
CM\749979NL.doc PE404.461v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

21.10.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 788/2007, ingediend door Werner Pichler, Italiaanse 
nationaliteit, tegen een vuilstortplaats voor giftige stoffen in de stad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de nalatigheid van lokale autoriteiten die een verlaten 
vuilstortplaats niet naar behoren hebben afgedicht waarbij een risico op bodem- en 
grondwatervervuiling is ontstaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Achtergrond

Indiener schrijft over het verzuim van de lokale autoriteiten om een verlaten stortplaats naar 
behoren af te dichten, waardoor het risico van bodem- en grondwaterverontreiniging bestaat.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen1 geldt alleen voor stortplaatsen 
die momenteel in gebruik zijn. Hoewel de richtlijn bepalingen bevat betreffende de 
sluitingsprocedure voor stortplaatsen, zijn deze niet van toepassing op stortplaatsen die zijn 
gesloten vóór de datum waarop de richtlijn uiterlijk moest zijn omgezet – 16 juli 20012.
                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
2 Overweging 25 van de richtlijn.
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Volgens het verzoekschrift was de betreffende stortplaats in de jaren tachtig in gebruik. Daar 
maakt de Commissie uit op dat de stortplaats vóór de bovengenoemde omzettingsdatum werd 
gesloten, waardoor Richtlijn 1999/31/EG niet van toepassing is op deze zaak.

Artikel 4 van Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen1 bepaalt dat lidstaten de nodige 
maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of verwijdering van 
afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en het milieu, 
bijvoorbeeld door een verbod te stellen op het ongecontroleerd storten van afval.

Voorts moet worden opgemerkt dat de lidstaten ingevolge de Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG2) gehouden zijn om een achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen en in 
de regel uiterlijk in 2015 een “goede watertoestand” te bereiken. Voor waterlichamen 
waarvan is vastgesteld dat ze gevaar lopen verder in kwaliteit achteruit te gaan, moet volgens 
deze richtlijn een programma van maatregelen worden opgesteld dat erop is gericht om 
uiterlijk in 2015 een “goede watertoestand” te bereiken, behalve wanneer een vrijstelling is 
gegeven, waarvoor echter aan strikte voorwaarden moet zijn voldaan. Krachtens Richtlijn 
80/68/EEC3 moet worden voorkomen dat gevaarlijke verontreinigende stoffen in het 
grondwater terecht komen en ervoor worden gezorgd dat dat met andere verontreinigende
stoffen, zoals stoffen die afkomstig zijn van in onbruik geraakte stortplaatsen, slechts in 
beperkte mate gebeurt (zie tevens artikel 6 van Richtlijn 2006/118/EC4).

Conclusies

Gelet op het bovenstaande is de Commissie van mening dat Italië, door de in onbruik geraakte 
stortplaats niet naar behoren te sluiten, niet heeft voldaan aan de toepasselijke verplichtingen 
van Richtlijn 2006/12/EG. De Commissie zal daarom de bevoegde Italiaanse autoriteiten om 
inlichtingen vragen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Op 28 februari 2008 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten aangeschreven om de 
beweringen van indiener te onderzoeken. In hun brief van 5 maart 2008 bestreden de 
Italiaanse autoriteiten de beweringen die door de Commissie in haar brief uiteen waren gezet 
als volgt:

- Nalatigheid van de plaatselijke Italiaanse autoriteiten in Castello–Molina, vanwege het 
niet naar behoren afdichten van een in onbruik geraakte stortplaats.

De onbeheerde stortplaats ‘Dosso Brozin’, in de gemeente Castello-Molina di Fiemme, werd 
gesloten in 1983. In dat jaar werd tevens een beheerde disctrictsstortplaats aangelegd in 
Valzelfena in de gemeentes Cavalese en Tesero, enkele kilometers buiten het dorp Castello-
Molina. 

                                               
1 PB L 114 van 27.4. 2006, blz. 9.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
3 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43.
4 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19-31.
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Artikel 21 van provinciewet 29 van 20 december 1982 stelde dat de provincie vóór 5 juli 1983
moest nagaan welke onbeheerde afvalstortplaatsen in het gebied verbeterd en gerehabiliteerd 
moesten worden. Dit onderzoek, uitgevoerd door de provinciale diensten die verantwoordelijk 
zijn voor maatregelen op het gebied van hygiëne, sanitair, bosbouw, wegen en 
milieubescherming, werd afgerond in het voorjaar van 1983, waarna een plan werd opgesteld
waarin ook de stortplaats van Brozin was opgenomen. 

Uit de documenten van die periode, waarin een beschrijving van de stortplaats wordt gegeven, 
blijkt dat het gebied ongeveer 3 000 m² groot was, verdeeld in twee hopen van ongeveer 4 tot 
5 meter hoog in een rotsachtig gebied, waarop een dunne laag teelaarde lag. Er stroomde geen 
oppervlaktewater uit de bergen over de stortplaats, noch was de stortplaats direct aan water
gelegen. Voor deze stortplaats werd onmiddellijk rehabilitatie voorgesteld, door de afvalhoop 
met een schepwagen plat te maken, het afval met ten minste 30 tot 40 cm vegetatie te 
bedekken en gras en lokale bomen te planten.

Het rehabilitatieplan voor de stortplaats is voor een eerste advies voorgelegd aan het 
departement geologie van de autonome provincie Trento die, in zijn brief van 15 juni 1987 
aan het district Valle di Fiemme, het volgende schreef: 

‘Daarom is een inspectie uitgevoerd om zowel het bestaan van eventuele bijzondere 
geologische contra-indicaties vast te stellen die de geplande werkzaamheden zouden kunnen 
dwarsbomen, als nuttige informatie te verstrekken voor de daadwerkelijke uitvoering van de 
werkzaamheden. In het licht van het bovenstaande, lijken de rehabilitatievoorstellen vanuit 
geotechnisch en hydrogeologisch oogpunt correct en haalbaar.'

Voorts werd een provinciaal rehabilitatieplan voor vervuilde gebieden1 goedgekeurd en een 
provinciaal register opgesteld van gebieden die gerehabiliteerd moesten worden, in de 
betekenis van artikel 17 van ministerieel decreet nr. 471 van 25 oktober 1999, die verdeeld 
werd in drie lijsten. De laatste hiervan - gerehabiliteerde stortplaatsen voor vast huishoudelijk 
afval (VHA) – bevat alle rehabilitatiemaatregelen voor oude, onbeheerde stortplaatsen. De 
Brozin-stortplaats staat op deze lijst als SIB47002, waarbij SIB staat voor gerehabiliteerd 
terrein.

Deze lijst heeft tot doel provinciale autoriteiten eraan te herinneren dat de genoemde gebieden 
gerehabiliteerde stortplaatsen zijn, zodat die grond geen andere bestemming kan krijgen. In
het geval van werkzaamheden of maatregelen met onvermijdelijke gevolgen voor de 
stortplaats, dienen de belanghebbenden de benodigde veiligheids-, inspectie en 
rehabilitatiemaatregelen te nemen voor het betreffende gebied.

Voorts werd voorzien in een overgangsregeling voor bestaande stortplaatsen, om het 
beheersorgaan de mogelijkheid te geven bepaalde installaties binnen een bepaalde, door de 
regio vastgestelde periode, in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving, op 
basis van de milieurisico’s en de technische en economische haalbaarheid. Het afdichten van 
gemeentelijke stortplaatsen was alleen vereist indien de dikte, doorlaatbaarheid en retentie- en 
absorptiecapaciteit van de teelaardelagen tussen het afval en het grondwater het water 

                                               
1 Goedgekeurd door de Provincieraad via Beschikking nr. 2631 van 17 oktober 2003.
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onvoldoende bescherming boden tegen verontreiniging1.

- De stortplaats werd gebruikt in de jaren tachtig van de vorige eeuw, is niet beschermd 
tegen percolatiewater en bevat meer dan 30 000 m³ afval, waaronder verf, batterijen en ander 
gevaarlijk afval;

De aanwezigheid van gevaarlijk afval (asbest, accu’s voor motorvoertuigen, etc.) werd 
bevestigd door controles ter plekke die werden uitgevoerd door provinciepersoneel, in 
samenwerking met personeel van de gemeente Castello–Molina op 17 april 2008. Het afval 
bestond uit een kleine hoeveelheid pijponderdelen van asbestcement (samen ongeveer 1 
meter), een onderdeel van een soort Eternit-plaat, een televisie en ander, ongevaarlijk, afval
(een autoband, snoeiafval van planten, een emmer, etc.) dat gedumpt was aan het begin van 
het bos dat naar de stortplaats leidt, in een gebied met weinig verkeer dat echter vrij 
toegankelijk is. De aanwezigheid van snoeiafval, de staat van de pijpen van asbestcement en het 
soort televisie geven aan dat zij op een heel ander moment zijn gedumpt dan toen de stortplaats 
werd gesloten en gerehabiliteerd.

- De stortplaats ligt op minder dan 200 meter afstand van het waterreservoir van
Predaia-Molina di Fiemme (Trento).

Wat de aanwezigheid van een openbaar watervoorzieningsgebied vlakbij de stortplaats 
betreft, geven zowel de ter plekke uitgevoerde controles als de geraadpleegde bevoegde 
provinciale instantie aan dat het gebied niet rechtstreeks wordt gevuld met grond- of 
oppervlaktewater, maar door een drinkwatertank 1 059 meter verderop, met andere woorden
op een veilige afstand van de stortplaats. Vanwege het gebrek aan drinkwaterbronnen of een 
watertoevoerinstallatie in het gebied, is de gemeente Castello-Molina voor haar 
watervoorziening grotendeels afhankelijk van een systeem van steeds hoger gelegen 
watertanks die met elkaar zijn verbonden via een netwerk van stalen of gietijzeren pijpen.

- Ondanks klachten van indiener is de situatie op lokaal niveau tot op heden nog 
onveranderd:

Zoals hierboven vermeld, voerden personeelsleden van de provincie samen met personeel van 
de gemeente Castello–Molina ter plaatse controles uit op 17 april 2008. De bevoegde 
autoriteiten gaven aan dat het afval onmiddellijk daarna is verwijderd en dat op gemeentelijk 
niveau al passende technische en juridische maatregelen waren genomen om te voorzien in 
specifieke controles van de kwaliteit van de betreffende milieuonderdelen, teneinde eventuele 
verontreiniging vast te kunnen stellen.

Conclusie

De bevoegde Italiaanse autoriteiten zijn van mening dat de autonome provincie Trento de van 
                                               
1 Punt 4.2.2 (e) van de bijlage van de Beschikking van de Commissie: '[…] Voor installaties waarvoor geen 
afdichting met kunstmatige materialen, afvoer van percolatiewater of opslagsystemen zijn voorzien, moet de 
regio, alvorens een voorlopige vergunning af te geven, via hydraulische, geologische en hydrogeologische 
onderzoeken nagaan of de dikte, doorlaatbaarheid en het retentie- en absorptievermogen van de bodemlagen 
tussen het afval en het grondwater voorkomen dat het water verontreinigd wordt. De definitieve vergunning 
dient te worden verleend op basis van de resultaten die over een passende proefperiode zijn verkregen.
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kracht zijnde wetgeving zowel in bestuurlijke als technische termen volledig heeft nageleefd 
bij de aanleg en later de rehabilitatie van de stortplaats. Ook heeft zij passende maatregelen 
genomen om (het kleine percentage) afval dat op het gerehabiliteerde terrein werd gedumpt te 
detecteren en te verwijderen.

Met het oog op bovenstaande, door de Italiaanse autoriteiten verstrekte gegevens is de 
Commissie van mening dat de oude stortplaats ‘Dosso Brozin’ gerehabiliteerd is volgens de 
van toepassing zijnde wetgeving en dat illegale stortingen op het terrein al zijn opgemerkt en 
verwijderd, tenzij verdere aantijgingen vergezeld zouden gaan van duidelijk bewijs van 
illegale praktijken. De Commissie kan daarom niet concluderen dat er in deze zaak sprake is 
van schending van het Gemeenschapsrecht.
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