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1. Tussen het begin van de 6de zittingsperiode van het Parlement (2004) en het einde van 
2010 heeft de Commissie verzoekschriften 114 verzoekschriften over vragen betreffende 
afvalbeheer behandeld. Gedurende die periode ondernam de commissie vier 
enquêtemissies om uit de eerste hand een indruk te krijgen van de situatie in a) Fos-sur-
Mer (Frankrijk), waar de autoriteiten bezig waren met de bouw van een 
verbrandingsinstallatie om de oudste en grootste stortplaats van Europa te kunnen sluiten, 
b) Path Head (Verenigd Koninkrijk), waar burgers ongerust waren over de mogelijke 
negatieve gevolgen voor hun gezondheid van een ontoereikend beveiligde stortplaats die 
zeer dicht bij hun woningen was gesitueerd, c) Huelva (Spanje), over de effecten van 
afvalstoffen die als nevenproduct van een industrieel proces in grote hoeveelheden waren 
geaccumuleerd en, tot slot, d) Campania (Italië), een regio waar al vele jaren problemen 
met stedelijk-afvalbeheer bestaan.

2. Traditioneel gaan de meeste verzoekschriften over milieukwesties, en van die groep gaat 
altijd een groot deel over afval. Problemen rond afvalbehandeling hebben overal in de EU 
zeer directe gevolgen voor burgers. De verzoekschriften hierover zijn bijgevolg 
afkomstig uit vrijwel alle lidstaten. De meeste kwesties die in deze verzoekschriften naar 
voren worden gebracht, betreffen de algehele organisatie van stedelijk-afvalbeheer (42). 
De op één na meest voorkomende kwestie betreft de aanleg van nieuwe of het beheer van 
bestaande stortplaatsen (37) en de op twee na meest voorkomende, de bouw of werking
van verbrandingsinstallaties (17). Al deze kwesties zijn echter zeer vaak aan elkaar 
gerelateerd, waardoor verzoekschriften niet eenduidig kunnen worden ingedeeld. 

3. Ter verbetering van het algemene afvalbeheer kunnen de autoriteiten zich genoodzaakt 
zien tot het uitbreiden van bestaande of aanleggen van nieuwe stortplaatsen. Evenzo is de 
bouw van verbrandingsinstallaties een legitieme methode voor het wegwerken van afval 
(en genereren van energie). Verbrandingsinstallaties roepen echter de weerstand op van 
mensen die in de directe omgeving van die installaties wonen. 

4. Verzoekschriften betreffende de verwijdering van giftig afval zijn geringer in aantal (12). 
Toch kan deze kwestie niet geheel los worden gezien van de behandeling van stedelijk 
afval, omdat giftig en stedelijk afval niet altijd perfect worden gescheiden, waardoor 
stortplaatsen verontreinigd raken.

5. Over de vraag wat de beste methode van afvalbehandeling is, lijkt er op EU-niveau 
algemene overeenstemming over te bestaan dat prioriteit moet worden gegeven aan het 
verminderen van de hoeveelheid afval, en in het bijzonder van afval dat niet kan worden 
hergebruikt en gerecycled. Doel is de "afvalhiërarchie" om te keren, dus steeds minder 
'verwijdering' en steeds meer preventie, hergebruik en gebruik voor energiedoeleinden. 
Deze aanpak is verankerd in de kaderrichtlijn afvalstoffen1, waarmee de voorgaande 
richtlijn (20062) is aangescherpt en vernieuwd. De uiterste termijn voor het omzetten van 
de kaderrichtlijn in nationale wetgeving was december 2010. Het is zorgelijk dat maar 
zes lidstaten zich aan deze termijn hebben gehouden. De Europese Commissie neemt 
momenteel actief maatregelen om ervoor te zorgen dat de overige lidstaten snel een begin 
maken met de tenuitvoerlegging.

                                               
1 2008/98/EG.
2 2006/12/EG.
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6. Twee richtlijnen hebben betrekking op afvalverwerking: de richtlijnen betreffende 
respectievelijk het storten1 en het verbranden van afval2. Nog eens acht richtlijnen hebben 
betrekking op specifieke afvalstromen: rioolwater/-slib3, batterijen & accu's4, verpakking 
& verpakkingsafval5, mijnbouwafval6, sloopauto's7, elektrische & elektronische 
apparatuur8, PCB's & PCT's9 en afval van elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA)10.

7. Tot slot moet bij de behandeling van verzoekschriften over afval ook rekening worden 
gehouden met de complexe mix van richtlijnen inzake milieueffectbeoordeling en 
openbare raadpleging. Het gaat om de richtlijnen betreffende respectievelijk de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten11, de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's12, de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie13 en de inspraak van het publiek in de 
opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu14. Ten behoeve 
van dit verslag en gezien de inhoud van de verzoekschriften wordt bij de analyse vooral 
gekeken naar de kaderrichtlijn afvalstoffen, de richtlijnen betreffende respectievelijk het 
storten en verbranden van afval en het geheel van richtlijnen inzake 
milieueffectbeoordeling en openbare raadpleging.

Algemeen afvalbeheer

8. De kaderrichtlijn afvalstoffen verplicht de lidstaten "afvalstoffen te behandelen zonder 
dat negatieve milieueffecten of negatieve effecten op de menselijke gezondheid 
optreden", moedigt de lidstaten aan tot het volgen van de voorgestelde "afvalhiërarchie" 
en eist dat zij het beginsel toepassen dat de vervuiler betaalt.

9. Overeenkomstig de meest recente (2009) informatie van Eurostat wordt jaarlijks per 
persoon 513 kg stedelijk afval geproduceerd. Er lijkt een correlatie te bestaan tussen 
welvaart en de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd, hoewel die correlatie niet 
consistent is. In de EU wordt gemiddeld 38% van het afval gestort. Wat deze methode 
van afvalverwijdering betreft, bevinden de rijkere landen zich duidelijk aan de onderkant 
van de schaal (0-5% voor BE, DK, DE, NL, AT, SE), terwijl met name de nieuwe 
lidstaten en enkele van de lidstaten aan de Middellandse Zee hun afval nog steeds voor 
een zeer belangrijk deel wegwerken door het te storten, waarbij Bulgarije met 100% de 

                                               
1 1999/31/EG.
2 2000/76/EG.
3 75/439/EEG.
4 2006/66/EG.
5 94/62/EG.
6 2006/21/EG.
7 2000/53/EG.
8 2002/96/EG.
9 96/59/EG.
10 2002/95/EG.
11 85/337/EEG.
12 2001/42/EG.
13 2003/4/EG.
14 2003/35/EG.
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kroon spant. Omgekeerd hebben de lidstaten die een laag percentage van hun afval 
storten, juist een bovengemiddeld hoog percentage voor recycling (EU=24%) en 
verbranding (EU=20%), waarbij Duitsland in het geval van recycling (48%) en Zweden 
in het geval van verbranding (49%) aan kop gaat. 

10. De Commissie bevestigt het volgende beeld: "Er wordt verwacht dat er grote verschillen 
in uitvoering en handhaving zullen blijven bestaan tussen de lidstaten, tenzij er op EU-
niveau extra maatregelen worden genomen om de lidstaten te ondersteunen en om een 
gelijk speelveld te waarborgen […]. Het halen van de EU-doelstellingen voor de 
inzameling, de recycling en het voorkomen van het storten van afval blijft een prioriteit 
en sommige lidstaten zullen zich zeer moeten inspannen om die EU-doelstellingen te 
halen."1

11. Dit blijkt ook uit de herkomst van de verzoekschriften: het hoogste aantal 
verzoekschriften betreffende de algemene organisatie van afvalbeheer is afkomstig uit 
Italië, Griekenland, Spanje en Bulgarije. Burgers zijn verontrust over mogelijke negatieve 
gevolgen voor hun gezondheid van afval dat niet wordt opgehaald en op straat blijft 
liggen, stankoverlast door stortplaatsen, verontreinigd grondwater en verontreinigde lucht 
door een inadequate voorlopige of definitieve opslag van afval, illegale behandeling van 
stedelijk afval, enz.

12. Het gevoel bestaat dat de autoriteiten de situatie niet in de hand hebben. Anderzijds zijn 
burgers soms niet bereid de nodige inspanningen te verrichten om bij te dragen aan de 
oplossing van het afvalprobleem. Het vertrouwen tussen autoriteiten en burgers is 
beschadigd. Er is sprake van een situatie die steeds verder verslechtert en in sommige 
gevallen tot openlijke confrontatie en verlamming leidt. "(De) situatie is door tal van 
factoren bijzonder moeilijk: de relatief hoge bevolkingsdichtheid in de regio (meerdere 
miljoenen in een klein gebied), het geringe besef onder de bevolking van de 
afvalproblematiek en bijgevolg problemen met de aanvaarding van voorgestelde 
oplossingen, vertragingen in de middellange- en langetermijnplanning, enz. De 
Commissie heeft zowel via juridische stappen als met financiële bijstand geprobeerd de 
situatie te verhelpen en een adequaat afvalbeheer te bevorderen (…)".2

13. Wat volgens uw rapporteur nodig is om de wettelijk vastgestelde doelstellingen voor 
recycling en preventie te halen, is een actieve participatie van het maatschappelijk 
middenveld, een betere participatie van belanghebbenden en meer bewustwording. Alle 
verslagen over enquêtemissies van de Commissie verzoekschriften betreffende 
afvalkwesties maken echter melding van het feit dat er tussen burgers en autoriteiten 
weinig of geen communicatie bestaat, wat ook wordt geïllustreerd door de gewelddadige 
burgerdemonstraties waarvan in de pers wordt bericht.

Storten van afval

14. Hoewel de algemene doelstelling is om in de nabije toekomst de noodzaak van 
stortplaatsen weg te nemen, zitten wij met een erfenis uit het verleden en is er volgens de 

                                               
1 COM(2011) 0013 definitief.
2 CM814289.doc.
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betrokken autoriteiten soms een dringende kortetermijnnoodzaak voor het uitbreiden van 
bestaande of aanleggen van nieuwe stortplaatsen als reactie op een crisissituatie. De 
richtlijn betreffende het storten van afval ("stortrichtlijn") regelt de vergunningverlening 
voor de exploitatie van stortplaatsen en de gemeenschappelijke controleprocedures 
gedurende de exploitatie- en nazorgfasen. Stortplaatsen die zijn gesloten vóór de 
omzetting van deze richtlijn in nationaal recht, zijn niet onderhevig aan de bepalingen 
ervan. 

15. De in de richtlijn genoemde criteria hebben betrekking op de locatie van stortplaatsen, de 
watercontrole en het percolaatbeheer, de bodem- en waterbescherming, de controle van 
gasuitstoot, overlast en gevaren, de stabiliteit van de afvalmassa en de omheining rond 
stortplaatsen. De Commissie verzoekschriften heeft meerdere verzoekschriften ontvangen 
betreffende stortplaatsen die op slechts honderd meter van woningen zijn gesitueerd en 
waar de bevolking te kampen heeft met stankoverlast, verhoogde luchtverontreiniging en 
ongedierte. De precieze voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu zijn echter onderhevig aan het subsidiariteitsbeginsel, dat in de Verdragen is 
verankerd.

16. Een bezorgdheid die in veel verzoekschriften betreffende stortplaatsen wordt geuit, is de 
mogelijkheid van grondwaterverontreiniging. De oorzaak van die bezorgdheid is veelal 
dat oudere stortplaatsen geen waterafdichting hebben om te voorkomen dat 
percolatiewater in de waterhoudende grondlaag lekt of dat de waterafdichting gescheurd 
lijkt en daardoor voor lekkage doet vrezen.

17. Projecten voor de aanleg van een stortplaats stuiten vaak op verzet wegens de geplande 
locatie. Indieners vinden dan dat een stortplaats een op milieu- of culturele gronden 
beschermd gebied aantast of dat de geplande locatie geologisch instabiel is of te dicht bij 
grond-/drinkwatervoorraden ligt. Het is soms moeilijk vast te stellen of een dergelijke 
vrees objectief gerechtvaardigd is. Het creëren van angstgevoelens kan ook gebruikt 
worden als onderdeel van een campagne tegen een door de autoriteiten voorgestelde 
locatie.

18. Burgers uiten hun bezorgdheid vaak tijdens de openbare raadpleging en 
milieueffectbeoordeling (MEB). Volgens de stortrichtlijn is de exploitatie van een 
stortplaats vergunningplichtig. Voor stortplaatsen die "waarschijnlijk aanzienlijke 
milieueffecten zullen hebben", kan echter pas een vergunning worden verleend nadat een 
MEB is uitgevoerd. Stortplaatsen vallen onder bijlage II van de richtlijn en zijn dus 
onderworpen aan drempelcriteria die zijn vastgesteld door de lidstaten. Zolang een 
vergunning beantwoordt aan de vereisten van de richtlijn en een MEB is uitgevoerd, is de 
Commissie niet bevoegd om zich te mengen in het vergunningbesluit van de nationale 
autoriteiten.

19. Het is voor burgers moeilijk te begrijpen dat de EU niet kan ingrijpen totdat de hele 
procedure is afgerond en de vergunning toegekend. Het gevoel bestaat dat de EU pas in 
actie komt als de schade al is geleden. Er kunnen echter pas juridische stappen worden 
genomen als een project formeel door de nationale autoriteiten is goedgekeurd.
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Verbrandingsinstallaties

20. Vergunningen voor de bouw van verbrandingsinstallaties stuiten op evenveel verzet als 
vergunningen voor stortplaatsen, vooral vanwege de vrees voor luchtverontreiniging en 
negatieve gezondheidseffecten en/of gevolgen voor gebieden die op milieugronden een 
beschermde status genieten. 

21. Erkend moet worden dat nieuwe technologieën de emissies van verbrandinginstallaties 
aanzienlijk hebben verminderd. In bepaalde lidstaten  met name die waarin een hoog 
percentage van het afval wordt verbrand  lijkt de acceptatiegraad van de lokale 
bevolking vrij hoog, wellicht omdat men zich ervan bewust is dat verbrandingsinstallaties 
ook warmte en energie leveren.

22. Voor verbrandingsinstallaties gelden dezelfde beginselen als voor stortplaatsen: de 
installaties zijn vergunningplichtig en de nationale autoriteiten die de vergunning 
verstrekken dienen dat te doen overeenkomstig het bepaalde in de verbrandingsrichtlijn 
en na uitvoering van een MEB.

23. Bij de locatiekeuze voor een verbrandingsinstallatie kiezen de autoriteiten vaak voor een 
gebied met een hoge luchtverontreiniging, vanuit de gedachte dat de schade al is 
aangericht en meer verontreiniging geen verschil maakt. Voor alternatieve methoden van 
afvalverwijdering en energieproductie via methanisering is vaak geen aandacht.

Verslag van de Commissie over de thematische strategie inzake afvalpreventie en 
recycling1

24. De Commissie heeft in januari 2011 haar verslag over de thematische strategie inzake 
afvalpreventie en recycling gepubliceerd2. Dit verslag heeft een tweeledig doel: het 
evalueren van de gemaakte vorderingen met betrekking tot het eerste strategiedocument 
afvalbeheer en het aandragen van materiaal voor de evaluatie van het zesde 
milieuactieprogramma3. 

25. Sinds 2005 heeft de Commissie de hoeveelheid steun opgevoerd  waaronder 4,1 miljard 
euro in 2005/6  voor het verbeteren van de tenuitvoerlegging en handhaving van het 
EU-afvalacquis op nationaal niveau. Desondanks had eind 2009 20% van alle 
inbreukzaken die betrekking hadden op milieuwetgeving te maken met afval.

26. Het kernelement van de Commissiestrategie is de invoering van een 
levenscyclusbenadering, waarbij wordt gekeken naar de volledige levenscyclus van een 
product: van de winning van de hulpbronnen tot de uiteindelijke verwijdering ervan. In 
de afvalhiërarchie wordt de voorkeur gegeven aan preventie, gevolgd door hergebruik, 
recycling en terugwinning, en pas als laatste optie verwijdering. De wetgeving is 
vereenvoudigd. Zo zijn de richtlijnen betreffende respectievelijk gevaarlijke afvalstoffen 
en afgewerkte olie in de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen en zijn de voorschriften 

                                               
1 COM(2011)0013 definitief.
2 COM (2005) 0666.
3 Besluit nr. 1600/2002/EG.
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voor nationale afvalbeheersplannen gestroomlijnd.

27. Het recyclingbeleid van de EU is verder uitgewerkt. Bij de kaderrichtlijn afvalstoffen is 
vastgesteld dat uiterlijk in 2020 minstens 50% van het stedelijk afval moet worden 
gerecycled. De mogelijkheden van bioafvalbeheer in de EU worden nog steeds niet 
optimaal benut1. Op dit moment wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid van het vaststellen van doelen voor het inzamelen en/of recyclen van 
bioafval. Een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de 
recyclingindustrie een werkgelegenheidspotentieel van maximaal een half miljoen banen 
heeft!

28. Het verslag bevat de conclusie dat er weliswaar sprake is van bemoedigende 
ontwikkelingen, maar dat er nog aanzienlijke ruimte is voor vooruitgang. In eerste 
instantie wordt de nadruk gelegd op de juiste tenuitvoerlegging en een goede handhaving 
van het bestaande EU-afvalacquis. Het is van essentieel belang dat de aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten verdwijnen, zodat een gelijk speelveld ontstaat. De 
Commissie stelt ondersteunende maatregelen voor, maar verwacht van de lidstaten die 
achterop zijn geraakt extra inspanningen. Dit impliceert onder meer het bevorderen van 
de volledige participatie van het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden 
en een veel grotere bewustwording onder de bevolking, wat essentieel is.

29. Ter voorbereiding op de mededeling van de Commissie betreffende de uitvoering van 
EU-milieuwetgeving en -beleid, die volgens de plannen in de tweede helft van 2011 
wordt gepubliceerd, wordt de nadruk waarschijnlijk gelegd op het versterken van de 
overheidsstructuren die betrokken zijn bij die uitvoering. De Commissie ziet het als haar 
taak om het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken tussen de verschillende 
actoren te faciliteren. Rechters hebben zich in een samenwerkingsnetwerk georganiseerd. 
Ook andere actoren, zoals wetgevers op subnationaal niveau, inspectie- en 
toezichthouders of personen die betrokken zijn bij investeringsbesluiten, zouden met 
dergelijke netwerken hun voordeel kunnen doen.

Uitvoeringsagentschap afvalstoffen

30. Als onderdeel van een pakket maatregelen voor een betere uitvoering van de EU-
afvalwetgeving heeft de Commissie een haalbaarheidsstudie2 uitgevoerd inzake de 
oprichting van een agentschap dat zich specifiek bezighoudt met het ondersteunen van de 
lidstaten bij de toepassing van EU-afvalwetgeving, waarbij onder meer een verkennend 
onderzoek is gedaan naar de kosten en baten van een dergelijk agentschap.

31. In deze studie worden de volgende problemen onder de aandacht gebracht:
• Veel lidstaten hebben onvoldoende capaciteit voor inspecties, controles en andere 

acties om de afvalwetgeving naar behoren te kunnen handhaven.
• Organisatorische problemen, zoals een gebrekkige coördinatie tussen de nationale en 

subnationale instanties die belast zijn met taken in verband met afvalstoffen, 

                                               
1 COM(2010)235.
2 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency, herzien eindverslag, 7 
december 2009.
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belemmeren een effectieve handhaving.
• In sommige lidstaten heeft de uitvoering van EU-afvalwetgeving een lage prioriteit, 

waardoor onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor handhaving.
• Ook is er een tekort aan technische capaciteit voor het opstellen van 

afvalbeheerplannen en -programma's.

32. Deze problemen hebben volgens de studie geleid tot: een hoge mate van niet-naleving, 
het illegaal storten en vervoeren van afvalstoffen, een groot aantal klachten van burgers, 
inbreukzaken voor het Europees Hof van Justitie en bijgevolg onvoldoende bescherming 
van de volksgezondheid en het milieu, terwijl die bescherming een centrale doelstelling 
van de EU-afvalwetgeving is.

33. Zoals de zaken er nu voor staan, ontbreken de bevoegdheden en middelen om de 
onderliggende problemen op EU-niveau op te lossen. Voor de aanpak van de afvalcrisis 
worden een aantal concrete taken voorgesteld:
• inspecties, controles en handhavingsacties op locatie;
• betere informatie-uitwisseling, gegevensverzameling en advisering;
• rechtstreekse opleidingen en 'opleiding van opleiders' voor ambtenaren van de 

lidstaten die in de afvalsector actief zijn;
• oprichting van een expertise- en kenniscentrum.

34. Wat de Europese instellingen betreft, wordt aanbevolen de middelen van de Commissie 
(DG Milieu), het Europees Milieuagentschap en Eurostat uit te breiden. Voor de 
middellange termijn wordt de oprichting van een EU-agentschap voor afvalstoffen 
voorgesteld.

Voorlopige conclusies

35. De hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van EU-wetgeving ligt bij de lidstaten 
(nationale, regionale en lokale overheden). Burgers houden de EU vaak verantwoordelijk, 
maar de EU beschikt niet over de middelen om de wetten die zij vaststelt zelf te 
handhaven. Dit roept vragen op over de geloofwaardigheid van de EU-instellingen en van 
'Europa' in het algemeen. De lidstaten lijken echter tevreden met zichzelf en geven veel te 
weinig prioriteit aan een probleem dat burgers grote zorgen baart. Afval is uit politiek 
oogpunt geen aantrekkelijk onderwerp.

36. Het verbeteren van de infrastructuur voor afvalbeheer vereist grote investeringen. Als niet 
meer middelen voor afvalbeheer worden uitgetrokken, zal er niets veranderen. Er zou 
overwogen kunnen worden om hiervoor een gedeelte van de cohesiefondsen te 
oormerken of de investeringen rechtstreeks te laten financieren door de Europese 
Investeringsbank.

37. Projecten die zijn goedgekeurd voor EU-financiering moeten voldoen aan strenge 
conformiteitsvoorwaarden met betrekking tot EU-wetgeving en -eisen, zoals de 
"afvalhiërarchie" en recyclingdoelstellingen. De toepassing van handhavingsnormen 
moet nauwgezet worden gemonitord en uitgavenprocedures moeten aan audits worden 
onderworpen.
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38. De mate van milieubescherming waarin de kaderrichtlijn afvalstoffen voorziet, is 
ambitieus. De statistieken die onlangs door Eurostat zijn gepubliceerd, laten zien dat de 
uitvoering van het afvalacquis voor de lidstaten een grote uitdaging vormt. Dat blijkt ook 
uit het feit dat veel lidstaten de kaderrichtlijn afvalstoffen niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn hebben omgezet.

39. De inspectie- en handhavingscapaciteit moet zowel op nationaal als EU-niveau worden 
versterkt. De Commissie zou de nodige middelen moeten krijgen om haar rol als hoedster 
van het Verdrag effectief te kunnen vervullen. Op het terrein van afvalbeheer moet de 
Commissie zich met name concentreren op de meer systemische/structurele hiaten in de 
uitvoering, zoals het gebrek aan een adequaat netwerk van afvalverwerkingsfaciliteiten, 
de buitensporige afhankelijkheid van stortplaatsen en het lage aandeel van recycling. Ook 
het Europees Milieuagentschap zou een nuttige rol kunnen vervullen, bijvoorbeeld door 
vast te stellen of de afvalbeheerplannen van de lidstaten in overeenstemming zijn met 
EU-wetgeving.

40. De dialoog met getroffen bewoners moet worden verbeterd. Ook moeten burgers toegang 
hebben tot relevante informatie en in voorkomend geval naar een hoger bestuursorgaan of 
een nationale rechter kunnen stappen om een besluit ongedaan te maken. Indieners 
moeten worden aangemoedigd om optimaal van zulke herzienings- en 
toetsingsmechanismen gebruik te maken, omdat zij vaak effectiever zijn en sneller tot 
resultaat leiden dan maatregelen op EU-niveau, zeker wanneer het om afzonderlijke 
faciliteiten gaat.

41. Nauwere samenwerking tussen nationale autoriteiten en de Commissie verzoekschriften 
leidt in potentie tot goede resultaten. Erkend wordt dat nationale autoriteiten bij de 
locatiekeuze voor een afvalverwerkingsfaciliteit een zekere beslissingsvrijheid hebben. 
Wanneer de zorgen van indieners gerechtvaardigd zijn, kan het faciliteren van de dialoog 
snel tot effectieve herstelmaatregelen leiden, wat in het belang van alle partijen is. 


