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De delegatie die een bezoek bracht aan Campanië, bestond uit drie officiële leden, aangewezen 
door de Commissie verzoekschriften, en vier ex-officioleden uit Campanië die in het Europees 
Parlement zijn verkozen. Leden van het betrokken land mogen niet in een officiële hoedanigheid 
aan onderzoeksmissies deelnemen. Het verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid 
van de leider van de delegatie. Alle leden hebben een bijdrage aan de delegatie geleverd.

Leden van de delegatie
Judith A. Merkies (leider van de delegatie) (S&D, Nederland)
Peter Jahr (EVP, Duitsland)
Margrete Auken (Groenen, Denemarken)

Ex-officioleden
Erminia Mazzoni, voorzitter van de Commissie verzoekschriften  (EVP - Italië)
Crescenzio Rivellini (EVP - Italië)
Andrea Cozzolino (S&D - Italië)
Vincenzo Iovine (ALDE - Italië)  

Doel van de missie 

Het bezoek had tot doel de aantijgingen in de vijftien ontvangen verzoekschriften1 te 
onderzoeken. Deze waren reeds in de commissie besproken, tijdens de vorige zittingsperiode en 
recentelijk in december 2009, toen de indieners werden gehoord, en in januari 2010, toen de 
nationale autoriteiten de gelegenheid kregen om hun standpunt kenbaar te maken. 

De delegatieleden hadden een ontmoeting met de indieners en met de meest direct betrokken 
lokale gemeenschappen, met de bedrijven die de bezochte afvalvoorzieningen beheren, en met 
de verantwoordelijke lokale, regionale en nationale autoriteiten. Om een onafhankelijke 
beoordeling te kunnen geven, werd naar de mening van wetenschappelijk onderzoekers gevraagd 
(geologen, epidemiologen, milieudeskundigen en sociologen). Er vonden ontmoetingen plaats in 
Napels en Benevento en op de bezochte locaties.

Dit verslag is gebaseerd op de waarnemingen van de leden tijdens hun verblijf en op een groot 
aantal documenten die aan de leden beschikbaar werden gesteld of die verkregen werden om 
bepaalde onderdelen van het verslag verder te onderbouwen of om te voldoen aan algemene 
onderzoeksvoorschriften.

                                               
1 683/2005 van Vincenzo Marmora over een stortplaats in Basso dell’Olmo
31/2006 van Giampiero Angeli over giftige stoffen in dieren
26/2007 van Monica Sepe over het plan voor een stortplaats in Valle delle Masseria
587/2007 van Marina Salvadore over afval in Campanië
756/2007 van Giovanni Roviello over een stortplaats in Ariano Irpino
789/2007 van Gigliola Izza over Ecobails in Taverna del Ré
910/2007 van Francesco di Pasquale over afval in Campanië
991/2007 van Vincenzo Gala over afval in Campanië
12/2008 van Francesco Miglino over transparantie betreffende verbrandingsinstallaties
16/2008 van Francesco Castelli over afval in Campanië
209/2008 van Sebastiano Perrone over afval in Campanië
347/2008 van Tommaso Esposito over de verbrandingsinstallatie in Acerra
955/2008 van F.K. over de stortplaats in Chiaiano
1011/2008 van Antonia Schiatarella over de stortplaats in Chiaiano
1082/2008 van Raffaele Pacilio over het illegaal verbranden van autobanden.
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Betrokken wetgeving

De onderstaande tabel biedt een overzicht van EG-wetgeving waarop de indieners zich beroepen:

Richtlijn nr. Tevens Titel Onderwerp

92/43/EEG Habitats
Locatie van stortplaatsen in de 
provincie Salerno

1999/31/EG Stortplaats Chiaiano, Terzigno
2000/532/E
G 91/689/EEG Gevaarlijke afvalstoffen Verbranden van autobanden

2000/76/EG Afvalverbrandingsrichtlijn Minimumvereiste voor afvalverbranding

2001/77/EG
Elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen Brandstof voor Acerra

2003/35/EG
85/337/EEG; 
97/11/EEG Aarhus Raadpleging van het publiek

2006/12/EG 
2008/98/EG

75/442/EEG; 
91/156/EEG Kaderrichtlijn afval

Geïntegreerd en toereikend kader voor 
verwijderingsinstallaties

2008/8/EG 96/61/EG IPPC

Industriële installaties waarop een 
geïntegreerd stelsel van 
milieuvergunningen van toepassing is

In 2007 en recentelijk in 2010 heeft het Europees Hof van Justitie Italië veroordeeld wegens het 
overtreden van enkele van deze richtlijnen.

Zaak nr. Richtlijnen die zijn overtreden Uitspraak

C-135/05 Gevaarlijk afval en stortplaatsen
75/445/EEG, 91/156/EEG, 
1999/31/EG 26 april 2007

C-297/08
Ontbreken van geïntegreerde 
afvalstrategie in Campanië 2006/12/EG (codif 75/442/EEG) 4 maart 2010

Vooral de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen (1999/31/EG) heeft grote invloed op 
het dagelijks leven van mensen. De richtlijn is van fundamenteel belang voor de commissie, die 
regelmatig verzoekschriften over dit onderwerp ontvangt. Hij bevat 34 overwegingen die samen 
de parameters van de doelen van de wetgeving vormen, naast artikel 1 over de algemene 
doelstelling. Sinds april 2001 zijn de lidstaten verplicht deze richtlijn toe te passen; voor reeds 
bestaande stortplaatsen werden de regels na acht jaar bindend. De volgende parameters gelden:

 stortplaatsen moeten afdoende worden gecontroleerd, inclusief visuele inspectie bij de ingang, 
en beheerd om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en risico's voor de 
volksgezondheid te voorkomen of te beperken;

 het is nodig duidelijk aan te geven aan welke voorschriften stortplaatsen moeten voldoen ten 
aanzien van de ligging, de inrichting, het beheer, de controle, de sluiting en de te nemen 
preventieve en beschermende maatregelen tegen aantasting van het milieu, op zowel korte als 
lange termijn, en vooral tegen vervuiling door percolaatinfiltratie in de grond;

 er dienen strenge operationele en technische voorschriften inzake afvalstoffen en stortplaatsen 
te worden opgesteld, zodat kan worden voorzien in maatregelen, procedures en richtsnoeren 
om negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu te voorkomen of 
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zoveel mogelijk te verminderen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de verontreiniging van 
oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en om gevolgen voor het wereldwijde milieu, 
ook door het broeikaseffect, en tevens elk risico dat daar tijdens de gehele levensduur van de 
stortplaats uit voortvloeit voor de volksgezondheid.

Tot de algemene voorschriften voor stortplaatsen in bijlage I bij de richtlijn behoort onder meer 
"de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, waterwegen, 
watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds". Er moet ook worden gekeken 
naar de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving.

Achtergrond

De afvalcrisis in de provincie Campanië is het meest dramatische hoofdstuk in de geschiedenis 
van problematisch afvalbeheer in veel delen van Italië, waaronder Lazio, Calabrië en Sicilië, en 
staat wellicht model voor een meer algemene historische verwaarlozing van en gebrek aan 
economische ontwikkeling in het zuiden van Italië. In al deze regio’s werd in de jaren negentig 
in verband met de afvalsituatie de noodtoestand uitgeroepen en er werden 
regeringscommissarissen met speciale bevoegdheden en fondsen benoemd. In de meeste 
gevallen waren deze commissarissen de presidenten van de betrokken regio’s of prefecten.

President Rastrelli werd in 1994 als eerste afvalcommissaris voor Campanië benoemd. Hij stelde 
een ogenschijnlijk ambitieus plan voor dat sluiting van de meestal overvolle en zwaar vervuilde 
stortplaatsen en toepassing van een geïntegreerde afvalbeheercyclus behelsde. Het plan berustte 
op de productie van brandstof uit afval van hoge kwaliteit (RDF of Ecobails) voor de opwekking 
van energie via verbrandingsinstallaties. De organische restanten moesten worden gebruikt voor 
de sanering van bestaande stortplaatsen. Daarnaast was er een strategie voor het verminderen en 
recyclen van huishoudelijk afval.

Een aanbesteding voor de organisatie van de gehele afvalcyclus, dat wil zeggen de bouw van 
twee verbrandingsinstallaties en zeven productie-installaties voor Ecobails en organisch afval, 
werd gewonnen door FIBE op 20 maart 2010. FIBE hield zich echter niet aan de 
contractvoorwaarden, wat volgens veel mensen een van de hoofdoorzaken is van een groot deel 
van de problemen die vandaag spelen.

Het sorteren van afval om Ecobails en organisch afval te produceren, gebeurde op 
onprofessionele wijze en zonder inachtneming van de wet. Dat het afval niet werd gefilterd of 
geselecteerd, vormde een groot probleem. Zo mag afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en 
onder andere industrieel afval, giftig of radioactief afval, minerale oliën, gebruikte autobanden 
en brandbare vloeistoffen bevat, nooit worden gemengd of samen worden opgeslagen met 
huishoudelijk of organisch afval. Het resultaat is een voorraad van naar schatting zes miljoen 
Ecobails van inferieure kwaliteit, die vermoedelijk giftig afval bevatten. Omdat ze nergens 
konden worden verbrand, werden ze op tijdelijke locaties opgeslagen en kwam ongesorteerd of 
zelfs vervuild afval op stortplaatsen terecht. De delegatie bracht een bezoek aan zulke tijdelijke 
opslagplaatsen in Taverna del Ré en Ferandelle; de bevolking maakt zich ernstige zorgen over de 
lucht- en waterverontreiniging en de gevolgen voor de gezondheid. Tegenwoordig wordt de 
reservevoorraad Ecobails als “gemummificeerd” beschouwd, wat betekent dat het calorische 
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gehalte ervan te hoog is om in de momenteel beschikbare verbrandingsinstallatie te worden 
verbrand1.

De eerste verbrandingsinstallatie in Acerra werd pas in maart 2010 in gebruik genomen. Er zijn 
diverse redenen waarom de eerste en tot dusver enige actieve verbrandingsinstallatie zo laat in 
bedrijf werd gesteld. De gekozen plek, Acerra, was reeds een zwaar verontreinigd gebied en de 
inwoners was al jaren geleden een schoonmaak van het milieu beloofd. Deels als gevolg hiervan 
werd de bouw vertraagd door een eindeloze juridische strijd, niet alleen over de locatie van de 
installatie, maar ook over de door FIBE voorgestelde technische specificaties die volledig uit de 
tijd waren. De huidige installatie die door de delegatie werd bezocht, werd derhalve niet voltooid 
door FIBE, maar door Partenope Ambiente, dat het project overnam en nu beheerd. Momenteel 
loopt er een onderzoek naar de handelwijze van FIBE.

Verder werd er slechts minimale vooruitgang geboekt bij het beperken van afval en het recyclen 
van huishoudelijk afval; de inwoners van Napels produceren tegenwoordig gemiddeld 2,2 kg 
afval per dag (ter vergelijking: het EU-gemiddelde bedraagt 1,4 kg) en slechts 8% wordt 
gerecycled (in de EU als geheel gemiddeld 23%)2. Huishoudelijk en ander afval wordt dus nog 
steeds zonder onderscheid naar stortplaatsen gebracht en in sommige gevallen kennelijk 
gemengd met verschillende soorten industrieel afval. Omdat veel stortplaatsen tot gebieden van 
strategisch belang zijn uitgeroepen, bestaat er voor burgers en lokale autoriteiten geen 
mogelijkheid om na te gaan wat er precies wordt gestort. Veruit de meeste stortplaatsen worden 
door een private onderneming beheerd, waarbij het beslist niet duidelijk is op basis van welke 
vergunning dat gebeurt. Er wordt gezegd dat veel van deze afvallocaties in handen zijn – of 
waren – van de Camorra en georganiseerde criminele groepen. De delegatie bezocht twee 
gesloten particuliere stortplaatsen in de provincie Salerno, Basso dell’Olmo en Macchia Soprano, 
en tevens de aangewezen locatie voor een nieuwe stortplaats in Valle delle Masseria.

Tijdens de laatste periode dat de noodtoestand voor afval gold, toen ook de meeste 
verzoekschriften werden ingediend, werd op 14 juli 2008 een wet afgekondigd3,
 waarbij het nationale agentschap voor burgerbescherming de leiding kreeg over de 

afvalbeheercyclus, 
 waarbij de einddatum van de noodtoestand op 31 december 2009 werd gesteld,
 waarbij afvallocaties als zijnde “van strategisch belang” werden aangewezen, onder militair 

toezicht werden gesteld en onder de werkingssfeer van de wet op de staatsgeheimen kwamen 
te vallen,

 waarbij de inrichting van tien stortplaatsen en vier verbrandingsinstallaties werd goedgekeurd, 
 waarbij verplichte recyclingdoelen werden geformuleerd voor gemeenten en provincies 

(2009: 25%; 2010: 35%; 2011: 50%).

De delegatie bezocht de stortplaatsen in Chiaiano en Terzigno, evenals de verbrandingsinstallatie 
in Acerra.

Het systeem van de commissarissen is onder zware kritiek komen te staan en er zijn 
verscheidene gerechtelijke onderzoeken gaande. Dat commissarissen die met het oog op de 

                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, blz. 37.
2 Perscommuniqué Eurostat 43/2010 - 19 maart 2010, cijfers voor 2008; dit was op het hoogtepunt van de crisis, 
zodat deze cijfers wellicht niet de huidige situatie weergeven.
3 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n. 123.
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noodtoestand zijn aangesteld, nu het afval beheren, wordt daarom door een groot deel van de 
bevolking als deel van het probleem gezien en niet als de oplossing ervan. 

Het is belangrijk op te merken dat de Commissie in 2007 heeft besloten de betaling van 
135 miljoen EUR als bijdrage uit de financieringsperiode 2007-2013 voor afvalgerelateerde 
projecten en 10,5 miljoen euro uit de financieringsperiode 2000-2006 op te schorten totdat de 
commissarissenstructuur wordt afgeschaft.

De belangrijkste bevoegdheid van de commissarissen in noodsituaties is dat zij van regelgeving 
en controles mogen afwijken. Zo kunnen zij afzien van een milieueffectbeoordeling en 
wetgeving over openbare aanbestedingen niet van toepassing verklaren. Verder lijken ze een 
bijna ongecontroleerde toegang tot overheidsgelden te hebben. Bovendien konden ze bepalen 
welke bedrijven werden gecontracteerd om het vervoer te verzorgen en werkzaamheden te 
verrichten, en waar de fabrieken, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties moesten komen. Ook 
waren ze op geen enkele wijze verplicht de lokale autoriteiten en bewoners van de genomen 
besluiten op de hoogte te brengen.

Gedurende de noodtoestand werden besluiten daarom gehaast genomen, zonder acht te slaan op 
de zorgen van de bevolking. Alle besprekingen over de locatie, het type en de hoeveelheid afval 
dat naar de stortplaatsen werd gebracht, of over de objectieve noodzaak van vier nieuwe 
verbrandingsinstallaties werden opgeschort om meer ruimte te vinden om oud en nieuw afval 
snel en zonder controle te dumpen. Afval werd als een zuiver logistiek probleem beschouwd en 
overwegingen van milieuveiligheid en gezondheid of over beheer op middellange of lange 
termijn in verband met sorteren, recyclen of afvalbeperking werden naar de marge gedrongen.

Burgers die tegen deze situatie protest aantekenden of alternatieve benaderingen trachtten voor te 
stellen, werden gemarginaliseerd of genegeerd. Zo beklaagden indieners zich erover dat zij geen 
duidelijke informatie konden krijgen over wat er in hun omgeving werkelijk aan de hand was. In 
veel van deze gevallen was er al sprake van een lange geschiedenis van illegale storting of 
verontreiniging. Sommige media beweren echter dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de
afvalcrisis ligt bij de mensen en partijen die geen verbrandingsinstallaties en stortplaatsen in hun 
omgeving wilden. Zij worden ervan beschuldigd te zijn bezweken voor het zogenaamde 
NIMBY-syndroom ("not in my backyard" – "niet in mijn achtertuin").

Als voornaamste reactie hierop hebben de nationale politieke autoriteiten de stortplaatsen en 
verbrandingsinstallatie in Acerra onder controle van het leger geplaatst. De delegatie was er 
getuige van dat zelfs de lokale politie geen gezag heeft in deze gebieden. Bij openbare 
demonstraties vonden er enkele aanhoudingen plaats. Plaatselijke gekozen politici, met inbegrip 
van de burgemeester van Marano (vlakbij Chiaiano), mochten verscheidene maanden niet hun 
eigen kiesdistrict binnen. Het is duidelijk dat ernstige schade is toegebracht aan de relatie tussen 
burgers en autoriteiten; in het verslag over afvalbeheer in de provincie Benevento staat het als 
volgt: "De noodtoestand en het almaar voortduren van het commissarissenbestuur heeft diepe 
wonden geslagen in de relaties tussen burgers en instellingen en geleid tot een klimaat van 
wantrouwen. Om het vertrouwen te herstellen, moeten beslist goede afspraken worden gemaakt 
zodat zoiets niet opnieuw kan gebeuren". 

Het is heel duidelijk dat belangrijke aspecten van de Europese wetgeving die specifiek dient om 
het milieu en de gezondheid van burgers te beschermen en een samenhangend openbaar 
afvalbeheerprogramma te realiseren, met voeten zijn getreden, eerst door langdurige laksheid, 
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corruptie en traagheid, gevolgd door een vergeefse poging om het probleem op te lossen, en 
vervolgens door de tijdelijke noodmaatregelen die het vertrouwen van de burger in de 
overheidsinstellingen hebben ondermijnd.

In februari 2010 keurde de regio Campanië de "richtsnoeren voor het beheer van stedelijk afval 
2010-2013"1 goed en trad de wet in werking die een eind maakte aan vijftien jaar 
noodvoorzieningen voor afval. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
afvalcyclus nu opnieuw bij de regio komt te liggen. De vijf provincies dienen het beheer te 
voeren over het inzamelen en sorteren van huishoudelijk afval en over de stortplaatsen, terwijl 
het agentschap voor de burgerbescherming nog een jaar verantwoordelijk blijft voor de 
verbrandingsinstallaties. De provincies kunnen dit agentschap ook vragen hen nog een jaar te 
helpen bij het beheren van de gehele cyclus. De wet op de staatsgeheimen en de taak van het 
leger worden eveneens met nog een jaar verlengd.

Bij de regionale verkiezingen eind maart 2010 veranderde de politieke constellatie en op het 
moment van het bezoek was men bezig met de vorming van een nieuwe regering.

Georganiseerde misdaad

De leden werden geïnformeerd over de betrokkenheid van georganiseerde criminele groepen bij 
de lucratieve afvalverwerking. De koppeling tussen georganiseerde misdaad en afvalbeheer 
speelt al heel lang. Er zijn bewijzen dat de Camorra reeds tientallen jaren giftig afval van 
bedrijven uit Noord-Italië heeft ingevoerd en op honderden illegale stortplaatsen en zelfs in zee 
heeft gedumpt. Als de omvang van deze illegale activiteit ook maar bij benadering zo groot is als 
wordt beweerd, is het ondenkbaar dat de autoriteiten, of ten minste een deel van hen, daarvan 
niet op de hoogte waren. De onlangs gekozen autoriteiten hebben verklaard dat ze het probleem 
gaan aanpakken, onder meer door er strikt op toe te zien dat het afval dat naar de stortplaatsen 
wordt gebracht, traceerbaar is.

Wellicht niet zo bekend is de tewerkstelling in de beginjaren van de 21e eeuw van grote 
aantallen zogenaamde "maatschappelijk nuttige werknemers" in de afvalscheidingsfabrieken, 
waarin Ecobails moesten worden geproduceerd. Deze groep dateert uit de jaren zeventig ten tijde 
van het sociale oproer en de crisis in de steden. Het begon allemaal met een cholera-epidemie in 
1974, waardoor vissers in de haven van Napels hun werk kwijtraakten. De autoriteiten troffen 
maatregelen om hen om te scholen en hun een baan in de publieke sector aan te bieden. Het 
gevolg was dat ook andere categorieën werklozen in beweging kwamen en coöperaties van 
diverse politieke kleur oprichtten om te verlangen dat de overheid hun een soortgelijke 
reddingsboei zou toewerpen. Hun activiteiten ontaardden en werden steeds gewelddadiger en 
kregen het karakter van een stadsguerrilla, waarbij sommigen nauwe banden met de Camorra 
onderhielden. Er ontstond een zwendel van fictieve arbeidsplaatsen onder leiding van criminele 
bazen. Uit dit reservoir werden ongeveer 2 300 medewerkers geworven. Uiteindelijk kwamen 
echter slechts ongeveer 200 personen opdagen voor werk.2

Het bestuur van de commissarissen tijdens de noodsituatie en hun onvermogen om de problemen 
op te lossen, verergerd door het ontbreken van institutionele controles en evenwicht, heeft 
volgens veel waarnemers slechts nieuwe wegen geopend voor de georganiseerde misdaad. Waar 
politici en autoriteiten faalden, kwam de Camorra met oplossingen – en vermoedelijk met 
                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n. 75 del 5 febbraio 2010. 
2 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani.
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beloningen voor stilzwijgen en dreigementen voor degenen die hardop de waarheid durfden te 
vertellen.

Bevindingen van de delegatie

Ontmoeting met de nationale autoriteiten: task force, Raad van Ministers (Prof. Roberto Adam), 
agentschap voor burgerbescherming (Dr. Nicola Dell’Acqua); regering van Campanië: Dr. 
Raimondo Santacroce).

Het agentschap voor burgerbescherming liet zien wat het allemaal had bereikt sinds de meest 
recente noodtoestand en de inwerkingtreding van wet nr. 123 (14 juli 2008), toen de hulp van het 
agentschap werd ingeroepen om de acute crisis te bezweren. Zijn opdracht was het vuilnis in de 
straten van Napels te laten opruimen en eind 2009 de verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer 
aan de regio over te dragen. Daarom beschouwde het zijn missie als kortdurend en acht het zijn 
opdracht nu voltooid, en wel om de volgende redenen:
a) De verbrandingsinstallatie in Acerra is operationeel en levert elektriciteit aan het net. De 

inkomsten die daaruit voortvloeien, bedragen 8 000 EUR per dag. Alle brandstof uit afval dat 
vanaf 2010 aan Acerra wordt geleverd, wordt vooraf behandeld en vormt derhalve geen 
gevaar voor het milieu, wat met behulp van gecertificeerde meetgegevens wordt aangetoond. 
Er wordt bekeken of er in de nabije toekomst twee extra verbrandingsinstallaties nodig zijn.

b) Vijf van aanvankelijk tien geplande stortplaatsen zijn gesitueerd op locaties die vroeger 
vervuild waren en inmiddels in overeenstemming met de wetgeving zijn schoongemaakt. 
Deze stortplaatsen zijn nu operationeel. Er zijn vergunningen voor nog twee extra 
stortplaatsen verkregen. Op dit moment is er een proces gaande waarbij de regio de 
verantwoordelijkheid overneemt. Zij mag gedurende drie jaar zelfstandig beslissingen nemen 
over de capaciteit van de stortplaatsen.

c) Voor gemeenten werd een systeem van prikkels en straffen opgezet om ambitieuze doelen te 
verwezenlijken voor de vermindering van de hoeveelheden afval en de verhoging van het 
percentage gerecycled afval. Het streefcijfer voor gerecycled afval was 25% tegen eind 2009, 
een cijfer waar sommige leden hun twijfels bij hadden. Hoewel erkend werd dat er 
vooruitgang was geboekt, zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Er zijn meer 
inspanningen nodig om de hoeveelheden afval, die momenteel op 2 200 ton per dag worden 
geraamd, te beperken.

d) Er werden circa 1 000 aanhoudingen gemeld wegens het illegaal storten van afval.

De leden stelden de vertegenwoordigers vragen over het arrest van het EHvJ van 4 maart 2010, 
over de blijvend zware nadruk op het gebruik van stortplaatsen en over hoe om te gaan met de 
erfenis uit het verleden. Zij antwoordden dat zij instonden voor de veiligheid en conformiteit van 
alle installaties die onder hun verantwoordelijkheid waren gerealiseerd, maar niet voor de 
veiligheid en conformiteit van de installaties die van voor hun tijd dateerden. Uit de gesprekken 
bleek dat het agentschap voor burgerbescherming duidelijk voorbereidingen trof om zich terug te 
trekken De ex-officioleden bedankten het agentschap voor het feit dat het een oplossing voor de 
acute crisis had gevonden; zij spraken over de noodzaak om de recyclingpercentages te 
verhogen, over de vraag hoe om te gaan met de erfenis van de Ecobails en over de noodzaak om 
meer verbrandingsinstallaties te bouwen.

Bezoeken aan de stortplaatsen in Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), 
Macchia Soprano (SA) en Valle della Masseria, opslagplaatsen in Taverna del Ré (NA) en 
Ferandelle (CA) en de verbrandingsinstallatie in Acerra (NA)
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De delegatie betrad de stortplaats in Chiaiano via de ingang die zich tegenover de ingang 
bevond waar de indieners en vertegenwoordigers van de pers haar opwachtten. Onder het 
voorwendsel dat de locatie van “strategisch belang” was, wilde het agentschap voor 
burgerbescherming de indieners of de pers niet toelaten, al was daartoe van tevoren een officieel 
verzoek ingediend.

De leider van de delegatie onderhandelde langdurig om gedaan te krijgen dat pers en indieners 
toch naar binnen mochten. Uiteindelijk werd een compromis bereikt dat luidde dat een aantal 
journalisten – vermeld op een naamlijst – de volgende dag toegang kon krijgen tot de locaties 
waarvoor bezoeken gepland stonden. Het bezoek aan de stortplaats in Chiaiano werd dus 
voortgezet zonder indieners en journalisten.

In zijn verslag beschrijft het agentschap voor burgerbescherming hoe de locatie eind 2008/begin 
2009 werd schoongemaakt. Deze was deels verontreinigd door zware metalen en asbest. De 
werkzaamheden werden bemoeilijkt door de zware regenval van de afgelopen winter, maar 
hadden volgens het agentschap toch het gewenste resultaat gehad.

De leden van de delegatie verrichtten een visuele inspectie op grond waarvan zij de indruk 
kregen dat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen om lekken in de 
watervoerende lagen te voorkomen, omdat op de bodem van de stortplaats een beschoeiing was 
aangebracht. De indieners beweren dat de beschoeiing scheurde voordat er afval op werd gestort, 
waardoor het grondwater vervuild dreigde te raken. Er waren ook bewijzen dat het afval, zoals 
vereist, met grond werd bedekt. Het is uiteraard moeilijk om erachter te komen of dit een 
standaardprocedure is of dat het uitsluitend met het oog op het bezoek werd gedaan. De ligging 
in een beschermd gebied levert problemen op.

Het agentschap voor burgerbescherming beweerde dat het afval dat naar deze stortplaats werd 
gebracht, op giftige elementen werd gecontroleerd, maar er waren geen bewijzen voor een 
toezichtsysteem; bij de ingang stond wel een controleapparaat voor nucleair afval (grotendeels 
ziekenhuisafval). Op dezelfde plek wees het agentschap twee videocamera’s aan, waarmee het 
binnenkomende afval wordt gecontroleerd. De gegevens daarvan worden 24 uur per dag en 7 
dagen per week op een voor iedereen toegankelijke website geplaatst.

De stortplaats van Terzigno ligt binnen het Nationale Park Vesuvius, een gebied van 
communautair belang dat bovendien speciale bescherming geniet. Dat zich in dit gebied een 
stortplaats bevindt, is op zichzelf al fout. In het verslag van het agentschap voor 
burgerbescherming staat dat het ministerie van Milieu een onderzoek naar de milieueffecten 
heeft uitgevoerd en goedgekeurd. Gezien de waarnemingen tijdens het bezoek mogen echter 
vraagtekens worden gezet bij de objectiviteit en geldigheid van een dergelijk onderzoek.

De momenteel operationele stortplaats (SARI) ligt op een voormalige illegale stortplaats, die 
nogal oppervlakkig is schoongemaakt en geprepareerd voor het storten van, naar de leden werd 
verteld, huishoudelijk afval. Uit een visuele inspectie door de leden – de delegatie werd 
vergezeld door de burgemeester van het dorp, die voor het eerst toegang tot de stortplaats kreeg, 
en journalisten – bleek dat talrijke voorzorgsmaatregelen waren genomen, zoals het afdichten 
van de bodem met ondoordringbare beschoeiing, het regelmatig afdekken van lagen afval met 
grond en controle op nucleair afval bij de ingang. Ook hier beweren de indieners dat de 
beschoeiing van de bodem niet strookt met de regels, met een dreigende verontreiniging van het 
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grondwater tot gevolg. Tussen het zichtbare afval ontdekte de leider van de delegatie 
onmiddellijk een band en een vat met daarop de aanduiding dat het giftige vloeistoffen bevatte. 
Hieruit bleek dat het afval vóór storting niet naar behoren was gescheiden. Toen daarom 
verzocht werd, kon geen vergunning worden getoond. Wel kregen de leden toegang tot een balie 
bij de ingang waar radioactief materiaal kon worden opgespoord.

De wet voorziet in de opening van een tweede aangrenzende stortplaats (Vitiello), eveneens in 
het Nationale Park, waar de indieners zich fel tegen verzetten. De delegatie kon er onder 
militaire begeleiding vanaf de SARI-locatie naartoe lopen, samen met mensen uit de omgeving 
en indieners. Ze kreeg de ongebruikte open steengroeve te zien die als stortplaats was 
aangewezen. Ook al worden voormalige steengroeven vaak als stortplaats gebruikt, deze 
specifieke locatie binnen de grenzen van een prachtig natuurbeschermingsgebied met grote 
internationale prestige lijkt hiervoor een volledig ongeschikte plek. Er dient dan ook zorgvuldig 
naar alternatieven te worden gekeken. Na terugkeer ontving de delegatie de verzekering dat de 
stortplaats in Vitiello niet zal worden aangelegd.

Alle drie bezochte stortplaatsen in de provincie Salerno, de gesloten stortplaatsen in Basso 
dell’Olmo, Macchia Soprano en de locatie voor een geplande stortplaats in Valle della 
Masseria bevinden zich in een gebied dat onder Habitatrichtlijn 92/43/EEG valt en tevens onder 
een Italiaanse wet uit 2003 die dit gebied als wetland van nationaal belang aanduidt. Alle drie 
vuilnisbelten zijn gelegen op hellingen die naar de bedding van de rivier de Sele aflopen. Het 
risico dat afvalstoffen door wegstromen en lekken in de rivier terechtkomen, was duidelijk 
aanwezig en daarom moeten er strenge controles plaatsvinden en tevens andere maatregelen 
worden genomen om dit te voorkomen.

Binnen de grenzen van de gemeente Campagna is de stortplaats van Basso dell’Olmo nu 
gesloten omdat hij vol is. De stortplaats wordt door particulieren beheerd en ligt onmiddellijk 
boven een watervoerende laag. De burgemeester van Campagna, de heer Biagio Luongo, die op 
22 december 2009 werd veroordeeld omdat hij zich verzette tegen deze stortplaats voor 
organisch huishoudelijk afval en onbrandbare droge resten, vergezelde de delegatie tijdens haar 
bezoek. Uit de stortplaats wordt biogas gewonnen.

Macchia Soprano (gemeente Serre), die werd bezocht in gezelschap van de burgemeester van 
Serre, de heer Palmiro Cornetta, is eveneens gesloten omdat hij vol is en gebruikt gaat worden 
voor biogaswinning. De stortplaats ligt op een steile helling waardoor de kans groot is dat 
afvalstoffen wegstromen naar de rivier.

De indieners stellen voor om aan de voet van de heuvels waarop beide stortplaatsen liggen, 
vanghekken te plaatsen waardoor de watervoorraden op de lange termijn worden beschermd. Dit 
lijkt bijzonder verstandig en essentieel.

De locatie Valle della Masseria wordt in de verordening genoemd als een plek waar tijdens 
noodsituaties een stortplaats mag worden aangelegd. Dit lijkt absurd gezien het idyllische 
landschap waarin een dergelijke vuilnisbelt zou komen te liggen. De delegatie werd later 
verzekerd dat de provincie Salerno heeft verzocht om deze locatie uit het rechtsbesluit te 
schrappen.

De delegatie bekeek van buitenaf twee locaties waar Ecobails waren opgeslagen. De eerste in 
Taverna del Ré beslaat ongeveer 2 km2 met een hoogte van zo’n vijf meter onder zwart 
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tarpaulin – een imposant gezicht. De rechter heeft op een deel van de locatie beslag gelegd in het 
kader van een civiele procedure tegen de particuliere exploitant. Onder de heersende 
omstandigheden was het voor de leden moeilijk duidelijke bewijzen voor verontreiniging te 
vinden of erachter te komen of het materiaal giftige residuen bevatte of geschikt was om te 
worden verbrand. Uit de omvang van het terrein alleen al blijkt echter hoe groot het probleem is 
van de enorme voorraad afval die nog moet worden gestort. De indieners beweren dat er sprake 
is van water- en luchtverontreiniging en dat de locatie een aanmerkelijke invloed heeft op de 
gezondheidsstatistieken, met groeiende sterftecijfers als gevolg van kanker en andere 
aandoeningen. Omdat de delegatie de locaties niet kon betreden, was het voor haar onmogelijk 
vast te stellen waaruit de Ecobails precies bestonden.

De tweede opslagplaats voor Ecobails in Ferandelle staat onder beheer van het agentschap voor 
burgerbescherming. Volgens het verslag van het agentschap bevat de opslagplaats drie soorten 
afval: ongesorteerd afval, afval waaruit brandstof wordt gewonnen, en organisch afval. De plek 
zag er ongestructureerd uit, er was geen teken van sorteeractiviteit en een installatie voor 
organisch afval leek ongebruikt. In totaal moet 502 000 ton moet op de stortplaats van San 
Tammaro worden gedumpt.

De delegatie bezocht de afvalgestookte verbrandingsinstallatie in Acerra. De installatie is 
gerealiseerd door Partenope Ambiente, een publiek-privaat partnerschap waartoe ook de 
gemeenten Brescia en Milaan behoren en dat soortgelijke installaties heeft gebouwd. Vanwege 
zijn uitmuntende prestaties kreeg het partnerschap in 2006 een prijs van de Universiteit van 
Columbia. De leden kregen te horen dat er op grond van de noodwetgeving geen 
milieueffectbeoordeling hoefde plaats te vinden.

De directeur, de heer Antonio Buonomo, tevens vergezeld van de burgemeester van Acerra, de 
heer Tommaso Esposito, gaf de delegatie een rondleiding door de fabriek die pas op 1 maart 
2010 volledig in bedrijf werd gesteld, wat de evaluatieperiode erg kort maakte. De 
verbrandingsinstallatie ligt op een voorheen vervuild en nu gesaneerd terrein, wat volgens de 
delegatie overeenkomt met de praktijk in andere lidstaten. De Ecobails van de 
afvalscheidingsinstallatie in Caivano zijn volgens de exploitanten van hogere kwaliteit dan de 
brandstof die in Brescia wordt gebruikt. De indieners beweren dat ongesorteerd afval wordt 
gebruikt, dat bovendien technische problemen veroorzaakt., hetgeen door de exploitanten wordt 
ontkend. De leden waren helaas niet in staat deze beweringen te bevestigen of te ontkennen. De 
belangrijkste opslagplaats werd geïnspecteerd waar tonnen los afval, kennelijk van 
huishoudelijke aard, via een kraan in de verbrandingsinstallatie werden geplaatst. 

De delegatie kreeg te horen dat de emissies in beide schoorstenen voortdurend werden 
gecontroleerd en dat de uitkomsten van die controle op de website van de fabriek voor het grote 
publiek waren in te zien. Tot dusver liggen de geregistreerde waarden binnen alle 
veiligheidslimieten. De indieners stelden dat de fijnstofwaarden (PM10) hoger waren dan 
toegestaan; er is echter geen bewijs dat de uitstoot van de verbrandingsinstallatie daartoe 
bijdraagt. Eén nog belangrijke onbeantwoorde vraag is wat er met de as van de 
verbrandingsinstallatie gebeurt; volgens de leiding van de fabriek werd deze naar een speciale 
locatie in Duitsland gebracht, terwijl anderen beweerden dat de as op de stortplaats van 
Terzignio (SARI) terechtkwam. De leden kregen niet te zien hoe de verbranding van Ecobails in 
zijn werk ging, en ontvingen geen exacte informatie over de samenstelling van de Ecobails.
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De delegatie onderstreepte dat het gebruik van verbrandingsinstallaties niet moest worden 
beschouwd als een oplossing voor afvalverwijdering op de lange termijn, maar als onderdeel van 
een geïntegreerde afvalbeheercyclus, waarin verbranding een kleinere rol dient te gaan spelen 
omdat prioriteit wordt gegeven aan reductie en recycling.

Ontmoeting met indieners

Ongeveer 60 indieners en persvertegenwoordigers waren bijeengekomen om de delegatie aan het 
eind van de eerste dag te ontmoeten. Wellicht het opvallendste kenmerk van de betogen van de 
indieners was het gevoel van frustratie dat zij overbrachten, het volledig spaak lopen van de 
communicatie tussen burgers en autoriteiten en een gebrek aan democratie. Zij spraken over de 
hydrologische en geologische risico's van de terreinen waar de stortplaatsen zich bevinden 
(Chiaiano), de schending van nationale parken (Terzigno, Serre), lichamelijk en geestelijk 
geweld door het leger (de burgemeester van Marano), hoge niveaus van verontreiniging en grote 
gezondheidsrisico's, gestaafd door statistieken, en het onvermogen of de onwil van Italiaanse 
instellingen op alle niveaus om naar een oplossing voor de lange termijn te zoeken of naar 
alternatieve voorstellen van burgers te luisteren. 

Ontmoeting met deskundigen

De president van de provincie Benevento, de heer Aniello Cimitile, belegde een bijeenkomst met 
geologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen en sociologen in Benevento. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de delegatie geïnformeerd over het wetenschappelijke bewijsmateriaal. De 
geologen vertelden over de seismische en hydrologische risico's. Zij meenden vooral dat voor de 
stortplaatsen in Terzigno bij seismische activiteit serieus gevaar dreigde en de kans was groot dat 
er omvangrijke lekkage zou ontstaan met mogelijk ernstige gevolgen voor de gemeenschappen 
en de waterlopen in de vallei beneden. De gezondheidsdeskundigen spraken over het 
toegenomen sterftecijfer, hoewel er enige twijfel leek te bestaan over de juistheid van de 
statistische gegevens. De milieudeskundigen spraken over de algehele situatie. Eén persoon 
noemde de toevloed van giftig afval in Campanië, dat vervolgens meestal illegaal en 
ongecontroleerd werd gestort. Een ander wees op de noodzaak van voorlichting aan de burgers 
en beperking van de hoeveelheid afval. De sociologe deed verslag van haar onderzoek naar de 
participatiedemocratie, waarin zij vaststelde dat er sprake was van een enorme kloof.

Ontmoeting met provinciale autoriteiten

De presidenten van de vijf provincies die samen de regio Campanië vormen, vertelden over hun 
plannen, nu zij opnieuw verantwoordelijk zijn geworden voor het afvalbeheer.

Napels, vertegenwoordigd door de heer Giuseppe Caliendo: Er was een provinciale 
onderneming gecontracteerd die het afvalbeheer in de provincie Napels volledig voor haar 
rekening nam. Er bestond een systeem van prikkels en straffen om gemeenten en burgers ertoe te 
bewegen minder afval te produceren en om meer afval te recyclen. De tarieven verschilden 
aanzienlijk per gemeente en kwamen tot uitdrukking in de prijs per ton afval ((60-102 EUR/ton). 
Dit punt stond centraal en er moest een duidelijke boodschap uitgaan naar de burgers. Er 
moesten installaties voor organisch afval en de verwerking van glas, metaal, kunststof en papier 
worden gebouwd. Napels behoorde meer capaciteit te ontwikkelen om zijn eigen afval te 
verwerken en het niet langer naar andere provincies of het buitenland te exporteren. Zij waren 
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bereid hun inspanningen in samenspraak met het regionale plan te coördineren, voor zover de 
beschikbare middelen dat toelieten.
Benevento, vertegenwoordigd door de president van de provincie, de heer Aniello Cimitile: 
Tijdens de noodtoestand werd er herhaaldelijk een beroep op Benevento gedaan om andere 
provincies te helpen, vooral Napels. Toen de noodmaatregelen van de commissarissen van kracht 
waren, werden zonder raadpleging van de bevolking of de autoriteiten een aantal stortplaatsen en 
tijdelijke opslaglocaties voor Ecobails in vanuit hydrologisch oogpunt bezien kwetsbare 
gebieden geopend. Onder normale omstandigheden zou hiervoor nooit toestemming zijn 
verleend. De provincie had opdracht gegeven tot een deskundigenonderzoek om haar strategie 
voor afvalbeheer voor de periode 2010-2012 uiteen te zetten. De nadruk ligt volledig op 
beperking en recycling van afval, met als doel dat 75% van het afval voor hergebruik geschikt 
wordt gemaakt. Op de tweede plaats komt de juiste verwerking van materialen, ook die waarvoor 
geen nieuwe toepassing kan worden gevonden. Volgens de president was er een extra 
verbrandingsinstallatie nodig.
Caserta, vertegenwoordigd door de president van de provincie, de heer Domenico Zinzi: Deze 
provincie is de minder welgestelde naaste buur van Napels en wordt met veel afval uit Napels 
opgescheept, terwijl zij natuurlijk ook haar eigen afval moet verwerken. Het nieuwe bestuur 
moest een geïntegreerde afvalbeheercyclus tot stand brengen en voelde zich daarbij ook nog eens 
overweldigd door de zware afvalerfenis uit het verleden. Met name het nieuwe bestuur is zich 
pijnlijk bewust van het gebrek aan financiële middelen om plannen uit te voeren. De president 
waarschuwde dat als er binnen twee jaar geen resultaat zou worden bereikt, de kans groot was 
dat er een nieuwe noodsituatie zou ontstaan.
Avellino, vertegenwoordigd door de president van de provincie, de heer Cosimo Sibilia: De 
situatie in deze veel kleinere provincie – slechts 7% van het afval in Campanië wordt er 
geproduceerd – was minder kritiek dan elders. Ze bezat twee stortplaatsen op haar grondgebied: 
Ariano Irpino, die gesloten is en moet worden opgeruimd, en Savignano Irpino, die volgens de 
planning nog drie jaar open moet blijven alvorens te worden gesloten. In Avellino werd 31% van 
het afval gerecycled. Zij waren in afwachting van het regionale plan voor industrieel en speciaal 
afval.
Salerno, vertegenwoordigd door de milieuafgevaardigde, de heer Giovanni Romano: Het 
grootste probleem vond hij de hoeveelheid geproduceerd afval en hij zou graag zien dat de 
verpakkingsindustrie haar verantwoordelijkheid nam. De geplande stortplaats in Valle della 
Masseria zou er niet komen en er werd om een wetswijziging verzocht. Wel zou er een 
verbrandingsinstallatie in Salerno worden gebouwd. De aanleg van de stortplaats in Macchia 
Soprano werd achteraf als een vergissing gezien en er was financiële hulp gevraagd voor het 
opruimen van de stortplaatsen in Macchia Soprano en Basso dell'Olmo. Hij erkende dat de 
zorgen van de indieners reëel waren, maar de vermeende risico’s werden niet onderbouwd met 
bewijsmateriaal. Net als in alle andere provincies werd de financiering van ambitieuze plannen 
als een ernstig struikelblok beschouwd. Gemeenten zijn zwaar getroffen door de financiële crisis. 
Net als zijn collega's, was hij bang dat er over enkele jaren een nieuwe noodsituatie kon ontstaan, 
als concrete resultaten uitbleven. Bij de centrale overheid was financiering aangevraagd.

Alle provinciale vertegenwoordigers bepleitten bij de delegatie dat zij de benodigde middelen 
zouden krijgen om het crisisbeheer achter zich te kunnen laten en een duurzaam 
afvalbeheersysteem tot stand te brengen. 

ARPAC, het agentschap voor milieubescherming in Campanië, deed verslag van zijn controles 
op de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving van afvalverwerkingslocaties. In de provincie 
Salerno waren 35 controles verricht. In de meeste gevallen lagen de niveaus niet hoger dan de 
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totaalniveaus in het gebied behorend bij Napels, vooral van PM10, die voor de indieners van 
bijzonder belang waren.

Ontmoeting met de president van de regio Campanië, Stefano Caldoro

De president was slechts enkele weken in functie en had zijn regering nog niet rond. Hij stelde 
voor na het aantreden van de regering een nieuwe ontmoeting met de minister van Milieu af te 
spreken. Hij verklaarde dat afvalbeheer boven aan zijn prioriteitenlijstje stond, streefde naar 
nauwe samenwerking met de EU-instellingen en zocht modellen voor goede praktijken om een 
geïntegreerd programma voor afvalbeheer te ontwikkelen en te moderniseren. Hij erkende dat er 
giftig afval op stortplaatsen terecht was gekomen, een probleem dat onmiddellijk moest worden 
aangepakt. Boven alles besefte hij dat er hard aan moest worden gewerkt om de dialoog en het 
vertrouwen tussen burgers en regering te herstellen. Hij wilde de boodschap overbrengen dat hij 
zich beijverde voor samenwerking. 

Samenvattende conclusies en aanbevelingen: van crisisbeheer naar afvalbeheer

De achtergrond en redenen van de afvalcrisis in Campanië zijn uitermate complex, zoals uit 
bepaalde delen van dit verslag blijkt. Opeenvolgende regeringen van verschillende politieke 
kleur en commissarissen zijn er niet in geslaagd dit diepgewortelde probleem dat de gezondheid 
en het welzijn van honderden lokale gemeenschappen beïnvloedt, op te lossen ondanks dat de 
overheid er veel geld aan gespendeerd heeft. Het is op dit moment weinig zinvol om een 
schuldige aan te wijzen. Het lijkt belangrijker vooruit te kijken en daarbij te leren van de 
beleidsfouten uit het verleden. Nu er een nieuwe regionale regering in Campanië is, de 
noodtoestand officieel voorbij is en het Europees Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan, is het 
moment daar om de neuzen van alle belanghebbenden dezelfde kant op te krijgen en te gaan 
werken aan oplossingen die de weg bereiden voor een geïntegreerde afvalbeheercyclus die aan 
alle voorschriften voldoet. 

Het agentschap voor burgerbescherming heeft zijn taak vrijwel afgerond en de druk wat van de 
ketel gehaald. De regionale autoriteiten mag gedurende ongeveer drie jaar zelfstandig 
beslissingen nemen over de capaciteit van de stortplaatsen en één functionerende 
verbrandingsinstallatie. Soms nam het agentschap gehaast besluiten, vooral over de locatie van 
stortplaatsen, zonder voldoende overleg te plegen en vaak op basis van onjuiste informatie. Dit 
heeft gevolgen. Er mag geen misverstand over bestaan dat de afvalcrisis in Campanië niet 
voorbij is: ze sluimert maar kan op elk moment weer tot uitbarsting komen. Bovendien zijn veel 
stortplaatsen in handen van particulieren, en de autoriteiten lijken weinig controle te hebben over 
en kennis te hebben van wat daar gebeurt en hoe ze worden beheerd.

De huidige afvalcyclus rust zwaar op storten en verbranden. Hoewel stortplaatsen en 
afvalverbrandingsinstallaties (om maar te zwijgen over methaniseringsinstallaties) elders in de 
EU worden gebruikt, moeten zij niet worden beschouwd als de oplossing voor afvalbeheer. Zij 
zijn of moeten een geïntegreerd onderdeel zijn van een doeltreffend gecoördineerd programma 
voor afvalbeheer. Er zijn grote inspanningen nodig om de hoeveelheid afval te beperken en de 
balans te doen doorslaan naar preventie, reductie, hergebruik en recycling van afval, en wel door 
een adequate infrastructuur te verschaffen. Het accent moet vooral in deze overwegend 
agrarische regio meer komen te liggen op de terugwinning van organisch afval, waaraan tot op 
heden weinig aandacht is geschonken. 
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Voor de autoriteiten is het van het allergrootste belang opnieuw een dialoog in gang te zetten met 
de burgers door transparantie en openheid te betrachten en zo de bevolking erbij te betrekken. 
Evenzo moet de bevolking met de autoriteiten samenwerken door zich in het leven van alle dag 
verantwoordelijk te gedragen. Dat kan ze doen door te trachten minder afval te produceren en het 
op de juiste manier te verwijderen. 

Gezien de waarnemingen van de leden is het duidelijk dat een aantal belangrijke en urgente 
beslissingen moeten worden genomen, die tegelijkertijd een wijziging van aanpak inluiden.

1. De stortplaats in Terzigno ligt in het Nationale Park en in een gebied dat tot het erfgoed van 
de UNESCO behoort. Deze stortplaats voldoet momenteel niet aan de voorschriften van de 
afvalstortrichtlijn, vooral niet aan artikel 11 over de procedures voor de aanvaarding van 
afvalstoffen, of de habitatrichtlijn. Hoewel de infrastructuur van het terrein onlangs is 
ontwikkeld, zijn er een aantal ernstige en duidelijke tekortkomingen, waaronder geologische 
factoren. De op handen zijnde uitbreiding van de bestaande SARI-locatie en de opening van 
de geplande tweede stortplaats in Vitiello binnen het nationale park zijn onder zulke 
omstandigheden onaanvaardbaar en er dienen dringend passende alternatieven te worden 
aangewezen die voldoen aan de criteria van de EU-regelgeving.1

2. Als eerste moeten de enorme hoeveelheden opgeslagen Ecobails, vooral in Taverna del Ré, 
worden verwijderd wanneer de exacte samenstelling ervan is vastgesteld. Op dit moment is 
verbranding de enige praktische mogelijkheid en het terrein zal naar behoren moeten worden 
gesaneerd. 

3. Tijdens de missie werd geconstateerd dat vlakbij de Ferandelle-locatie op illegale wijze 
gemengd en ongeïdentificeerd afval wordt gestort. Dit is een punt dat dringend aandacht 
verdient en het afvalbeheer moet aan strikte controles worden onderworpen. Er dient te 
worden uitgelegd waarom de geplande locatie voor storting van organisch afval zo weinig 
wordt gebruikt. Als deze locatie voldoet aan de criteria in de richtlijn afvalbeheer, moet zij 
operationeel worden.

Aanbevelingen:

Geïntegreerd afvalbeheerplan: De "richtsnoeren voor het beheer van stedelijk afval 2010-2013" 
moeten worden getransformeerd tot een concreet en gedetailleerd actieplan voor zowel de korte 
als de lange termijn, zodat zij met name voldoen aan de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 
2006/12/EG. Het plan moet toetsstenen bevatten waaraan de voortgang kan worden afgemeten 
en duidelijk vermelden waar de verantwoordelijkheden voor de uitvoering liggen en welke 
middelen zijn toegewezen. Er moet een kwalitatief en transparant systeem voor 
gegevensverzameling worden opgezet. Op die manier dient uitvoering te worden gegeven aan 
het arrest van het Hof van 4 maart 2010. Verder geeft de Europese Commissie de geblokkeerde 
fondsen van 135 miljoen EUR pas vrij wanneer DG Milieu een dergelijk actieplan heeft 
goedgekeurd. Het afvalbeheerplan moet gaan over het schoonmaken van vervuilde gebieden, 
over opleidingen en voorlichting en over ondersteunende faciliteiten voor lokale autoriteiten en 
exploitanten. Het moet verenigbaar zijn met en een aanvulling vormen op een nationale 
afvalstrategie (een verplichting op grond van artikel 5 van de afvalstortrichtlijn) en andere 
                                               
1 In bijlage 1 van Afvalstortrichtlijn 1999/31/EG wordt van de autoriteiten gevraagd rekening te houden met de 
geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied en met andere criteria zoals het gevaar van 
aardverschuivingen, de aanwezigheid van natuurbeschermingsgebieden, enz. 
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regio’s dienen bereid te zijn hun eigen afvalbeheerplannen aan te passen aan de dringende 
maatregelen die in Campanië nodig zijn. Al te lang heeft Campanië meer industrieel en 
huishoudelijk afval uit andere regio’s ontvangen dan het heeft uitgevoerd, en het was daar niet 
goed op voorbereid; dit maakte de situatie tijdens de afvalcrisis nog erger.

Democratische legitimiteit: In overeenstemming met Richtlijn 2003/35/EG, vooral artikel 2 
"Inspraak van het publiek in plannen en programma's", moet de dialoog tussen de burgers en de 
autoriteiten en diverse bestuursniveaus opnieuw worden vormgegeven. De burgers moeten erbij 
betrokken worden en er moet naar hen worden geluisterd; het vertrouwen dient te worden 
hersteld. Militair toezicht gaat niet samen met transparantie en geeft bepaald niet de indruk dat er 
sprake is van een normale situatie. De aanwezigheid van het leger is echter het gevolg van een 
politiek besluit, maar de samenwerking tussen de delegatie en de militaire staf was uitstekend. 
Volgens het Verdrag van Aarhus hebben burgers het recht te worden geïnformeerd over de stand 
van zaken op hun eigen grondgebied. De autoriteiten zijn verplicht informatie te verschaffen en 
de burgers te stimuleren zich verantwoordelijk te gedragen. De officiële afschaffing van de 
noodtoestand door de commissaris dient volledig haar beslag te krijgen; dit vormt een essentiële 
voorwaarde voor het vrijgeven van de geblokkeerde Gemeenschapsfondsen.

Middelen: De Italiaanse nationale en regionale autoriteiten moeten voldoende gelden 
beschikbaar stellen. Daarmee moeten de gehele afvalcyclus en de structuur en werkzaamheden 
worden gefinancierd. De vereiste infrastructuur is omvangrijk en kostbaar; zij omvat 
recyclinginstallaties en een toereikend netwerk van afvallocaties waar burgers ander dan het huis 
aan huis ingezamelde afval naartoe kunnen brengen, naast de reeds bestaande sorteerinstallaties 
voor het scheiden van afval in afval waaruit brandstof wordt gewonnen, en organische restanten. 
Een nauwkeurige routekaart is nodig met daarin vermeld de voorwaarden waaronder de EU 
opnieuw financiële steun zal verlenen, en een termijn waarbinnen dat zal gebeuren. De 
opgeschorte fondsen dienen echter te worden gebruikt om een goede start te maken met de 
uitvoering van deze routekaart, mits Italië zich daadwerkelijk wil inspannen en de ambitie heeft 
om de EU-wetgeving te eerbiedigen. De fondsen die de Commissie heeft opgeschort, bedragen 
135 miljoen EUR voor de financieringsperiode 2007-2013 en nog eens 10,5 miljoen EUR van de 
financieringsperiode 2000-2006, als gevolg van de inbreukprocedure waarin het EHvJ op 
4 maart 2010 uitspraak heeft gedaan. 

Uitvoering: Het belangrijkste is dat het afvalbeheerplan wordt uitgevoerd en dat de hiërarchie in 
de afvalcyclus wordt gerespecteerd. Voorrang moet worden gegeven aan preventie, reductie, 
hergebruik en recycling van afval en aan de organisatie van gescheiden afvalinzameling, in 
overeenstemming met artikel 3 van Richtlijn 2006/12/EG, met name onder b), i). Het systeem 
voor de beloning van goed gedrag en het bestraffen van overtredingen dient te worden versterkt 
en er zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat afval buiten het officiële en georganiseerde 
circuit wordt gedumpt. Verscheidene indieners verklaarden dat in geval van gescheiden 
afvalinzameling het afval uiteindelijk toch op dezelfde stortplaats terechtkomt. Dit is absoluut 
onaanvaardbaar en moet onmiddellijk stoppen. Bovendien is het op dit moment voor gemeenten 
en provincies veel lucratiever om het afval naar stortplaatsen te brengen (90 EUR/ton) dan om 
het te scheiden (200 EUR/ton). De regionale regering moet overwegen een aanpak van 
nultolerantie in te voeren om een beslissende breuk met het verleden te forceren en een 
organisatie op te bouwen die recht doet aan de ambities van het plan. Bij afvalbeheer gaat het 
niet alleen om inzameling van afval, maar ook om beleid dat tot afvalreductie leidt. Er moet zo 
snel mogelijk een structurele dialoog in gang worden gezet met de verpakkingsindustrie, de 
detailhandel en gemakswinkels; het is noodzakelijk dat deze dialoog integraal deel uitmaakt van 
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het plan. 

De erfenis uit het verleden: De verbrandingsinstallatie in Acerra is gebouwd zonder dat burgers 
of lokale gemeenschappen konden nagaan of de bestaande regels voor een 
milieueffectbeoordeling in acht waren genomen. Er zijn nog steeds ernstige twijfels over de 
kenmerken van het afval dat wordt verbrand, en over de mogelijke restanten van de giftige 
stoffen die vrijkomen, in de vorm van as of slurry. In het afvalbeheerplan hoort te worden 
aangegeven hoe de "gemummificeerde" Ecobails met behulp van de juiste technologie dienen te 
worden verwijderd. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van officieel erkende 
stortplaatsen, die in overeenstemming zijn met de EU-afvalstortrichtlijn. De locatie van deze 
stortplaatsen moet duidelijk worden aangegeven; alle andere locaties dienen te worden gesloten 
en illegaal te worden verklaard. Ter afschrikking dienen de straffen voor het ongecontroleerd 
storten van afval substantieel te worden verhoogd. 

Industrieel en special afval: Omdat slechts één verzoekschrift betrekking heeft op het beheer van 
industrieel, giftig en speciaal afval, heeft de Commissie verzoekschriften tijdens de missie of in 
het verslag niet veel aandacht aan deze onderwerpen besteed. Het beheer van industrieel afval, 
dat in potentie gevaarlijker en giftiger is dan huishoudelijk afval, moet echter volledig in 
overeenstemming zijn met de IPPC-richtlijn (de Seveso-richtlijn) die momenteel wordt herzien. 
De autoriteiten moeten de behandeling van deze specifieke soorten afval aan strikte controles 
onderwerpen, ongeacht de herkomst ervan, en er dienen speciale locaties te worden aangewezen 
die voldoen aan de bepalingen van de EU-richtlijnen. Het is nodig een passende infrastructuur te 
ontwikkelen voor industrieel, speciaal en giftig afval. 

Het is de taak van de Italiaanse autoriteiten om een samenhangende afvalcyclus op te zetten en 
toe te passen. De Commissie verzoekschriften roept de Commissie echter wel op de hernieuwde 
pogingen van Italië om aan de EU-wetgeving te voldoen, nauwlettend te volgen en het land 
daarin te steunen. De Commissie verzoekschriften wenst op de hoogte te worden gehouden over 
de antwoorden van Italië. Misschien willen de nationale, regionale en lokale autoriteiten 
deelnemen aan bilaterale of multilaterale uitwisselingen en ondersteunende processen om te 
leren van beste praktijken elders. De Commissie verzoekschriften is in staat en bereid een actieve 
rol in dit proces te spelen en zegt toe de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en 
eind 2011 of begin 2012 naar de regio terug te keren.

De delegatie bedankt de gastheren en -vrouwen voor hun steun tijdens de missie en ziet uit naar 
een permanente open dialoog in de toekomst.

P.S. Op 22 juni 2010 kwamen de delegatie en de ex-officioleden bijeen met een 
vertegenwoordiger van het milieu- en afvalbeheer van Campanië, de heer Giovanni Romano. In 
zijn uitgebreide verklaring noemde hij details over de voorgestelde nieuwe afvalbeheersstrategie. 
Hij gaf te kennen dat de autoriteiten bereid zijn samen te werken met de Commissie 
verzoekschriften, om ervoor te zorgen dat bij het afvalbeleid van de regio de Europese richtlijnen 
volledig in acht worden genomen. Hij verzocht de commissie om ondersteuning voor het 
vrijmaken van de door de Commissie ingehouden middelen onder de vastgestelde voorwaarden1.

                                               
1 Het secretariaat heeft een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, dat op verzoek verkrijgbaar is.


