plaatse heeft uitgevoerd om verspreiding van de verontreiniging te 
voorkomen.2 Bij navraag in de commissie waren de verantwoordelijke beambten het ook eens 
met de bevindingen van CRIIRAD.)

Fertiberia
De directeur van Fertiberia, Roberto Ibanez, stemde in met het verzoek van de Commissie 
verzoekschriften om een ontmoeting te hebben met de leden van de delegatie en hen het 
terrein te laten bezoeken. Hij overhandigde de delegatieleden een grote hoeveelheid 
documentatie waarin de technische details van het terrein en de daar uitgevoerde productie 
werden uiteengezet, alsmede kaarten van het gebied. Ook waren dossiers bijgesloten over de 
vegetatie en de ecologie van de herstelde delen van de stortplaats3, de hopen fosforgips zelf en 
topografische gegevens die de stabiliteit van de afvalhopen aantoonden, alsmede een 
beeldende vergelijking met soortgelijke stortplaatsen elders in de EU.4

                                               
1 CRIIRAD-verslag nr. 07-117, Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137), 29 november 2007.
2 Europese Commissie, DG TREN, directoraat H - Kernenergie: Technical Report, Huelva sites: 
Phosphogypsum piles and CRI-9. Referentie ES-09/08. Bezoek ter plaatse 14-17 september 2009.
3 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto, 
februari 2010.
4 Rieme (BE), Kavala (GR), Engis (BE), Thessaloniki (GR), Grand Quevilly (FR), Siilinjarvi (FI), Police (PL), 



PE439.341v02-00 6/16 DT\820406NL.doc

NL

Fertiberia produceert zes miljoen ton kunstmest per jaar en is daarmee een van de grootste 
productiebedrijven voor kunstmest in Europa (met vijf fabrieken in Spanje). Als nevenproduct 
wordt ook zwavelzuur geproduceerd. De grondstof (rotssteen) wordt geïmporteerd uit 
Marokko, dat eenvoudig over zee bereikbaar is vanuit Huelva. In tegenstelling tot 
productiebedrijven elders ter wereld – genoemd werd Zuid-Afrika, Libië en Marokko – wordt 
het afval hier niet in zee gedumpt maar op het land opgeslagen op het terrein dat de delegatie 
wenste te bezoeken en dat momenteel ongeveer 850 hectare beslaat. Een deel van het afval 
wordt klaarblijkelijk per vrachtauto afgevoerd om te worden opgeslagen in ongebruikte 
mijnschachten in de regio. De directeur achtte het risico van milieuverontreiniging gering. Het 
bedrijf voert de laatste tijd in samenspraak met de gemeentelijke autoriteiten een actief 
heraanplantingsbeleid uit. De directeur meende dat de stortplaats minder radioactieve straling 
afgaf dan het niveau dat van nature in het omringende gebied aanwezig was. In antwoord op 
vragen over het afval van Acerinox zei de heer Ibanez dat dit de verantwoordelijkheid van 
EGMASA en de Andalusische autoriteiten was, niet van Fertiberia.
De directeur lichtte het proces toe waarmee het verspreidingsgebied van het afval werd 
verkleind en dat tot gevolg had dat de hoogte van de bergen fosforgips aanzienlijk was 
toegenomen. Alle in de afvalhopen en op het terrein uitgevoerde onderzoeken hebben 
uitgewezen dat er geen risico’s bestaan wat betreft de stabiliteit en technische kenmerken 
ervan.

De kwestie van de definitieve sluiting van de stortplaats is nog altijd in behandeling bij het 
Spaanse hooggerechtshof maar intussen, zo vertelde de directeur, is de productie (en daardoor 
het dumpen van fosforgipsafval op de stortplaats) in overeenstemming met de uitspraak van 
de lagere rechter met 50% verlaagd. He zei dat het heel goed mogelijk is dat de fabriek in 
2012 moet worden gesloten als de uitspraak van het hooggerechtshof voor het bedrijf negatief 
uitvalt en dat dit tot een groot verlies aan werkgelegenheid zal leiden. (De delegatieleden 
hadden later op de dag en ontmoeting met vertegenwoordigers van de vakbonden.)

Tijdens informelere gesprekken gaf de directeur toe dat er in de jaren zestig en zelf nog enige 
tijd daarna veel arrogantie en onwetendheid heerste over milieubescherming. Sinds het land 
was gemoderniseerd waren milieufactoren echter belangrijker geworden en tegenwoordig 
moest de hele industrie de beperkingen van het milieu aanvaarden. Hij beschreef bijvoorbeeld 
hoe het beheer van de watercyclus was ontstaan door het gebruik van vaste kanalisatie en 
indamming, terwijl het water in het verleden gewoon mocht weglopen. (De kwestie van de 
watercyclus is fundamenteel omdat het vaste afval in poeder- of zandvorm wordt gemengd 
met water en over lange afstanden van ongeveer een kilometer van de productielocatie naar de 
stortplaats wordt gepompt. Juist de afzetting van het droge afval en het wegstromen van het 
overblijvende water hebben de noodzaak doen ontstaan van een goed en technisch 
samenhangend afvalwatersysteem. Het weggepompte water wordt teruggeleid naar de fabriek 
en daar hergebruikt, waardoor er sprake is van een gesloten circuit. In het verleden werd het 
water aan de rivier onttrokken.)

Het gesloten watersysteem kan alleen functioneren met een systeem van piramidevormige 
afvalhopen en het is bovendien de beste manier om te voorkomen dat water in de rivier wordt 

                                                                                                                                                  
Boleslawice (PL) en Kedainiai (LT). Er is ook een simulatie van het terrein in Huelva na de uiteindelijke 
herinrichting.
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gepompt, zo heeft de directeur tegenover de Andalusische autoriteiten verklaard. Er was 
klaarblijkelijk een milieueffectbeoordeling uitgevoerd voordat de afvalhopen werden 
opgericht.

De directeur zei dat er enige tegenstrijdigheid bestond tussen de bevoegdheden van de 
nationale en de regionale autoriteiten en dat zijn bedrijf zich in veel gevallen klemgezet 
voelde tussen de beide politieke instanties.

De delegatie uitte haar zorg over het klaarblijkelijke gebrek aan dialoog en overleg tussen de 
verschillende overheidsniveaus en hen die betrokken zijn bij Fertiberia, de vakbonden en de 
plaatselijke bevolking. Er is nog nooit, zo werd gezegd, een bijeenkomst geweest van de 
gemeentelijke autoriteiten met alle partijen en dit heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen 
en respect tussen de verschillende belangenverenigingen, politieke partijen en gemeentelijke 
bestuurders. Het heeft ook tot protesten geleid en nu waarschijnlijk tot sluiting van de fabriek. 
Ook het bedrijf heeft kennelijk niet geprobeerd een dialoog te starten. 

De belangrijkste vakbondsleiders, ook het provinciale leiderschap, waren aanwezig voor een 
ontmoeting met de delegatie en vertegenwoordigden de UGT en de FIA-UGT. De secretaris-
generaal van de FIA-UGT in Huelva, Luciano Gomez, zond de delegatie een document 
waarin het zeer heldere standpunt van zijn organisatie werd uiteengezet en krachtig werd 
geprotesteerd tegen wat werd beschouwd als een verdraaiing van de feiten. In het document 
werd de visie ondersteund dat er geen milieuprobleem meer bestond in de fabriek van 
Fertiberia en werd het zeer negatieve beeld veroordeeld dat was opgeworpen door degenen 
die de sluiting van de fabriek nastreefden.1 De bond presenteerde de delegatie zijn eigen 
beoordeling van de milieusituatie in de provincie Huelva en in de stad. 40% van de provincie 
bestaat uit beschermde gebieden zoals het nationale park Doñana, de Sierra de Aracena en de 
Picos de Aroche. De Marismas del Odiel maken deel uit van een door de Unesco erkend 
natuurgebied met open grasland en de lucht in de stad behoort tot de schoonste van de regio. 
De vakbond meent dat mensen met een ander soort agenda het imago van het gebied omlaag 
proberen te halen door een onjuist beeld te schetsen van de werkelijkheid.

De vakbondsvertegenwoordigers stellen voor om hun terrein door een groep wetenschappelijk 
deskundigen te laten vergelijken met andere, soortgelijke terreinen in Europa. Zij maken zich 
grote zorgen over de gevolgen van het dreigende banenverlies voor hun lokale gemeenschap 
en vrezen dat er geen alternatief voor Fertiberia zal komen vanwege het rampzalige beeld dat 
wordt geschetst van hun fabriek en de manier waarop die opereert. Zij onderstreepten dat zij 
ervan overtuigd waren dat het bedrijf, ook als bepaalde zaken verbetering behoefden, over het 
algemeen volgens de normen en voorschriften van de EU werkte en voerden de verslagen van 
de CSN en DG TREN aan als rechtvaardiging.

Zij meenden dat hun fabriek heel gunstig afstak bij andere Europese fabrieken van 
soortgelijke producten en hadden het gevoel dat ze werden geslachtofferd om politieke 
redenen. Zij pleitten voor een samengaan van industriële productie en een veiliger milieu. In 

                                               
1 Dit document, met twee bijlagen, dient als verzoekschrift te worden ingeschreven en te worden opgenomen in 
het dossier van deze zaak. De bijlagen bevatten een samenvatting van wetenschappelijke studies en een analyse 
van het voornoemde CRIIRAD-verslag, dat volgens de vakbond ongeloofwaardig is en maar een deel van de 
werkelijkheid weerspiegelt.
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antwoord op vragen van delegatieleden over de volksgezondheid antwoordden zij zich 
daarover geen zorgen maakten en dat de gezondheid- en veiligheidsregels in de fabriek 
volledig werden nageleefd. Zij erkenden dat het in het verleden heel anders was geweest maar 
dat er inspanningen waren verricht om de zaken volgens de wet te regelen en onderstreepten 
dat dit ook moest worden erkend. Als er echt gevaar bestond, zeiden ze, zouden zij het meest 
rechtstreeks getroffen zijn en dienovereenkomstig hebben gehandeld. Jaarlijkse medische 
controles zouden nooit iets abnormaals aan het licht hebben gebracht.

Het bezoek ter plaatse vond (voor de ontmoeting met de vakbonden) plaats in aanwezigheid 
van de directeur en zijn collega’s en een latere poging om terug te keren voor een ontmoeting 
met een aantal indieners van verzoekschriften werd door het bedrijf geweigerd.

De delegatie betrad het hoofdgedeelte van de stortplaats met de fosforgipsvijvers en -hopen
via een omheinde poort en inspecteerde de verschillende lagen van de piramidestructuren. Het 
was ongewoon nat weer en er was recentelijk veel regen gevallen, maar op het terrein dat de 
delegatie te zien kreeg waren geen problemen zichtbaar met de indamming van het water. 
Men toonde de enorme pijpleidingen die het slib uit de fabriek afvoeren om het boven op de 
hoop te lozen. Er werden controlepunten aangewezen. Ook de pijpleidingen waarmee het 
water werd teruggevoerd naar de fabriek waren duidelijk zichtbaar voor delegatieleden. Ze 
waren niet speciaal gecamoufleerd of beschermd en maakten deel uit van de verbinding tussen 
de fabriek en de stortplaats.

Door de weersomstandigheden was de grond overal zeer nat en konden de delegatieleden 
geen stof of in de lucht zwevende elementen waarnemen die een probleem zouden kunnen 
vormen. Evenmin kon de delegatie de hele stortplaats bezoeken om eventueel zones te 
bekijken die door indieners als problematisch waren aangemerkt.
Tijdens de trip langs andere zones op het terrein, bij La Mendana, waar het hek werd 
gepasseerd waarachter zich de heraangeplande grond boven het radioactieve afval van 
Acerinox bevond, konden de delegatieleden gebieden zien waar aanzienlijke heraanplant had 
plaatsgevonden. Er was ook een kleine gemeentelijke stortplaats die niets te maken had met 
Fertiberia of Acerinox. Er heerste enige twijfel over de toereikendheid van de gronddiepte en 
de aard van de deklaag die was gebruikt voor de afsluiting van de verontreinigde gedeelten, 
waarop vele jonge bomen en struiken te zien waren en een overvloed aan grasland en wilde 
bloemen dichter bij de rivier. (Curieus genoeg zijn de delegatieleden er niet achter gekomen 
waarom er ongeveer elke honderd meter witte bordjes met afbeeldingen van zwarte konijntjes 
waren geplaatst!) Er was ook sprake van echte vogels in het heringerichte gebied. 

Het bezoek was nuttig maar niet doorslaggevend, deels als gevolg van tijdgebrek en de 
beperkte mogelijkheden om vrijelijk op het terrein rond te kijken.

Belangenorganisaties en deskundigen1

Bij terugkeer in het hotel heeft de delegatie ontmoetingen belegd met andere 
belanghebbenden en lokale deskundigen teneinde meer, zo mogelijk onafhankelijke en 
objectieve achtergrondinformatie te verwerven over de waargenomen probleemgebieden.

De eerste groep, verenigd in de vereniging Altea, bracht bij de delegatie een specifiek 

                                               
1 Er zijn diverse verslagen en cd-roms aan de delegatie overhandigd met gegevens van onderzoeken en studies.
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probleem te berde, namelijk het chronisch vermoeidheidssyndroom. De delegatie luisterde 
naar de zorgen van de vereniging, maar het verband tussen de klachten en het terrein van 
Fertiberia of de andere industrieterreinen was niet zonneklaar. De vereniging pleitte voor 
meer onderzoek naar de problemen van haar leden omdat die bang waren dat de aanwezigheid 
van verontreinigende stoffen en besmetting vanuit de stortplaats konden hebben bijgedragen 
tot hun ziekte.

Bioloog Luis Miguel Real Navarrete vestigde de aandacht van de delegatie op de in de loop 
van de tijd optredende cumulatieve gevolgen van de giftige stoffen in de rivierbedding en het 
omringende land als gevolg van jarenlange ongecontroleerde industriële productie en de 
aanwezigheid van het radioactieve afval. De arseenniveaus zijn volgens zijn onderzoek 
klaarblijkelijk zestien keer zo hoog als gemiddeld in de regio. Een goede ontsmetting van het 
afval uit het verleden zou nooit hebben plaatsgevonden en dat bleef zijn grootste punt van 
zorg.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (van de Universiteit van Huelva) informeerde de delegatie over zijn
onderzoek in het nationale park van Doñana. Het bassin van Huelva is een unieke waterbron 
waarin hoge zuurgraden in de loop der jaren in contact zijn gebracht met het zeemilieu. Hij 
noemde een aantal verontreinigende chemische stoffen die in hoge concentraties voorkomen, 
waaronder selenium, arseen, cadmium, zink en koper.

Dr. Jose Luis Gurucelain is gespecialiseerd in preventieve geneeskunde en oncoloog. Hij 
deelde de oorzaken van de bestaande verontreiniging in het gebied als volgt in: 30% door het 
verkeer, met name zware vrachtauto’s, 30% door het industriegebied zelf, inclusief de fabriek 
en stortplaats van Fertiberia, en 40% door andere oorzaken. Hij wees erop dat emissies uit 
fabrieksschoorstenen duidelijk zichtbaar zijn en dat burgers bezorgd blijven over de gevolgen 
van milieuverontreiniging voor de kwaliteit van hun leven. Hij gaf aan dat de perceptie van de 
burgers niet noodzakelijkerwijs overeenstemt met de kennis die deskundigen van 
risiconiveaus hebben. Hij wees erop dat van de drie epidemiologische studies die hem bekend 
zijn, er maar één is gepubliceerd, zonder duidelijke conclusie. Hij extrapoleerde op basis van 
de studies en gaf aan dat zwavelzuurdampen vooral in de wintermaanden gevaar opleveren, 
deels vanwege de heersende windrichting in dat jaargetijde. Een andere studie, die meer in het 
algemeen op het zuidwesten van Andalusië was gericht, wees op een bovengemiddelde 
incidentie van vroege mortaliteit, maar de trend was dalend wanneer leeftijdscohorten werden 
vergeleken. Geen enkele studie had volgens hem tot nu toe enig oorzakelijk verband 
aangetoond tussen de fabrieken en de gezondheidsindicatoren in het gebied, maar wel gaf hij 
toe dat in recente studies was gewezen op het feit dat het kankerrisico bij vrouwen in het 
gebied elf keer zo hoog was als het nationaal gemiddelde. Dit was volgens hem waarschijnlijk 
het langetermijneffect van de ontstellende slechte omstandigheden in de tijd van Franco, die 
nu zichtbaar werden bij het ouder worden van de bevolking. Hij zei dat er geen twijfel 
bestond over de algehele verbetering van de gezondheid in de recente periode.

De laatste specialist met wie gesproken werd, was Rocío Capelo Alvarez. Hij vertelde over 
het onderzoek dat hij samen met dr. Juan Algualcil heeft uitgevoerd bij 32 werknemers van 
Fertiberia, van wie 50% sporen van uraniumbezinksel in het geanalyseerde weefsel van hun 
vingernagels hadden. In Huelva in het algemeen was dit niet het geval.
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De leden van de delegatie deden een beroep op de deskundigen om hun bevindingen over te 
brengen aan de bevoegde autoriteiten en de vakbonden, zodat ze zouden kunnen worden 
gecontroleerd en er correct naar zou kunnen worden verwezen. Opnieuw baarde het de 
delegatieleden zorgen dat er zo weinig dialoog tussen de verschillende verenigingen, 
onderzoeksinstellingen en verantwoordelijke autoriteiten leek te zijn over een onderwerp van 
zo groot belang voor het gebied en voor de toekomst. Er waren in dit verband enige 
aanwijzingen voor zelfgenoegzaamheid.

Gemeentelijke autoriteiten
De delegatie had een ontmoeting met Pedro Rodriguez Gonzalez, burgemeester van Huelva, 
en een aantal vooraanstaande gemeenteraadsleden. De burgemeester liet de delegatie weten 
dat deze kwestie gedurende zijn vijftien jaar in functie een voortdurende bron van zorg en 
discussie was gebleven. Hij erkende dat de reststoffen van de lokale industrie, die giftig en 
zuur van aard zijn, het gebied een slechte naam hadden bezorgd. Hij was bezorgd dat de angst 
door veel van de plaatselijke media was overdreven en versterkt, terwijl de werkelijkheid 
volgens hem heel anders was. Hij herinnerde aan de belangrijke verbeteringen in het gebied 
sinds de late jaren zeventig, toen de zwavelzuurdampen nog heel vaak de overhand hadden. 
Hij verwierp de alarmerende geruchten over de radioactieve stralingsniveaus, die volgens hem 
ruim binnen de aanvaardbare grenzen zouden blijven.

Hij verwees naar de studies die in uitvoering waren voor de verbetering van het 
stortplaatsterrein en de herinrichting van de zone, en naar het feit dat Fertiberia 21 miljoen 
euro zal bijdragen aan de kosten. Hij vroeg zich af of de EU aanvullende financiële steun zou 
kunnen verlenen voor dergelijk werk. Hij zei dat het de gemeente twaalf jaar had gekost om 
100 hectare te herinrichten maar verwachtte dat dit in de toekomst sneller en effectiever zou 
verlopen.

De leden van de delegatie erkenden dat het ongeval bij Acerinox niet aan de lokale industrie 
te wijten was geweest, maar dat de gevolgen van het ongeval desalniettemin een goede en 
geloofwaardige oplossing voor de lange termijn vereisten. De mate van ontsmetting leek nog 
altijd onaanvaardbaar laag en hieraan werden enige bespiegelingen gewijd.

De burgemeester antwoordde dat de verontreinigingsniveaus nu werden overdreven en dat het 
belangrijker dan ooit was om de economische structuur te revitaliseren met duurzame 
industrie in combinatie met de toeristische ontwikkeling van het gebied. Hij erkende dat er 
gebrek was aan nauwkeurige informatie en dat het bedrijf zelf (waarvan de eigenaren en 
aandeelhouders in Madrid zitten) altijd bang was geweest om de mensen in te lichten over de 
werkelijke situatie in Huelva omdat het geen aandacht wilde vestigen op het gebied. Hij 
hoopte de ware schoonheid van de riviermond te ontwikkelen en lanen naar de rivier aan te 
leggen.

De delegatieleden repliceerden met opmerkingen over de noodzaak van ontsmetting én herstel 
van het industriegebied teneinde het geschikt te maken voor duurzame ontwikkeling op lange 
termijn, aangezien de kans dat er op verontreinigde grond zal worden gebouwd, klein blijft. 
Ook de rivierbedding zou nader onderzocht en verder ontsmet moeten worden, zo werd 
benadrukt, want de kwestie van de doordringbaarheid tussen de hopen fosforgips en de rivier 
zou definitief moeten worden opgelost.
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De burgemeester bevestigde dat hij zou trachten een ontmoeting met alle belanghebbende te 
organiseren om de situatie te bespreken en het debat constructief verder te brengen, maar hij 
moest tot zijn spijt zeggen dat hij daarover nooit door de regering werd geraadpleegd.

Provinciale autoriteiten (Diputación)
De delegatieleden hadden een ontmoeting met Petronilla Guerrero, voorzitter van het bestuur 
van de provincie Huelva, die werd vergezeld door haar gedeputeerde voor afvalbeheer. Zij 
verwelkomde de delegatie en juichte het toe dat deze het probleem benaderde door alle 
betrokkenen te ontmoeten. Zij betreurde het gebrek aan objectiviteit bij de indieners van de 
verzoekschriften. De zaak was volgens haar niet alleen een milieuprobleem maar ook een 
economisch probleem in een tijd waarin het gebied en het land als geheel probeerde de 
economie tot ontwikkeling te brengen en werkgelegenheid te scheppen. Zij legde grote nadruk 
op de positieve kanten van de provincie en de schoonheid van de plaatselijke omgeving, haar 
aantrekkelijkheid voor zowel bezoekers als investeerders. Het industriële belang van het 
gebied moest worden gehandhaafd, en daarmee de banen die dat oplevert. Zij legde uit dat zij 
het als haar taak zag bedrijven te verdedigen tegen alle mogelijke aanvallen, omdat een aanval 
op hen ook een aanval op de provincie was, die voorstander was van duurzame ontwikkeling, 
een terrein waarop de provincie volgens haar een pionier was. Zij bevorderde de komst van 
nieuwe industrie naar het gebied om het in staat te stellen een nieuwe ontwikkelingsfase in te 
gaan en het verleden definitief achter zich te laten.

De delegatieleden bedankten haar voor haar bereidheid om zo’n positief beeld van de 
provincie en haar voordelen te schetsen, maar herinnerden toch aan de zorgen die door de 
indieners van verzoekschriften ook aan de delegatie waren overgebracht. Volgens de 
delegatieleden zou duidelijk moeten worden ingegaan op de wijze waarop de bevolking 
helder en objectief wordt ingelicht over de situatie. Zij wezen erop dat de stad Huelva een 
kleiner oppervlakte beslaat dan de stortplaats, die professioneel moet worden beheerd, 
ontsmet en heringericht. Geconsolideerde actie van de gemeentelijke en provinciale 
autoriteiten ten aanzien van de industriële activiteit in het gebied en de milieueisen van de 
Europese wetgeving werd nuttig geacht.

Mevrouw Guerrero herhaalde haar standpunt dat de plaatselijke burgers zich niet bezorgd 
voelden over de verontreiniging en de straling; dat waren aspecten van het verleden. Zij was 
het niet eens met de aanmerkingen op de communicatie, want daardoor zou eerder onnodige 
onrust worden gezaaid dan iets worden uitgelegd. Zij hoopte dat de oprichting van een 
wetenschaps- en techniekpark en een zone voor nieuwe technologie de economie en het 
imago van het gebied zouden herstellen.

Regionale autoriteiten (Junta de Andalucía)
In de eerste presentatie werd een overzicht gegeven van verscheidene studies die zijn 
uitgevoerd. Juan Luis Ramos van de Consejo Superior de Investigaciones Científicas
presenteerde recente bevindingen (vanaf 2008) over de luchtkwaliteit, de kwaliteit van de 
grond en de bezinksels, de stortplaats voor fosforgips, de concentraties metalen en organische 
stoffen in voeding, de epidemiologie van het industrieterrein en de stortplaats van Huelva.1 In 

                                               
1 Zie Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; verslag 2008 (doc. en cd-rom).
Ook zijn kopieën van de PowerPoint-presentatie en andere documenten beschikbaar op een USB-stick die 
verkrijgbaar is bij het secretariaat.
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een uitvoerig overzicht van de vele punten van zorg voor indieners en delegatieleden werden 
enige belangrijke uitkomsten gepresenteerd.

De sterftecijfers in het gebied van Huelva zijn vergelijkbaar met die in andere delen van 
Spanje en de EU, met hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door 
kanker. Wat betreft de blootstelling van de bevolking aan de risico’s van zware metalen 
(arseen, chroom, cadmium, nikkel en kobalt) suggereerden de cijfers dat er geen verschil was 
tussen de bevolking van Huelva en die van andere delen van de regio.

De autoriteiten verstrekten gedetailleerde gegevens over de afzetting van fosforgips op de 
1000 hectare land, verdeeld in vier zones (zie bijlage 1):

 Zone 1 (Mariska del Binair): het storten van fosforgips werd in 1989 gestaakt en het 
gebied van circa 400 hectare werd heringericht door de Andalusische regering met een 
toplaag van 30 tot 100 cm aarde, de aanplant van graslandplanten, struiken en enige 
bomen om de bodem vast te zetten en te voorkomen dat het fosforgips de Rio Tinto
zou bereiken. Hierdoor werden ook de radonemissies verminderd.

 Zone 2 (Mariska del Lincoln Sur) is de huidige locatie van de piramidevormige 
fosforgipshoop, waar de activiteit is gehalveerd en het storten volgens plan eind 2011 
moet worden gestaakt. Het hoogste punt is 25 meter.

 Zone 3 (Marisma del Rincon Norte): het storten van fosforgips werd in 1997 gestaakt; 
hier is de veiligheidslagune van 60 hectare met een diepte van 1,50 meter gesitueerd.

 Zone 4 (Marisma de Mendana) beslaat ongeveer 400 hectare en omvat het terrein waar 
het afval van Acerinox is gestort. Hier werd door de Andalusische autoriteiten een 
soortgelijk bodem- en beplantingsbeleid gekozen als in zone 1.

Met betrekking tot het risico van percolatieverontreiniging (uitgeloogde stoffen) voerden de 
autoriteiten proeven uit op verschillende dieptes over een lengte van 8,5 km, waarbij geen 
diepe percolatieverontreiniging werd geconstateerd. Wel werd na zware regenval enige 
oppervlakkige verontreiniging aangetroffen op oppervlaktewateren, wat erop duidde dat enig 
verontreinigd water was weggestroomd uit het lagunegebied. Wat betreft de radiologische 
inspectie door de autoriteiten werd de delegatieleden medegedeeld dat er sprake was van een 
trage verplaatsing van radionucleïden van het fosforgips naar de deklaag in zone 1. De 
gemeten radonemissies bedroegen 0,31 mSv per jaar – even hoog als in het gebied als geheel.

De regionale autoriteiten en Fertiberia hebben een ‘voorstel’ geformuleerd voor het herstel 
van zone 3, die momenteel de prioriteit heeft bij de herinrichting. Het houdt het volgende in:

o herstelacties dringend gewenst;
o behoefte aan onderzoek naar structurele stabiliteit van de zone om structurele 

veiligheid te kunnen waarborgen;
o plan voor sluiting van industriële inrichtingen en ondoordringbaar maken lagune;
o studies naar gegarandeerde afdichting van de zone vóór aanbrengen toplaag;
o plan voor opvang oppervlaktewater in regenperioden om te voorkomen dat fosforgips

Rio Tinto bereikt;
o gespecificeerd tijdschema;
o aanbeveling voor toepassing graslandplanten en op sommige plaatsen mogelijk 

uitbreiding van deklaag van 1 naar 2 meter om CO2-bassin te maken;
o behoefte aan permanente bewaking van de grondkwaliteit om een pH-niveau te 

waarborgen dat overdracht van metalen voorkomt en de vruchtbaarheid bevordert met 
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volledige biologische cycli;
o breder plan voor herstel van de zone als geheel ten behoeve van de plaatselijke 

gemeenschap;
o plan voor bewaking van de radonemissies.

Na de presentaties waren de leden van de delegatie enigszins in verwarring gebracht door het 
feit dat de uitkomsten van dergelijke studies en voostellen klaarblijkelijk zo weinig effect 
hadden gehad op het bewustzijn van de plaatselijke bevolking. Zij wilden ook wat meer weten 
over het totale plan voor het gebied en of er enige afstemming had plaatsgevonden met de 
gemeente en maatschappelijke organisaties. De perceptie van de situatie heeft kennelijk meer 
te maken met het verleden dan met de actuele stand van zaken: de aanwezigheid van de 
fabrieken en de algemene indruk van ongecontroleerd braakliggende grond die veel van de 
hopen fosforgips bedekt, maken meer indruk op de gemiddelde burger dan de details van de 
talloze wetenschappelijke studies die zijn uitgevoerd en die over het algemeen duiden op een 
algehele verbetering van de milieu- en gezondheidsindicatoren. 

In antwoord op vragen van delegatieleden over het afval van Acerinox hielden de autoriteiten 
vol dat de CSN had geadviseerd tegen verplaatsing van het resterende afval, bijvoorbeeld naar 
de speciale opslagplaatsen in Cavril of Cordoba. Wanneer op basis van deskundig advies 
echter zou worden voorgesteld het afval te verwijderen, zouden de autoriteiten zeker aan dat 
advies gevolg geven. Er zal ook een lokale waterzuiveringsinstallatie worden gebouwd om 
ervoor te zorgen dat het proceswater verder wordt ontsmet; dit is ook in overeenstemming met 
de prioriteit die is toegekend aan de herinrichting van zone 3 vanwege het mogelijke risico 
van uitstroming. Als zich een noodsituatie zou voordoen (en die kans wordt verwaarloosbaar 
geacht) treedt er een rampenplan in werking waarbij alle autoriteiten en civiele 
beschermingsinstanties betrokken zijn.

De leden van de delegatie bedankten de autoriteiten voor hun presentatie en hun bereidheid 
om volledig aan de missie mee te werken.

Opmerkingen en aanbevelingen:

De industrieën die zich in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig in Huelva vestigden 
werden door de lokale bevolking met open armen ontvangen. In die tijd brachten ze de belofte 
van werkgelegenheid en economische ontwikkeling met zich mee in een regio die daar om zat 
te springen en de industrie betrok een moerasland dat, volgens velen, door muggen werd 
geteisterd en toch nergens voor werd gebruikt. Het constante dumpen van industrieel afval, 
dat grotendeels giftig was, en de aanzienlijke risico’s die dat opleverden voor de gezondheid 
van de lokale bevolking leidden echter tot groeiende bezorgdheid onder de inwoners van de 
nabijgelegen stad. Het afvalwater heeft dan ook niet alleen het oorspronkelijke moerasland 
verontreinigd, maar ook het stroomgebied van de rivier zelf. Hoewel de autoriteiten, al was 
het dan enigszins laat, op deze zorgen reageerden, bestaan er nog steeds ernstige problemen 
bij de beheersing van dit probleem. (Het inleiden van een inbreukprocedure tegen Spanje op 
18 maart jl. na de studiereis geeft aan dat de Commissie onze zorgen deelt.)
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Bovendien hebben de autoriteiten veelal gefaald om adequaat op de zorgen van de burgers en 
de oproepen van belangenverenigingen te reageren waardoor deze zich voor steun tot het 
Europees Parlement moesten wenden.

De delegatie heeft kennis genomen van het verslag dat door de Europese Commissie is 
opgesteld krachtens het Euratom-Verdrag, artikel 35 (Referentie ES-09/08) en ook van het 
uiterst kritische onderzoek dat door de Franse onafhankelijke onderzoeks- en 
voorlichtingscommissie inzake radioactiviteit CRIIRAD (Nr. 07-117) is uitgevoerd. De 
delegatie sluit zich hier grotendeels bij aan.

Het belangrijkste bedrijf dat bij deze zaak betrokken is, Fertiberia, werkte tijdens het bezoek 
van de delegatie prima mee, alhoewel het het bestaan van eventuele risico’s of problemen 
ontkende. En hoewel we niet in de positie verkeren om de betekenis van de risico’s op de 
juiste waarde te schatten, lijkt het ons echter wel duidelijk dat er risico’s zijn. De antwoorden 
op vragen waren derhalve wat ontwijkend, zelfs als er aanzienlijk wat documentatie werd 
overlegd, en ze overtuigden de leden van de delegatie dan ook niet.

 De leden van de delegatie merkten een gebrek aan communicatie op tussen de 
bevoegde nationale autoriteiten en de gemeente en de regionale autoriteiten.

 Er leek ook een onmiskenbaar gebrek aan contact te zijn tussen de betrokken 
bedrijven, de indieners, lokale gezondheidsorganisaties en deskundigen.

 Het gevolg is dat alle betrokkenen nu dringend actie moeten ondernemen en nauw 
moeten samenwerken om een permanente dialoog tot stand te brengen en het 
vertrouwen, dat helaas ontbreekt, te herstellen, zodat situaties die in sommige 
gebieden lokale paniek kunnen veroorzaken en tot wantrouwen tussen alle 
betrokkenen leiden, vermeden kunnen worden. Tegelijkertijd moeten de lokale media 
en organisaties voorzichtiger zijn in hun benadering van het probleem, aangezien 
provocaties het vinden van een goede oplossing voor de kwestie in de weg kunnen 
staan.

 De autoriteiten en de betrokken bedrijven, met name Fertiberia, moeten inspecties ter 
plaatse van de afvalinstallaties toestaan en de indieners samen met onafhankelijke 
experts, toegang verschaffen tot het terrein, met name om ze in de gelegenheid te 
stellen de precieze locaties aan te wijzen die zij als bijzonder gevaarlijke of mogelijk 
schadelijke plekken aanmerken als gevolg van lekkage of verontreiniging.

 Ondanks het grote aantal wetenschappelijke onderzoeken dat is uitgevoerd en waarin 
aandacht werd besteed aan de epidemiologie, radiologie, toxicologie en andere zaken, 
zijn de leden van de delegatie van mening dat deze onderzoeken aangevuld moeten 
worden en op de ene of andere manier geordend moeten worden om het specifieke 
causale verband tussen de gevaarlijke afvallozingen en de invloed op de 
volksgezondheid aan te tonen.

 Er moet zo snel mogelijk een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd onder de 
werknemers van de lokale industrieën om de omvang van de verontreiniging als 
gevolg van de fosforgipsproductie en het daaruit voortvloeiende afval of als gevolg 
van andere industriële vervuiling, te kunnen bevestigen of ontkennen. Het bijhouden 
van een ziekteregister met daarin de ziekten die worden gemeld en die mogelijk 
verband houden met eventuele verontreinigingsbronnen, zou zeer nuttig zijn.
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 Er moet een gerichte effectrapportage van de verontreiniging van de bodem en het 
water, inclusief de rivierbedding en het stroomgebied, worden uitgevoerd. Deze studie 
moet openbaar worden gemaakt en moet als leidraad voor toekomstig afvalbeheer 
worden gebruikt. Deze rapportage moet zowel het gebied waarin het Acerinox-afval is 
verbrand, als alle andere gebieden betreffen. Wij zijn van mening dat er een permanent 
en transparant onvertraagd monitoringsysteem van bodem-, lucht- en watervervuiling 
tot stand moet worden gebracht dat voor alle burgers toegankelijk is, bijvoorbeeld via 
het internet.

 Het hele gebied moet in ieder geval worden gezuiverd, zodat de staat van het gebied 
aan alle geldende EU-wetgeving voldoet. Het principe van “de vervuiler betaalt” moet 
worden gehandhaafd. Ook als de betrokken bedrijven de deuren sluiten, moeten ze 
ervoor zorgen dat het terrein waarop ze opereerden volledig is gezuiverd. Daarnaast 
moet er een plan worden opgesteld voor de herbegroeiing en herinrichting van het 
gebied.

 Er moet ook specifiek doelen worden opgesteld om opnieuw in het gebied te 
investeren, zodat er voor duurzame werkgelegenheid gezorgd kan worden en de 
(voormalige) werknemers van de betrokken bedrijven kunnen worden omgeschoold.
Men is van mening dat de betrokken autoriteiten en de Europese Commissie samen 
een aantal prioriteiten moeten vaststellen met het oog op het verkrijgen van EU-
subsidie voor een dergelijke duurzame ontwikkeling die oog heeft voor de integriteit 
van het gebied, de bevolking en het milieu. Leden van de delegatie hebben met name 
veel begrip voor de positie van de getroffen werknemers, die bijna allemaal hun hele 
werkzame leven in deze fabrieken hebben doorgebracht en die het eerste slachtoffer 
zijn van aan de ene kant de mogelijke verontreiniging en aan de andere kant de 
mogelijke sluiting van de fabriek.

 Bij alle nieuwe onderzoeken en toekomstige planningen moeten de indieners, lokale 
organisaties en representatieve instanties worden betrokken om te helpen bij het 
zoeken naar haalbare oplossingen.

 Er moeten in lokale industriële bedrijven onaangekondigd extra controlebezoeken 
worden uitgevoerd door de verantwoordelijke gezondheids- en veiligheidsautoriteit.
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