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Inleiding:

De Commissie verzoekschriften heeft vooral besloten om op dit moment Italië te bezoeken 
om de problemen met afvalbeheer verder te onderzoeken omdat zij verzoekschriften blijft 
ontvangen waarin indieners uit de regio's Lazio en Campanië uiting geven aan hun 
bezorgdheid. De leden zijn er zich echter van bewust dat ook andere delen van Italië getroffen 
worden door het onvermogen van de politieke autoriteiten om aan hun wettelijke 
verplichtingen met betrekking tot afvalbeheer en het gebruik van afvalstortplaatsen te 
voldoen. De commissie heeft reeds eerder een bezoek gebracht aan Campanië, namelijk in 
april 2010, en heeft daarover uitgebreid verslag uitgebracht1. Vervolgens vonden er een aantal 
debatten plaats in Brussel waarbij de regionale overheid van Campanië en de indieners 
betrokken waren. Sindsdien heeft het Europees Parlement een specifieke resolutie over het 
bezoek aan Campanië goedgekeurd, alsook een initiatiefverslag over afvalbeheer in de EU2.

Een week voor deze missie plaatsvond, besloot de Europese Commissie Italië opnieuw te 
verwijzen naar het Europees Hof van Justitie om het land boetes op te leggen, omdat de 
Italiaanse autoriteiten niet hadden voldaan aan de eerdere uitspraak van het Hof van april 
2007 aangaande de niet-naleving van de Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen 
(99/31/EG). De Commissie stelde vast dat er ongeveer 255 stortplaatsen waren, waarvan er 
16 gevaarlijke afvalstoffen bevatten, die nog moesten worden gesaneerd. De Commissie 
stelde bovendien ook vast dat er geen doeltreffend controlesysteem was ingevoerd om te 
voorkomen dat er nieuwe illegale stortplaatsen werden geopend.

Voor veel Italiaanse burgers is het dan ook duidelijk dat er al decennialang sprake is van een 
endemisch falen wanneer het gaat over het aanpakken van de problemen met het afvalbeheer 
in Italië. Dit falen heeft zeer negatieve en nadelige gevolgen gehad voor de gezondheid van de 
mensen die in de nabijheid van de grootste afvalvoorzieningen wonen, alsmede voor de 
natuurlijke omgeving die te lijden heeft gehad onder toxische verontreiniging, met name van 
het grondwater.

Het is eveneens duidelijk dat het Italiaanse politieke stelsel met aanzienlijke structurele 
tekortkomingen te kampen heeft, hetgeen het inefficiënte afvalbeheer gedeeltelijk verklaart, 
alsook het ontbreken van een coherente besluitvorming aangaande de effectieve 
tenuitvoerlegging van het afvalbeleid daar waar zulk beleid bestaat. Bij de politieke instanties 
op regionaal en provinciaal niveau bestaat er een onmiskenbaar gebrek aan duidelijkheid over 
wie bevoegd is voor besluiten over, bijvoorbeeld, het opzetten van stortplaatsen; de leden van 
deze delegatie waren hiervan zelf getuige.

Het falen van het systeem heeft geleid tot de goedkeuring van noodwetgeving (toen de situatie 
steeds meer uit de hand begon te lopen) en de aanstelling van voormalige prefecten tot 
speciale commissarissen. Deze commissarissen kregen een onmogelijk mandaat om 
oplossingen op te leggen waarvan intussen is gebleken dat ze niet voldoen aan verschillende 
bepalingen van de EU-wetgeving.

Het feit dat er in dergelijke omstandigheden besluiten worden opgelegd aan lokale 

                                               
1 Werkdocument over de onderzoeksmissie naar Campanië, Italië, van28-30 april 2010.
2 Resolutie over de afvalcrisis in Campanië (RC/855622 van januari 2011) en verslag over de toepassing van de 
afvalstoffenrichtlijn, rapporteur Carlos José Iturgaiz Angulo, oktober 2011.
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gemeenschappen zonder aandacht voor of overleg met die gemeenschappen heeft ervoor 
gezorgd dat een reeds ernstige situatie sterk is verslechterd. De huidige nationale overheid is 
vastberaden de politieke structuren van het land te hervormen om dit fundamentele en tot op 
heden hardnekkige probleem aan te pakken, hetgeen in deze omstandigheden warm wordt 
onthaald.

Structurele zwakheden en een slecht en incoherent beheer hebben er door de jaren heen toe 
geleid dat de georganiseerde misdaad grote delen van het mogelijk lucratieve afvalbeheer in 
handen heeft gekregen. Velen verwijten de "maffia" de afvalcrisis te hebben verergerd om zo 
meer voordelen te kunnen halen uit de rampzalige gevolgen hiervan voor lokale 
gemeenschappen. Dit heeft geleid tot situaties waarin gemeentebesturen worden gechanteerd 
of afgeperst. Het Italiaanse parlement heeft een bijzondere commissie in het leven geroepen 
om deze zaak in detail te bestuderen en zij heeft reeds meerdere verslagen hierover 
gepubliceerd1.

Een bijkomend onderliggend probleem dat doeltreffend moet worden aangepakt, betreft de 
toewijzing van financiële middelen voor afvalbeheer. Dit is cruciaal om te komen tot een 
doeltreffende en goed werkende afvalcyclus, welke een absolute voorwaarde voor de 
vermindering van afvalstoffen is. Italië moet ervoor zorgen dat de productie van afval wordt 
voorkomen en drastisch wordt teruggeschroefd en dat de afvalstoffen die toch worden 
geproduceerd, worden gesorteerd en vervolgens worden gerecycleerd, teruggewonnen of zo 
milieuvriendelijk mogelijk verwijderd, waarbij stortplaatsen en verbrandingsovens enkel in 
laatste instantie worden gebruikt.2

Jarenlang hebben de Italiaanse autoriteiten onvoldoende geïnvesteerd in afvalbeheer en zij 
hebben zeer vaak de voorrang gegeven aan goedkope kortetermijnoplossingen boven een 
duurzaam afvalbeleid en het verstrekken van gepaste financiële middelen die correct worden 
beheerd en gecontroleerd. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van het toenemende aantal, 
vaak illegale, stortplaatsen en het ontbreken van een alternatief voor afvalverwijdering.

Intussen is zeer duidelijk gebleken dat zulke goedkope oplossingen hebben geleid tot 
aanzienlijke kosten voor de gemeenschap op de middellange en de lange termijn, waaronder 
de kosten van gezondheidsproblemen. De structuurfondsen van de EU had men hiervoor op 
doeltreffendere wijze kunnen en moeten aanwenden en de nationale, regionale en provinciale 
autoriteiten hadden meer middelen moeten voorzien voor en meer aandacht moeten besteden 
aan het beheer van zowel huishoudelijk als industrieel afval. Het is echter bemoedigend vast 
te stellen dat er, na zwaar te hebben geleden onder de gevolgen van een slecht afvalbeheer, 
politieke veranderingen zijn doorgevoerd en dat grote steden zoals Napels eindelijk van start 
zijn gegaan met het ontwikkelen van afvalbeheersplannen die de naam waardig zijn. Zij 
moeten dan ook toegang krijgen tot de noodzakelijke financiering, inclusief EU-financiering, 
die ze in staat zal stellen dergelijke plannen en projecten volledig uit te voeren.

Zowel tijdens het vorige als tijdens dit bezoek hebben de leden kunnen vaststellen dat er 

                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen – Richtlijn betreffende afvalbeheer. De richtlijn stelt een 
rechtskader vast voor de verwerking van afvalstoffen binnen de EU dat de lidstaten verplicht ten uitvoer moeten 
leggen. Het doel ervan is het milieu en de volksgezondheid te beschermen door de schadelijke gevolgen van 
afvalproductie en afvalbeheer te voorkomen.
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sprake is van een gebrekkige communicatie tussen de politieke instanties en het 
maatschappelijk middenveld, de lokale gemeenschappen en de vrijwilligersorganisaties die 
naar aanleiding van de afvalcrisis en hun gegronde bezorgdheid daaromtrent, in het leven zijn 
geroepen. Door het gebrek aan een regelmatige en constructieve dialoog en aan wederzijds 
respect heeft men er al te vaak voor gekozen de confrontatie aan te gaan, hetgeen het 
vertrouwen bij de bevolking verder heeft ondermijnd en ervoor heeft gezorgd dat de 
bevolking niet langer gelooft dat de verkozen politici de acute problemen, waarvan zoveel 
indieners melding maken bij het Europees Parlement, kunnen oplossen. Bijna zonder 
uitzondering zouden deze indieners een wezenlijke en belangrijke bijdrage kunnen leveren, 
als de bevoegde autoriteiten dit maar zouden beseffen.

Het bezoek

Het doel van het bezoek was om verder in dialoog te gaan met alle betrokken partijen om op 
basis daarvan aanbevelingen te formuleren die vervolgens gebruikt kunnen worden om te 
reageren op de bezorgdheid van de indieners. In een periode van drie dagen ontmoetten de 
leden van de delegatie in Rome de minister van Milieu, de heer Corrado Clini, en hoge 
ambtenaren van het ministerie; de speciale commissaris voor afvalbeheer in de provincie 
Rome, de heer Goffredo Sottile; regionale, provinciale en gemeentelijke afgevaardigden 
verantwoordelijk voor afvalaangelegenheden; de heer Gaetano Pecorrella, voorzitter van de 
tweekamercommissie van het Italiaanse parlement die zich bezighoudt met het verband tussen 
de maffia en de afvalcrisis, en leden van deze commissie; en in Napels de heer Giovanni 
Romano, regionaal minister van Milieu voor Campanië; de heer Luigi di Magistris, 
burgemeester van Napels; en vertegenwoordigers van de provinciale overheid van Napels. De 
leden hebben in Lazio verschillende locaties bezocht en hebben letterlijk honderden indieners 
en lokale bewoners ontmoet in zowel Lazio als Napels.

Rome
Nadat ze in Rome waren aangekomen, hebben de leden bij het begin van de missie voorlopige 
gesprekken gevoerd met verschillende indieners, waarna de eerste dag gewijd werd aan 
bezoeken aan bestaande stortplaatsen en afvalvoorzieningen in Malagrotta en aan mogelijke 
terreinen voor toekomstige stortplaatsen in de regio Lazio in Monti dell'Ortaccio en Riano, 
waartegen de indieners zich sterk verzetten.

De stortplaats van Malagrotta is een van de grootste in Europa en had al gesloten moeten zijn. 
De sluiting staat nu gepland voor april 2013, maar men schat dat het vijf jaar zal duren om het 
terrein te saneren. Op deze stortplaats, die de commissie al twee keer gedetailleerd heeft 
besproken, liggen onbehandelde afvalstoffen, inclusief ziekenhuisafval. Momenteel geeft deze 
stortplaats ook aanleiding tot een inbreukprocedure die door de Europese Commissie werd 
ingesteld wegens schending van artikel 6, onder a), van de Richtlijn betreffende het storten 
van afvalstoffen. De indieners wezen op het zeer slechte onderhoud van de stortplaats, de 
persistente luchtverontreiniging door stofdeeltjes en verspreid afval, de vervelende reuk en de 
verontreiniging van het grondwater. Op deze stortplaats wordt op verschillende manieren 
duidelijk wat er allemaal niet is verlopen zoals het hoort in het kader van een correct 
toegepast afvalbeheerssysteem. Lokale residentiële gebieden die dicht bij de stortplaats 
liggen, zijn zeer zwaar getroffen en men maakt zich met name zorgen over de gevolgen voor 
de gezondheid van de omwonenden; deze gevolgen werden bevestigd door epidemiologische 
onderzoeken die door onafhankelijke deskundigen werden uitgevoerd. De indieners vertelden 
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over de duizenden zeemeeuwen die op de stortplaats leven en die in het gebied vuil en ziektes 
verspreiden en afvalzakken openscheuren en die er mede voor zorgen dat de lokale bevolking 
wanhopig wordt en het gevoel krijgt dat ze door de autoriteiten in de steek wordt gelaten.

De delegatie kreeg uitleg over de stortplaats van de eigenaar, de heer Manlio Cerroni, en 
enkele personeelsleden. Ze hebben de stortplaats zelf niet bezocht, noch de perimeter, maar 
konden wel de aankomst van afval en de voorlopige behandeling ervan waarnemen. Het afval 
werd niet gesorteerd; het was echter van op die afstand niet mogelijk de precieze aard van de 
afvalstoffen te bepalen.1

In Valle Galeria nam de delegatie deel aan een grote openbare vergadering die werd 
georganiseerd met de medewerking van de lokale overheid over het vijftiende kiesdistrict van 
Rome. Meer dan driehonderd mensen waren aanwezig in het gebouw van de gemeente om de 
leden op de hoogte te brengen van hun bezorgdheid en meerdere mensen vertelden in detail 
over de gevolgen van de rampzalige situatie met betrekking tot de stortplaatsproblemen in het 
gebied en het gevaar daarvan voor hun gezondheid, dat hen voortdurend bezighoudt. De leden 
kregen te horen hoe het hele gebied dat vroeger "betoverend" was met zijn bossen, velden en 
valleien, verwoest en aangetast was door afvalterreinen, en dat de bodem en het water 
verontreinigd waren, dat natuurlijke bronnen vervuild waren, dat assen van de 
verbrandingsoven vaak het gebied bedekten en dat er besluiten werden genomen die een 
invloed hebben op mensenlevens zonder rekening te houden met het welzijn van die mensen.

De mensen legden daarnaast ook de nadruk op het ontbreken van voorzieningen voor 
afvalbeheer en recyclage; al het afval wordt ofwel begraven, ofwel verbrand. Zij verzetten 
zich unaniem tegen de opening van nieuwe stortplaatsen in het gebied, onder meer het 
voorgestelde terrein in Monti dell'Ortaccio en Pian dell'Olmo, en bij een later bezoek aan het
terrein werd het duidelijk waarom men dit totaal ongeschikt achtte. Op volstrekt illegale wijze 
was er echter al heel wat werk verricht en de rechtbanken was gevraagd om op te treden om 
het proces stil te leggen. Sommige wezen op de aanwezigheid van gifstoffen die op de illegale 
stortplaatsen in oude steengroeven in het gebied waren begraven. De gemoederen waren 
verhit. Vroeger kwamen er veel trekvogels naar het gebied, maar nu niet meer, en de 
landbouw was verwoest door de vergiftigde grond.

Er werd in stilte hulde gebracht aan Mariagrazia Canuti die het eerste verzoekschrift aan het 
Europees Parlement (0273/2010) aangaande de afvalproblemen in Malagrotta had 
georganiseerd en die kort voor het bezoek van de delegatie was overleden.

De leden van de delegatie bezochten de locaties van Monti dell'Ortaccio, Riano en Pian 
dell'Olmo (1177/2012 & 0771/2012) en verklaarden zelf dat zij het niet eens waren met de 
keuze voor deze terreinen om er afval te storten, daar er geen objectieve 
milieueffectbeoordeling was uitgevoerd en er geen rekening was gehouden met de 
cumulatieve impact van nieuwe voorstellen op een gebied dat nu reeds te intensief wordt 
gebruikt. Er was blijk gegeven van verzet door de lokale bevolking, maar hier werd kennelijk 
geen rekening mee gehouden omwille van de zogeheten geldende noodprocedures.

Het was al donker toen de delegatie aankwam bij de AMA-installatie voor de biomechanische 

                                               
1 De eigenaars van de stortplaats hebben gedetailleerde informatie verstrekt en deze kan door de leden 
geraadpleegd worden.
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behandeling van gemeentelijk en stedelijk afval in Via Salaria, die momenteel 312 dagen per 
jaar werkt en 700 ton per dag verwerkt (1203/2012). De delegatie kreeg uitvoerige informatie 
van het bestuur (ook indieners waren hierbij aanwezig) en kreeg vervolgens een rondleiding 
van de voorzieningen op het terrein, die uitgebreid en blijkbaar in goede staat waren. (De 
indieners waren van mening dat deze situatie niet representatief was, aangezien de 
onaangename geur waarover zij klaagden niet zo sterk waarneembaar was tijdens het bezoek 
op een koude, vochtige avond.)

Het bestuur gaf aan dat naar aanleiding van de klachten van omwonenden, die via een 
contactpanel waren ingediend, de biofilters waren aangepast en verbeterd om het ontsnappen 
van schadelijke geuren te beperken. De leden werd meegedeeld dat de locatie regelmatig 
wordt geïnspecteerd door een onafhankelijk evaluatieteam van het Mario Negri Instituut, dat 
blijkbaar een zeer goede reputatie heeft.

De leidinggevenden van de installatie gaven aan dat zij bereid zijn een ander inspectieteam 
dat door de lokale bevolking wordt aangeduid, toe te laten, maar dat er tot op heden geen 
voorstel was geformuleerd. Ze waren het er ook mee eens dat, rekening houdend met 
verschillende objectieve factoren (met name de nabijheid bij lokale residentiële gebieden, 
scholen, ziekenhuizen en kantoorgebouwen), de installatie op een totaal foute locatie is 
gevestigd. Het besluit van de regio aangaande de plannen voor de installatie dateerde van 
vijftien jaar geleden, maar de installatie trad slechts twee jaar geleden in werking. Volgens de 
leidinggevenden is het nu hun taak om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Er was 
een formeel verzoek voor een nieuwe locatie ingediend, maar hierop had men nog geen 
antwoord ontvangen. 

Het bestuur van de installatie benadrukte dat zij al het mogelijke had gedaan om de negatieve 
gevolgen van de installatie voor de omwonenden en de mensen die in de omgeving werken te 
beperken. Er rezen eveneens twijfels over de afkomst van de sterke en doordringende geur die 
de indieners bij momenten hadden waargenomen en de leden werden erop gewezen dat er niet 
ver daarvandaan een afvalwaterzuiveringsinstallatie ligt; er was echter geen tijd om deze 
installatie te onderzoeken. De wetenschapper van de installatie wees erop dat de chemische 
bestanddelen van het gemeentelijk afval weinig verschillen van dag tot dag en dat de 
eigenschappen doorgaans stabiel zijn, hetgeen niet kan verklaren waarom de geur op sommige 
dagen zo sterk is. Vier van de vijf gemeenten die de installatie gebruiken, hadden eveneens 
inspanningen geleverd om hun afval te sorteren: 26% van het ingezamelde afval werd nu 
gescheiden ingezameld; tegen eind 2012 zou dit 30% moeten zijn, tegen eind 2013 40% en 
tegen het einde van de huidige planningperiode 65%.

De leden stelden vast dat de situatie zeer ingewikkeld is en dat de eigenaars en het bestuur van 
de installatie inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de negatieve impact van de BMB-
installatie op de lokale bevolking zo klein mogelijk is. De leden merkten ook op dat dit in 
tegenstelling tot het verbranden of storten van afval een redelijk ecologische manier van 
afvalverwijdering is; het grote probleem is dat deze installatie zich duidelijk op de foute plaats 
bevindt. Er werd eveneens op gewezen dat de andere locaties waarvan de geur mogelijk 
afkomstig is, moeten worden gecontroleerd.

Later op de avond vond er een gedachtewisseling plaats tussen de delegatieleden en 
vertegenwoordigers van Legambiente over verschillende afvalbeheerskwesties die met het 
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bezoek verband hielden en waarop men de aandacht van de leden wilde vestigen.

De volgende dag vonden de vergaderingen met de autoriteiten plaats in het bureau van het 
Europees Parlement in Rome; eerst stond een gedachtewisseling, in aanwezigheid van 
indieners, met de speciale commissaris voor afval in het gebied Lazio/Rome, de heer 
Goffredo Sottile, op het programma.

Hij had het over de verhoopte verbetering van het afvalbeheer in de regio waarvoor hij 
bevoegd is, betere selectie van terreinen voor stortplaatsen, effectbeoordelingen, een betere 
afvalselectie om de hoeveelheden afval te verkleinen en een toenemend gebruik van 
installaties voor de biomechanische behandeling (BMB) van afval. Hij zei ook dat "als 
Malagrotta wordt uitgebreid", het alleen "behandeld" afval zal krijgen, een uitspraak die met 
bezorgdheid werd aangehoord en waarmee hij toegaf dat de enorme stortplaats tot nu toe wel 
degelijk alle niet-gescheiden afval had aanvaard. Hij verklaarde eveneens dat Monti 
dell'Ortaccio een "tijdelijke locatie" zou worden gedurende achttien maanden, terwijl een 
alternatief wordt gekozen. Hij was zich ervan bewust dat hiertegen bezwaren bestonden, maar 
wist blijkbaar niet dat dergelijk voorstel mogelijk indruist tegen de Europese wetgeving.

De delegatieleden gaven te kennen dat zij zich ernstig zorgen maken over een dergelijke 
fatalistische benadering van afvalbeheer, over het complete gebrek aan aandacht voor de 
controle van bestaande afvalvoorzieningen en over het feit dat het bedrijf Colari van Manlio 
Cerroni alle contracten voor stortplaatsen in de regio lijkt te krijgen. Hij antwoordde dat hij 
"hoopte" dat er geen niet-gescheiden afval op Monti dell'Ortaccio zou terechtkomen, maar dat 
de stortplaats op 1 januari zou openen. Onbehandeld afval zou volgens hem naar het 
buitenland of naar een andere regio gaan. Hij gaf op geen enkele vraag een antwoord. Hij 
vatte het samen door te stellen dat hij alles onderzocht had, maar dat er geen alternatief is: "u 
zegt nee en ik zeg ja, en daar houdt het mee op" was zijn conclusie.

De leden trokken echter zijn analyse, zijn methode en de gekozen criteria in twijfel; hij kon 
deze niet beschrijven voor de aanwezigen, maar blijkbaar worden er op basis van deze 
elementen wel besluiten genomen.

De leden vroegen zich ook af in welke mate de Seveso-richtlijn (IPPC) erkend wordt en uitten 
duidelijke kritiek op acties die buiten het Europees rechtskader worden ondernomen. Er 
werden vergelijkingen gemaakt met de praktijken in andere regio's en men vroeg de heer 
Sottile waarom men in Lazio geen lessen had getrokken uit de ervaringen elders. De leden 
herhaalden dat zij zich zorgen maken over het gebruik van de locatie in Monti dell'Ortaccio 
en spoorden de commissaris aan aandacht te hebben voor de gevolgen van die keuze, met 
name de kosten die gepaard gaan met een inbreukprocedure.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Milieu sprak vervolgens over de geschiedenis 
van afval in Lazio en over de verschillende overheidsniveaus die bij afvalbeleid betrokken 
zijn: het regionale, het provinciale en het gemeentelijke niveau. Hij had het ook over de 
noodzaak om de "historische" benadering van het probleem te veranderen en om de huidige 
praktijken fundamenteel te wijzigen: afval kan als een hulpbron beschouwd worden en in die 
benadering zouden stortplaatsen slechts een restfunctie hebben in het hele proces. Hij gaf aan 
dat een regionaal afvalbeheersplan was goedgekeurd en dat er voorlopige onderzoeken 
werden uitgevoerd waarbij rekening werd gehouden met geologische, hydrologische en 
architecturale criteria. Hij benadrukte ook dat er nu voorrang wordt gegeven aan afvalselectie 
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en gescheiden afvalinzameling.

De leden en indieners ontvingen daarna de heer Corrado Clini, de Italiaanse minister van 
Milieu, die een inleidende verklaring aflegde vooraleer hij vragen beantwoordde. De minister 
verklaarde dat het niet de taak van de centrale overheid is om rechtstreeks betrokken te zijn 
bij het afvalbeheer, aangezien afvalbeheer een gedeelde bevoegdheid van de regio's, de 
provincies en de gemeenten is. Aangezien de gedecentraliseerde overheden in verschillende 
situaties de verantwoordelijkheid voor vaak moeilijke besluiten niet hadden genomen, zag de 
overheid zich genoodzaakt in te grijpen om een coherenter beleid voor afvalbeheer ten uitvoer 
te leggen. De resultaten hiervan zijn nog niet merkbaar omdat de regering nog niet lang 
aangetreden is, maar – zo zei hij – enkele elementen worden wel al doorgevoerd, zoals de 
herstructurering van de regionale en lokale overheden zelf. Hij riep op tot een 
"verantwoordelijke solidariteit" tussen de verschillende bestuursniveaus. Overheden kunnen 
niet tegen alles nee zeggen en vervolgens klagen dat ze niet langer het recht hebben om te 
kiezen, voegde hij eraan toe. Zonder duidelijke alternatieven zijn er buitengewone 
maatregelen genomen, maar de situatie verschilt sterk van regio tot regio en hoewel sommige 
regio's volledig zelf instaan voor het beheer van huishoudelijk afval, voeren andere regio's 
niet-gescheiden afval uit naar Nederland of andere landen. Dit is geen goede afvalstrategie 
voor de middellange of lange termijn. De regering heeft stimulansen voorgesteld om aan te 
zetten tot een afname van de afvalproductie en een toename van de gescheiden 
afvalinzameling en bepaalde Italiaanse regio's die reservecapaciteit hebben, zullen mogelijk 
worden verplicht afval afkomstig uit Lazio of Campanië te behandelen, zo stelde hij voor.

In antwoord op de vragen over Colari en het klaarblijkelijke monopolie van het bedrijf in de 
regio Lazio zei de minister dat dit nu net het resultaat was van het systeem dat al te lang van 
kracht is. Het was steeds de goedkoopste optie en het strookte met de keuze die de politieke 
autoriteiten aangaande afvalbeheer gemaakt hadden en waardoor stortplaatsen de voorkeur 
kregen boven een degelijk afvalbeleid zoals uiteengezet in de EU-richtlijnen.

De minister beschreef zijn ambitie om van afvalbeheer een deugdelijk systeem te maken, 
zoals in Milaan, Bologna of Venetië. Hij waarschuwde echter dat "binnenwegen" hier geen 
optie zijn en dat een systeem dat al sinds de laatste oorlog bestaat, maar moeilijk kan worden 
omgegooid als daarvoor geen duidelijke politieke wil bestaat. Mensen mogen de 
verantwoordelijkheid niet langer afschuiven op anderen; anders zal Rome overspoeld worden 
door afval. Hij zei dat gescheiden afvalinzameling en recyclage niet door de overheid of het 
leger geregeld kunnen worden, maar dat de gemeenschappen hierin zelf een actieve rol 
moeten spelen.

Er wordt nu meer aandacht besteed aan de handhaving van wetgeving aangaande de 
verwijdering van industrieel afval, wat – zo gaf hij toe – nog steeds een zeer ernstig probleem 
is. Hij verwees naar de situatie in Campanië die is ontstaan na decennia zonder effectief 
bestuur en die gekenmerkt wordt door een sterke criminele betrokkenheid bij de verwijdering 
van giftige afvalstoffen, die vaak uit Noord-Italië worden ingevoerd, en bij gevaarlijke 
branden op verontreinigde illegale vuilnisbelten, die een bijzonder ernstige bedreiging vormen 
voor de lokale gemeenschappen. Er moet strenger en repressiever worden opgetreden om 
dergelijke activiteiten uit te bannen en er moet worden teruggekeerd naar een normaal 
bestuur, waarbij hij verwees naar de rol van het leger in het gebied. Er was echter een nieuw 
programma ingevoerd en de gescheiden afvalinzameling werd opgestart.
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In antwoord op vragen over recyclage zei de minister dat de sector zich aan het ontwikkelen 
was en dat de capaciteit om aluminium, plastic, olie, batterijen en dergelijke te verwerken 
toenam. Onbehandeld en niet-gescheiden huishoudelijk afval en andere afvalstoffen zoals het 
door ziekenhuizen geproduceerde afval bleven het grootste probleem.

Hij was van mening dat er na vele jaren in Napels een positieve evolutie plaatsvond: het 
saneren en herstellen van verontreinigde terreinen komt op gang en verschillende plaatsen 
worden schoongemaakt. Hij voegde daaraan toe dat gescheiden afvalinzameling in Napels in 
de beginfase zit, maar er veelbelovend uitziet. Er zijn echter nog veel tekortkomingen op het 
regionale en provinciale niveau en als men het tij daadwerkelijk wil keren, zal iedereen zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen.

Vervolgens hadden de delegatieleden een werklunch met de leden van de 
tweekamercommissie van het Italiaanse parlement die de banden van de maffia met 
afvalprogramma's onderzoekt. Gastheer was de heer Gaetano Pecorella, voorzitter van de 
commissie. De delegatieleden bespraken daar hun bezorgdheid over het gebrek aan effectieve 
sancties die mensen mogelijk kunnen afschrikken om deel te nemen aan afvalgerelateerde 
misdrijven. In hun verslagen, met name over de regio Lazio (maar ook eerdere verslagen over 
Sicilië, Calabrië en Puglia), hadden ze bewijs gevonden van het begraven van giftig en 
radioactief afval en het illegaal dumpen daarvan op zee.

De delegatieleden drukten hun waardering uit voor het werk dat wordt ondernomen en stelden 
vragen over de mate van transparantie bij de tenuitvoerlegging van het afvalbeleid, over het 
identificeren van zwakke punten op de verschillende administratieve en politieke niveaus en 
over de uiteenlopende regionale situaties, waarbij het "noorden" het beter lijkt te doen dan het 
"zuiden". Vicevoorzitter De Angelis van de commissie gaf aan dat men in Lazio bijvoorbeeld 
niet zozeer te kampen heeft met criminele activiteiten, maar wel met een monopolie dat maar 
moeilijk aangepakt kan worden en dat maar de helft van de noodzakelijke alternatieven kost. 
Senator Coranella uit Campanië was van mening dat de aanwezigheid van de ecomaffia door 
sommigen vaak als een excuus voor passiviteit wordt gebruikt. Bij een ander punt wees hij op 
het probleem met de ontwikkeling van verbrandingscapaciteit. Lid di Toni riep op tot meer 
transparantie en vond dat er een einde moet komen aan "de dictatuur van de stortplaatsen" en 
dat er een levensvatbaar en duurzaam model voor afvalinzameling moet worden ontwikkeld.

De voorzitter besloot met de mededeling dat criminelen het gebied makkelijker in de hand 
kunnen houden omdat er zoveel stortplaatsen zijn en omdat er volgens hem sprake is van een 
hoge mate van corruptie bij de lokale overheden. Hij zei dat je geen efficiëntie nodig hebt als 
je corruptie hebt en dat het daarom van essentieel belang is dat de burgerlijke en 
maatschappelijke organisatie van het land grondig wordt herzien om het probleem te kunnen 
oplossen. Hij voegde eraan toe dat het systeem simpelweg niet werkt, vooral niet in het 
zuiden, en dat afval beter moet worden benut en niet als een blijvend probleem mag worden 
beschouwd. Hij wees erop dat er in het land eindelijk iets aan het bewegen is, zij het zeer 
moeizaam, en dat de jongeren in staat moeten zijn om op basis van hun eigen vaardigheden 
een baan te vinden en niet dankzij hun "connecties".

's Middags kregen de delegatieleden toegang tot informatie van ambtenaren die in de regio 
Lazio en de provincie Rome voor milieu en afvalbeheer bevoegd zijn.

Met betrekking tot de regio Lazio vernamen de leden dat er een afvalbeheersplan was 
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goedgekeurd waarin 100 miljoen euro voorzien was voor gescheiden afvalinzameling in de 
periode 2012-2014 en dat deel zou uitmaken van een integraal beheerssysteem dat inzet op 
betere controles en nieuwe biomassa-installaties. De regio heeft ook een "pact voor Rome" 
ondertekend dat nog niet operationeel is, maar bedoeld is om een lijst op te stellen van 
terreinen die geschikt zijn voor afvalverwijdering. De criteria die bij deze keuze gehanteerd 
zouden worden, werden niet toegelicht.

De provinciale afgevaardigde wees erop dat het beheer van stedelijk en huishoudelijk afval 
een gemeentelijke bevoegdheid is, maar dat het openen van stortplaatsen een taak voor de 
provinciale autoriteiten zou moeten zijn, hoewel het hier aan de regio was overgelaten. De 
provincie heeft enkele gemeenten rond Malagrotta bijgestaan en heeft gescheiden 
afvalinzameling aangemoedigd. Er is ook een specifiek plan opgesteld voor de vermindering 
van de afvalproductie. De aanwezige indieners reageerden eerder sceptisch op zijn verklaring.

De vertegenwoordiger van hoofdstad Rome gaf aan dat de gescheiden afvalinzameling sinds 
2008 was gestegen van 16% tot 26% en dat er in het stadsgebied zelf geen stortplaatsen zijn. 
Er waren vier BMB-installaties waarvan de bezochte installatie van AMA er één was. Er vond 
een gedachtewisseling plaats over de BMB-installatie van AMA en de mogelijke verplaatsing 
ervan naar een nieuwe locatie aangezien men de behandelingscapaciteit wil opdrijven, wat op 
de huidige locatie niet aangewezen is. Er werd meer informatie verstrekt waaruit bleek dat de 
schadelijke geur mogelijk inderdaad afkomstig is van de ACEA-waterzuiveringsinstallatie, 
waarnaar eerder tijdens het bezoek ook al was verwezen.

Geen enkele deelnemer heeft geantwoord op de vragen van de leden met betrekking tot de 
behandeling van klachten van burgers. In plaats daarvan waren de leden getuige van een erg 
verhitte discussie tussen de verschillende autoriteiten over hun respectieve bevoegdheden bij 
de besluitvorming aangaande stortplaatsen en Monti dell'Ortaccio in het bijzonder, waartegen 
de regio Lazio zich had verzet, maar die door de provincie op een shortlist was opgenomen. 
Alle deelnemers deden hun uiterste best om de verantwoordelijkheid op een ander af te 
schuiven, net zoals de minister eerder die dag had aangekaart. Dit schouwspel was 
veelzeggend.

Ten slotte ontvingen de delegatieleden de burgemeester van Paliano, de heer Maurizio Sturvi, 
die een verzoekschrift bij de Commissie (0998/2012) had ingediend met betrekking tot het 
voorstel om een BMB-installatie in zijn gemeente te vestigen omdat hij bang was voor de 
milieu-impact die deze installatie op het gebied zou hebben aangezien er reeds een stortplaats 
en een andere afvalbehandelingsinstallatie in de Sacco-vallei gelegen waren. Hij verklaarde 
dat de situatie al slecht was en door deze installatie nog veel slechter zou worden en hij vroeg 
zich af waarom de mooie vallei zoveel te verduren kreeg, want de cumulatieve impact van dit 
alles eiste zijn tol van de lokale bevolking die hij vertegenwoordigde. Hij vertelde eveneens 
dat er geruchten zijn over een nieuwe composteringsinstallatie. Hij zei dat noch de 
commissaris, noch de provinciale of regionale overheid acht slaan op hun bezorgdheid en dat 
de burgers verbijsterd en verontwaardigd zijn dat ze op zulke manier worden behandeld alsof 
ze van geen belang zijn. De leden vroegen zich af of de plannen aan een 
milieueffectbeoordeling waren onderworpen aangezien er duidelijk sprake is van een 
cumulatieve situatie in het gebied.

Het was niet mogelijk om op dat moment dieper op de zaak in te gaan en de burgemeester 
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werd verzocht verdere details te verstrekken zodat de kwestie beter onderzocht zou kunnen 
worden door de commissie, die ook het advies van de Europese Commissie zou inwinnen.

Napels
De volgende dag ontmoetten de delegatieleden verschillende indieners die tijdens een 
openbare bijeenkomst rechtstreeks konden uitleggen waarover zij zich zorgen maken. Wegens 
tijdgebrek konden er dit keer geen locaties worden bezocht, maar de leden zagen veel 
indieners terug die zij tijdens hun vorige onderzoeksmissie in april 2010 hadden ontmoet toen 
er aan verschillende locaties een bezoek werd gebracht en toen de commissieleden hadden 
beloofd dat zij zouden terugkeren om hun eerste onderzoek op te volgen. Dankzij deze 
bijeenkomst konden de leden hun belofte nakomen.

Tijdens de bijeenkomst legden de indieners verklaringen af en konden de leden vragen stellen 
over de meest opvallende zaken die zij wensten aan te kaarten; hieronder volgt een 
samenvatting van hun bezorgdheid.

0787/2010 & 1270/2011: De indiener sprak over de stortplaats in Ferrandelle in de provincie 
Caserta waar de situatie sterk is achteruitgegaan sinds het vorige bezoek van de commissie. 
Het afval wordt nog steeds niet behandeld of gesorteerd en verschillende managers van de 
stortplaats zijn aangehouden. Het grondwater is ernstig verontreinigd door het percolaat van 
de stortplaats die niet afdoende is afgedicht, en er bestaan serieuze twijfels over wat er 
gebeurd is met ongeveer 43 miljoen euro financiering die voor de verbetering van de 
stortplaats bestemd was. Bij de Acerra-verbrandingsoven wordt het afval nog steeds niet goed 
gecontroleerd en blijkbaar worden er zelfs autobanden verbrand op basis van een 
systematische uitzondering op de regels die is toegestaan in de huidige noodsituatie. Ondanks 
beloftes aangaande het gebruik van composteringsinstallaties en ecologische eilanden is er 
volgens de indiener de afgelopen twee jaar niets veranderd. Op 18 februari 2012 was er een 
brief verstuurd over een composteringsinstallatie die klaar was, maar nog niet operationeel.

1166/2010: Ook op de Terzigno-stortplaats in het nationale park rond de Vesuvius, die eerder 
door de delegatie werd bezocht en waar er ernstige confrontaties plaatsvonden in oktober 
2010, is de situatie verder verslechterd. Er wordt nog steeds ongecontroleerd industrieel en 
giftig afval gedumpt en ook op de tweede stortplaats Cava Vitiello is al illegaal afval 
gedumpt, hoewel deze stortplaats officieel nog geen vergunning heeft. De lokale bevolking 
wordt steeds wanhopiger en ook in dit gebied heeft het percolaat een rechtstreeks effect gehad 
op het water dat in de landbouw wordt gebruikt, waardoor men zich nu ernstig zorgen maakt 
over een mogelijke besmetting van het voedsel. De indieners zijn bang dat de beloftes om het 
gebied te saneren even diep begraven liggen als het afval zelf.

1270/2011: De indiener overhandigde foto's van de situatie in Ferrandelle en in Maruzzella 
(nu vol), waar volgens ramingen 500 000 ton huishoudelijk en ander afval open en bloot ligt, 
waardoor er schadelijke geuren vrijkomen, stof en ander puin kilometers ver worden verspreid 
en aaseters, ratten en miljoenen zeemeeuwen worden aangetrokken. Door het percolaat zijn 
bovendien de waterlopen verontreinigd waaruit dieren drinken en het gras zijn water krijgt, 
waardoor men nu vreest dat ook de mozzarella di bufala zal worden aangetast en de kaas dus 
niet langer verkocht zal kunnen worden, hetgeen desastreus is voor het levensonderhoud van 
veel lokale boeren. De gezondheid van de lokale bevolking komt ook in gevaar en men vreest 
voor een toenemend aantal gevallen van kanker en ernstige bronchiale infecties.
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0347/2008: De indiener gaf de delegatieleden meer informatie over de Acerra-
verbrandingsoven en had het over de illegale uitstoot van de installatie, de afname van 
transparantie en de stopzetting van de financiering voor de waarnemingspost die toezicht had 
moeten houden op de activiteiten van de installatie. In de zomer waren duizenden ecobalen in 
brand gevlogen; men heeft deze gewoon laten branden met luchtverontreiniging als gevolg. 
Een protocol dat door de regio en de provincie werd ondertekend met als doel de lokale 
bevolking aan een gezondheidsonderzoek te onderwerpen, is evenmin ten uitvoer gelegd, 
waardoor er nu wordt gevreesd dat de overheid veel achterhoudt voor de bevolking.

0658/2012: De indiener, die meer algemene zorgen had met betrekking tot de toepassing van 
de richtlijn betreffende afvalbeheer in de regio Campanië, klaagde nogmaals over het feit dat 
artikel 4 nog steeds niet wordt nageleefd en dat de bevoegde autoriteiten de verplichte 
afvalhiërarchie nog steeds niet hebben ingevoerd. Zo was bijvoorbeeld de bouw van 
composteringsinstallaties blijkbaar nogmaals uitgesteld door de regio en hebben gemeenten 
die al van start zijn gegaan met gescheiden afvalinzameling, hier nog geen financiering voor 
ontvangen.

0955/2008: De indiener maakte duidelijk dat hij zich blijft verzetten tegen verbrandingsovens 
en stortplaatsen aangezien zij haaks staan op de inspanningen om een echte afvalcyclus te 
ontwikkelen met gescheiden afval, recyclage en een beter gebruik van composterings- en 
biomassaprojecten. Hij vertelde dat de Chiaiano-stortplaats, die de delegatie eerder had 
bezocht, was gesloten nadat het gerecht had ingegrepen omdat er sprake was van banden met 
de maffia, en dat het omliggende gebied zwaar vervuild was. De stortplaats is echter niet 
beveiligd, maar simpelweg verlaten en gesekwestreerd. Hij benadrukte dat deze situatie 
dringend moet worden aangepakt omdat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en de 
veiligheid van de lokale bevolking.

1211/2012: De indiener, een lokale priester, vertelde dat hij en zijn gemeenschap in de buurt 
van Caserta verontrust zijn over de branden die woeden op een stortplaats voor industrieel 
afval en giftige dampen veroorzaken die schadelijk zijn voor de lokale bevolking. Hij 
geloofde dat het aantal gevallen van kanker in de streek aanzienlijk was toegenomen, maar 
hoewel de prefect het terrein had bezocht, werd er niets ondernomen om de situatie te 
verhelpen.

0413/2010: Dit verzoekschrift ging ook over de verslechterende situatie in Terzigno waar men 
zich, hoewel de stortplaats blijkbaar zal worden gesloten, ernstig zorgen maakt over het 
gebrek aan informatie over de sanering en over de aanstaande opening van de naburige 
stortplaats in het nationale park rond de Vesuvius. Achttien plaatselijke gemeentebesturen 
hadden een pact ondertekend om de ontwikkelingen met betrekking tot recyclage en 
composteringsinstallaties te verwezenlijken, maar tot nu toe is er op dit vlak niets gebeurd. 
Een andere indiener voegde daaraan toe dat de mensen nog steeds geen informatie kregen en 
dat hun de fysieke toegang tot informatie over de stortplaats werd ontzegd. De moeders in de 
streek maken zich zorgen over de impact van deze enorme en ongecontroleerde stortplaats op 
de gezondheid van hun kinderen. Anderen die uit dezelfde streek afkomstig zijn, hadden het 
over gedumpt asbest, waarvan foto's werden getoond, en mensen zijn verontrust door de 
toxiciteit van de bodem waarin veel groenten worden geteeld. Hij pleitte ervoor specifieke 
planten zoals hennep te planten in het gebied, omdat deze de bodem op ecologische wijze 
kunnen zuiveren.
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0587/2007: Men is bezorgd omdat de regio al geruime tijd financieel in de steek wordt gelaten 
en omdat de macht van de maffia en van andere criminelen in de afvalsector blijft toenemen, 
waardoor er geen verandering komt in de crisissituatie waaronder zoveel mensen te lijden 
hebben. De situatie wordt almaar wanhopiger en indienster vreest dat niemand financiering 
verstrekt om de problemen op te lossen. De bevolking voelt zich van de politiek uitgesloten 
en vergeten door de autoriteiten in Rome. (Zij en veel andere indieners waren de aanwezige 
delegatieleden dankbaar, aangezien nog geen enkele Italiaanse autoriteit, noch van de regio 
noch van het centrale politieke gezag, de moeite had genomen om hun standpunt te leren 
kennen.)

0031/2006: De indiener had het over de algemene bezorgdheid over de impact van de 
afvalcrisis op de gezondheid van de lokale bevolking en was woedend dat er niets werd 
gedaan aan het op grote schaal dumpen van giftige afvalstoffen in meren, rivieren en zee. 
Daarnaast wordt er veel afval begraven en in de bodem achtergelaten waar het ongestoord het 
grondwater kan vervuilen. De resultaten van enkele onderzoeken waren ronduit alarmerend en 
een gezondheidsinstituut op hoog niveau is momenteel bezig met een evaluatie van de 
situatie. Hij riep echter op tot een grotere internationale betrokkenheid omdat hij vreest dat 
men er niet op kan vertrouwen dat de autoriteiten iets zullen doen aan de problemen waarmee 
de burgers in de streek te kampen hebben.

Tijdens een meer open gesprek gaven de indieners echter wel aan dat ze het gevoel hadden 
dat er in Napels zelf iets aan het veranderen was; er is daar een waarnemingspost opgericht 
waarbij de lokale bevolking en de gemeentebesturen worden betrokken. Men was echter van 
mening dat de provincie hoegenaamd niet betrokken was. Velen vroegen of de EU-
financiering niet kan worden vrijgegeven ter ondersteuning van met name de inspanningen in 
Napels; ze merkten eveneens op dat gescheiden afvalinzameling en –verwijdering veel 
duurder is en dat sommige zones in de stad deze optie niet konden ontwikkelen wegens een 
gebrek aan financiële middelen.

De leden antwoordden op de vragen en twijfels van de indieners aangaande de 
beschikbaarheid van financiële middelen voor gescheiden inzameling, 
composteringsinstallaties, nat afval en aangaande de negatieve gevolgen van de noodtoestand 
voor de correcte toepassing van de EU-wetgeving die hebben geleid tot inbreukprocedures, 
dreigende boetes en de blokkering van financiering.

Deze ongerustheid hebben de delegatieleden tijdens hun volgende vergadering ook 
rechtstreeks meegedeeld aan de heer Giovanni Romano, de regionale minister van Milieu, die 
voor het afvalbeleid bevoegd is. De leden wilden in het bijzonder weten wat er verwezenlijkt 
was sinds hun vorige bezoek, welk verband er bestond tussen het plan voor Napels en het 
regionale afvalplan en of Campanië eindelijk de EU-wetgeving betreffende afval eerbiedigde.

De heer Romano zei dat hij een officieel antwoord zou geven op veel vragen uit de 
verzoekschriften aan de commissie die aan hem waren voorgelegd1. Hij zei dat alle mogelijke 
inspanningen werden geleverd om te garanderen dat de nationale wetgeving strookte met de 
EU-wetgeving, maar dat de effecten van zeventien jaar noodwetten nog steeds voelbaar waren 

                                               
1 Een document van 17 pagina's werd aan de leden bezorgd: zie bijlage, getekend door dr. R. Santacroce namens 
de regionale overheid. In een tabel geeft het een samenvatting van en opmerkingen bij elk verzoekschrift dat 
door de commissie aan de regio is voorgelegd (enkel beschikbaar in het Italiaans).
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en dat de afvalerfenis omvangrijk is. Hij beschreef de maatregelen die worden genomen om 
de georganiseerde misdaad aan te pakken, zoals het nationaliseren van particuliere 
afvalvoorzieningen waardoor de eerbiediging van de afvalcyclus beter gegarandeerd wordt, 
maar hij voegde eraan toe dat er voor dit soort maatregelen financiering nodig is en die is nog 
steeds zeer beperkt.

De regio Campanië had al enige tijd geen EU-financiering ontvangen omdat alle financiering 
werd geblokkeerd, hetgeen zeer contraproductief bleek voor de geleverde politieke 
inspanningen. Daarentegen was er sinds juni 2010 wel 150 miljoen euro overheidsgeld 
geïnvesteerd door de regio en de provincies. Als dit bedrag met EU-financiering zou kunnen 
worden aangevuld, zou er zeker veel meer verwezenlijkt kunnen worden. Zijn departement 
was de gemaakte belofte aangaande transparantie nagekomen en had op meer dan 
700 verzoeken om informatie schriftelijk geantwoord. Er was een akkoord over het regionaal 
afvalbeheersplan en er werden herstelacties uitgevoerd met eigen middelen. Daarnaast was er 
ook een regionaal plan voor bijzonder afval (industrieel en haven-/scheepsafval) goedgekeurd. 
Hij benadrukte dat het dagelijkse afvalbeheer nog steeds een bevoegdheid van de gemeenten 
is.

Er waren inspanningen geleverd om de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt 
terug te dringen van 7 200 ton per dag in 2009 tot 3 850 ton per dag in 2012. Hij voegde eraan 
toe dat de 551 gemeentebesturen zich aanzienlijk hebben ingezet. Hij zei dat er ook meer 
installaties voor een meer organische behandeling werden gebouwd en dat hierover informatie 
werd verstrekt aan de Commissie.

In aanwezigheid van minister Romano traden de delegatieleden in dialoog met de 
burgemeester van Napels, de heer Luigi di Magistris, die een gedetailleerde uiteenzetting gaf 
over zijn afvalplan voor Napels, de uitdagingen en zijn verwezenlijkingen tot nu toe. Toen hij 
werd verkozen, erfde hij een schuld van anderhalf miljard euro. Afvalbeheer werd voordien 
uitbesteed, maar hij heeft van het stedelijke hygiënebeleid onmiddellijk opnieuw een 
overheidstaak gemaakt. Enkel de maffia investeerde privégeld in de afvalsector en het was 
duidelijk gebleken dat privatisering niet de oplossing was voor het probleem met het 
afvalbeheer.

Hij vertelde de leden dat hij transferlocaties had gecreëerd in de stad waar het afval tijdens 
kritieke periodes wordt opgeslagen. Hij is gekant tegen de ontwikkeling van nieuwe 
verbrandingsovens of stortplaatsen in de gemeente en zei dat er zware inspanningen worden 
geleverd om het afval gescheiden op te halen aan huis en te recycleren. Een derde van de 
lokale bevolking kan hier nu gebruik van maken, maar een verdere uitbreiding van het stelsel 
loopt vertraging op wegens een gebrek aan financiering; de lokale bevolking werkt in het 
algemeen goed mee aan het project, maar er moet wel nog voor worden gezorgd dat iedereen 
begrijpt hoe belangrijk dit is. Tegen januari zal de helft van de bevolking van dit beleid 
kunnen genieten. Gedurende een overgangsperiode zullen twee Nederlandse steden droog 
afval overnemen en verwerken dat niet in Napels zelf kan worden verwerkt. Er zijn mobiele 
inzameleilanden ingevoerd voor de inzameling van speciale afvalstoffen waardoor burgers 
zich op een veilige manier van glas, verf, pleister en dergelijke kunnen ontdoen. Er wordt 
40 000 [ton] organisch materiaal behandeld en er worden installaties voor sortering, 
hergebruik en verbetering ontwikkeld.
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Napels werkt samen met de regio aan de verbetering van verkeersstromen en heeft een 
adviesstructuur in het leven geroepen, een afvalwaarnemingspost. In scholen worden er 
voorlichtingscampagnes georganiseerd. Er worden inspanningen geleverd om de hoeveelheid 
afval die in de stad geproduceerd wordt, terug te dringen, met name de hoeveelheid plastic en 
karton, en zelfcompostering wordt aangemoedigd in woonwijken en flatgebouwen. Er zijn 
echter dringend middelen nodig voor structuren zoals composteringsinstallaties om ervoor te 
zorgen dat er een deugdelijke afvalcyclus kan worden ontwikkeld en gehandhaafd.

Als afsluiter sprak minister Romano over de herstelwerkzaamheden die op gesloten 
stortplaatsen worden uitgevoerd en die momenteel worden geëvalueerd. Hij herhaalde wat de 
burgemeester had gezegd en benadrukte ook dat overheidsinstanties zich met de afvalkwestie 
moeten bezighouden aangezien privatisering een mislukking was gebleken en in hoge mate 
had bijgedragen aan de ernst van het probleem. Burgemeester di Magistris was het ermee eens 
dat afval als een hulpbron beschouwd moet worden en dat verbranding enkel als laatste optie 
in overweging mag worden genomen. Hij benadrukte dat het vrijgeven van de EU-
financiering voor composteringsinstallaties zeer dringend is en dat het daarnaast even 
belangrijk is dat de stad Napels een duurzame schoonmaakstructuur en -organisatie krijgt die 
kan zorgen voor een echt schone stad. Hij voegde eraan toe dat toezicht en controle 
noodzakelijke elementen zijn in de strijd tegen illegale afvaldumping. Er werden ook 
epidemiologische onderzoeken opgestart om de gezondheidssituatie op te volgen en 
verschillen en verbanden met afvalpatronen te bepalen.

Beiden verzochten om een uitgebreidere samenwerking met en meer begrip van de Europese 
Unie.

Conclusies

De leden zijn teruggekeerd met kilo's documenten die hun door de indieners en de autoriteiten 
zijn bezorgd en die door de leden van de commissie en door de Europese Commissie 
geraadpleegd kunnen worden.

Men mag niet onderschatten hoe belangrijk deze missie was voor de mensen die zeer veel 
moeite hebben gedaan om de delegatieleden te ontmoeten en verwelkomen, en voor de 
Italiaanse leden die aanwezig waren en ook actief hebben deelgenomen; zij verwachten 
allemaal dat "Europa" nu iets onderneemt ter ondersteuning van de inspanningen die reeds 
merkbaar zijn, vooral in Napels en Campanië, om een levensvatbaar afvalbeleid te creëren dat 
goed wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke overheidsinstanties.

De situatie in de regio Lazio blijft zeer problematisch, maar de leden van de delegatie hebben 
de indruk dat de nationale overheid zich niet alleen ten zeerste bewust is van deze desastreuze 
situatie, maar ook bereid is al het mogelijke te doen om te voorkomen dat Rome de vuilnisbelt 
van Italië wordt. De aanpak van de huidige minister van Milieu is positief en constructief en 
het ministerie verdient de steun van de Europese Commissie en het Europees Parlement in 
zijn strijd tegen de enorme afvalerfenis van het land. De delegatieleden zijn van mening dat 
de opmerkingen en analyse van de minister gebaseerd zijn op een solide overtuiging en een 
wens om belangrijke structurele hervormingen zo snel mogelijk door te voeren.

Daarnaast is het voor de delegatieleden duidelijk dat, gelet op het aanzienlijke jarenlange 
wanbeleid, de rol en de autoriteit van de speciale commissaris in Lazio absoluut niet zijn 
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afgestemd op de echte problemen waarmee de bevolking te maken krijgt. De 
noodbevoegdheden zijn bovendien duidelijk contraproductief en vormen een ernstige 
schending van veel elementen van de EU-afvalwetgeving. Het spektakel van de openlijke 
meningsverschillen tussen het regionale en het provinciale bestuur is een schande en moet 
worden opgelost en de kiezers moeten afrekenen met het onverantwoordelijke gedrag van de 
zogezegd verantwoordelijke autoriteiten.

In de regio Lazio worden er nog steeds maar zeer weinig openbare raadplegingen 
georganiseerd, maar in Campanië gaat de situatie er op dit vlak wel zichtbaar op vooruit. In 
Lazio heeft de delegatie in geuren en kleuren vernomen dat de plaatselijke bevolking zich 
compleet genegeerd voelt door de politieke autoriteiten die hen al zeer lang links laten liggen 
en die helemaal niets hebben ondernomen tegen de ernstige cumulatieve gevolgen van een 
totaal ontoereikend afvalbeleid; dit "afvalbeleid" is eigenlijk niet meer dan een "stortbeleid": 
waar men een handig terrein vond, werd een stortplaats aangelegd zonder rekening te houden 
met de gevolgen voor maatschappij of milieu en meer nog: doorgaans waren deze 
stortplaatsen in handen van één bereidwillig particulier afvalbedrijf. Om deze reden, maar ook 
om veel andere redenen is de delegatie gekant tegen de aanleg van nieuwe stortplaatsen in 
Riano, Pian dell'Olmo en Monti dell'Ortaccio. De nationale en regionale instanties moeten 
eveneens ingrijpen om de Malagrotta-stortplaats te beveiligen, ervoor te zorgen dat deze 
veilig is en aan de wetgeving voldoet en te voorkomen dat nog meer schade aan de omgeving 
wordt toegebracht.

Hoewel de bezochte BMB-installatie van AMA duidelijk op een foute plaats gevestigd is, is 
de delegatie van mening dat de bevoegde milieu-instantie onverwijld moet achterhalen waar 
de storende stank die ondraaglijk is voor de lokale bevolking en de bedrijven, precies vandaan 
komt.

De delegatie is het eens met de burgemeester van Napels en de regionale minister van Milieu 
voor Campanië dat privatisering heeft bijgedragen tot de neerwaartse spiraal van het 
afvalbeheer die desastreuze gevolgen heeft gehad voor de lokale bevolking en waarvan alleen 
de georganiseerde misdaad, beter bekend als de maffia, heeft geprofiteerd. Tegelijkertijd 
moeten de overheidsinstanties zelf boven elke verdenking verheven zijn, transparant optreden, 
nepotisme mijden en de voorrang geven aan degelijke vaardigheden en goed bestuur. Hun 
boekhouding moet nauw worden opgevolgd en aan een onafhankelijke controle worden 
onderworpen, vooral als men de EU-financiering in aanzienlijke mate opnieuw op gang wil 
brengen, maar de middelen moeten eveneens snel genoeg ter beschikking worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat de doeltreffende oplossingen die nu enkel op papier in de 
afvalbeheersplannen bestaan, worden uitgevoerd.

Aanbevelingen

1. gezien de klacht van de indieners betreffende de grove tekortkomingen in het beheer van 
huishoudelijk en industrieel afval in de regio's Lazio en Campanië, is de Commissie 
verzoekschriften van mening dat de politieke instanties van alle niveaus zich meer 
moeten inzetten om de correcte toepassing van de in dit verslag aangehaalde EU-
richtlijnen te garanderen; neemt nota van de uitspraak die het Europees Hof van Justitie 
met betrekking tot deze aangelegenheid gedaan heeft naar aanleiding van de 
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inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen Italië heeft ingesteld; beveelt, in het 
belang van de volksgezondheid en de bescherming en verbetering van het milieu, de 
Italiaanse autoriteiten aan veel meer belang te hechten aan deze sector en op alle niveaus 
een constructieve dialoog aan te gaan met de indieners en het maatschappelijk 
middenveld om afvalbeheer op een duurzamere en door de bevolking gesteunde manier 
te benaderen, en niet langer te vervallen in de zeer conflictueuze aanpak die tot nu toe 
vaak de bovenhand kreeg.

2. verzoekt de Europese Commissie om de financiering vrij te geven die nodig is ter 
ondersteuning van de inspanningen van de gemeentelijke instanties van Napels die 
hebben getoond dat zij zich volledig inzetten voor de tenuitvoerlegging binnen de 
publieke sector van een geloofwaardig afvalbeleid voor de stad, en om ervoor te zorgen 
dat de EU daar waar nodig, kan helpen betere levensomstandigheden voor de lokale 
bevolking te creëren wanneer het gaat over gezondheid, milieubescherming en een 
schone stad; de commissie spoort de Commissie en de Napolitaanse instanties aan om, 
gelet op de praktijken uit het verleden en om het efficiënte gebruik van de middelen te 
garanderen, op regelmatige basis de uitgaven te controleren en de resultaten van zulke 
jaarlijkse controles te publiceren in een transparant register dat via internet door het 
publiek kan worden ingekeken.

3. prijst de regionale instanties van Campanië omdat zij eindelijk een coherentere en 
praktischere afvalstrategie voor de regio hebben ontwikkeld waarvoor een goede en 
doeltreffende coördinatie met het provinciale en gemeentelijke niveau nodig is en 
waarbij men zich blijft inspannen om ervoor te zorgen dat de sector volledig in 
overheidshanden blijft; benadrukt eveneens dat de afvalbeheersplannen waarover het 
regionaal Ministerie van Milieu in 2011 een toelichting aan de commissie heeft gegeven, 
doeltreffend ten uitvoer moeten worden gelegd en dat er meer moet worden gedaan voor 
een correcte toepassing van de afvalhiërarchie zoals die in de EU-richtlijn betreffende 
afvalbeheer wordt gedefinieerd; is verheugd over de inspanningen die het Napolitaanse 
bestuur reeds heeft geleverd en de belofte van de regionale overheid om de bevolking 
meer te betrekken bij het toezicht op en de controle van het afvalbeheer en raadt aan om 
deze benadering op alle bestuursniveau in de regio te hanteren.

4. beveelt het leger aan zich volledig terug te trekken uit het afvalbeleid, met name wat 
betreft de beveiliging van stortplaatsen en andere voorzieningen voor afvalverwijdering, 
en adviseert de "noodtoestand" in Campanië en Lazio op te heffen, aangezien is 
gebleken dat deze absoluut niet bijdraagt tot een doeltreffend afvalbeheer; erkent de 
inspanningen van de nationale overheid om te zorgen voor een grotere coherentie en een 
betere transparantie bij het toekennen van functies en taken op het gebied van 
afvalbeheer en raadt aan deze inspanningen te ondersteunen; herinnert de autoriteiten 
eraan dat er buiten de gemeente Napels nog steeds ernstige afvalgerelateerde problemen 
bestaan in de regio Campanië, in het bijzonder in Caserta; verzoekt om een grondig 
onderzoek om vast te stellen wat de oorzaak en de gevolgen voor volksgezondheid en 
milieu waren van de door indieners vermelde giftige branden die vorige zomer woedden 
in de ecobalen en die waarschijnlijk een zeer ernstige en giftige luchtverontreiniging 
hebben veroorzaakt.
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5. dringt erop aan de bevoegdheden die door middel van de noodwetgeving aan de speciale 
commissaris werden toegekend, onmiddellijk in te trekken, aangezien deze functie niet 
is afgestemd op de noden van goed afvalbeheer, vooral omdat de werkingssfeer zeer 
beperkt is en er prioriteiten op de korte termijn worden gesteld, terwijl er geen rekening 
wordt gehouden met de wezenlijke problemen die breder en meer structureel van aard 
zijn en die zich op de middellange tot lange termijn situeren; wijst op de 
verantwoordelijkheid van de Italiaanse centrale overheid bij zijn benoeming en verzoekt 
de minister van Milieu resolute stappen te zetten om het paradigma te wijzigen en voor 
eens en altijd duidelijkheid te scheppen over de respectieve bevoegdheidsniveaus van de 
politieke instanties;

6. benadrukt dat zij het afvalbeleid van de regio Lazio ten zeerste afkeurt, in het bijzonder 
de buitensporige nadruk die wordt gelegd op stortplaatsen als een zogezegde oplossing 
voor het probleem van de toenemende hoeveelheden huishoudelijk en industrieel afval; 
is bovendien van mening dat dit beleid en het monopolie in het beheer van stortplaatsen 
zeer nadelige gevolgen hebben gehad voor de gezondheid en het welzijn van de 
plaatselijke bevolking; is diep bezorgd over het klaarblijkelijke onvermogen van de 
regionale en provinciale instanties om op een transparantere en coherentere manier 
samen te werken met de gemeentebesturen om een uitvoerbare afvalstrategie uit te 
werken, waarbij het maatschappelijk middenveld wordt betrokken en waarin er eerst 
wordt ingezet op vermindering van de afvalproductie, sortering van afval en recyclage, 
inclusief compostering en biomechanische behandeling van afval, voor 
afvalverwijdering door middel van stortplaatsen of verbranding in overweging wordt 
genomen, welke enkel een laatste redmiddel mogen zijn.

7. is ingenomen met het "Pact voor Rome" van 4 augustus 2012 aangaande afvalbeheer, 
maar verzoekt wel om een effectieve tenuitvoerlegging ervan; benadrukt dat om de 
vooropgestelde doelstellingen werkelijk te kunnen verwezenlijken, er duidelijke 
maatregelen en bevoegdheden moeten worden ingevoerd (zie punt 5 hierboven).

8. raadt ten zeerste aan om, overeenkomstig de relevante EU-richtlijnen, meer zorg te 
besteden aan de selectie van afvalvoorzieningen en afvalverwijdering; merkt op dat de 
BMB-installatie in Villa Spada zonder twijfel slecht gelegen is en hoopt dat deze wordt 
verplaatst, gezien de nabijheid bij residentiële gebieden. 

9. onderstreept dat de deelgemeente Rome IV en haar gemeenteraad meermaals officiële 
handelingen hebben goedgekeurd waarin wordt gewezen op de felle hinder die 
duizenden inwoners en werknemers uit de omgeving van de installatie van Via Salaria 
ondervinden.

10. wijst op de integratie van het industrieplan van AMA voor 2013-2015 dat voorziet in de 
mogelijkheid om de procedure voor de overplaatsing van de installatie op gang te 
brengen.

11. is van mening dat het uitvoeren van afval naar derde landen enkel in uitzonderlijke 
gevallen en gedurende een korte periode mogelijk mag zijn in afwachting van de 
tenuitvoerlegging van de in dit verslag vermelde coherentere en duurzamere structurele 
oplossingen.
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12. is sterk gekant tegen de selectie van de locaties in Monti dell'Ortaccio en Pian dell'Olmo 
voor de aanleg van stortplaatsen, aangezien deze stortplaatsen in combinatie met 
bestaande voorzieningen een zware cumulatieve impact zullen hebben en ze dicht bij 
woonwijken en waterlopen gelegen zijn. beveelt aan om op basis van de relevante EU-
richtlijnen duidelijkere criteria voor de selectie van locaties voor stortplaatsen uit te 
werken, indien deze stortplaatsen vereist zijn in de context van een algemene 
afvalstrategie, en de toekenning van vergunningen aan strengere controles en grondiger 
toezicht te onderwerpen.

13. is ingenomen met de oprichting van de tweekamercommissie voor het onderzoek naar 
afvalgerelateerde criminele activiteiten en spoort de leden ervan aan om zich actief en 
constructief te blijven opstellen in het onderzoek naar de aanverwante onderwerpen 
zoals corruptie, criminaliteit en andere bedreigingen voor een goede organisatie van het 
afvalbeheer.


