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Versterkingsprogramma voor inspectie-vaardigheden voor
stortplaatsen en bedrijven dieafval voorbehandelen
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Inspection authorities
Permitting authorities
Operators
Technical supportorganisations

EU LEGISLATION
Volgens de hiërarchie voor afvalbeheersing, is storten de minst te
verkiezen optie en moet tot het noodzakelijke minimum worden beperkt.
Waar het noodzakelijk is om afval te storten, moet dit worden
toevertrouwd aan stortplaatsen die met betrekking tot het storten van afval
voldoen aan de eisen van Richtlijn 1999/31/EC.
Een standaard procedure voor de acceptatie van afvalstoffen op een
stortplaats is opgesteld teneinde alle risico’s te voorkomen, hetgeen
tevens inhoudt dat afval moet worden behandeld alvorens te storten. De
vereisten aan de voorbehandeling van afval voorafgaand aan storten
worden soms veronachtzaamd; dit IMPEL project maakt het delen van
ervaring en kennis tijdens gezamenlijke inspectiebezoeken van
stortplaatsen makkelijker en wordt positief ervaren door de Lidstaten.
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Industrial Emissions
Directive
RMCEI
Landfill Directive
Waste Framework Directive
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Achtergrond
Richtlijn 1999/31/EC (van de Raad van ministers van de Europese Unie)
met betrekking tot het storten van afvalstoffen stelt normen voor
goedkeuring, ontwerp, bedrijfsvoering, sluiting en nazorg voor
stortplaatsen.
De acceptatiecriteria en het acceptatieproces worden verder
gespecificeerd in RaadsBesluit 2003/33/EC. Dit omvat onder meer een
gedetailleerde beschrijving van procedures om afvalstoffen te
omschrijven, grenswaarden aan de samenstelling van afvalstoffen en
uitlooggedrag alsmede acceptatieprocedures die moeten worden gevolgd
op iedere stortplaats.
Lidstaten moeten de zekerheid geven dat bestaande stortplaatsen niet
mogen blijven functioneren tenzij zij voldoen aan de vereisten van de
Richtlijn en het RaadsBesluit.
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In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke inspanningen verricht om te voldoen
aan de vastgestelde wettelijke vereisten. Echter, gevallen van
overtredingen, klachten en petities die zijn ontvangen door de Europese
Commissie tonen aan dat er lacunes zijn in de implementatie.
Volgens artikel 6 van Richtlijn 1999/33/EC wordt uitsluitend
voorbehandeld afval gestort. De Malagrotta uitspraak (Europees Hof van
Justitie van 15 oktober 2014 in zaak C-323/13) bevestigde het principe van
de stortrichtlijn dat al het afval dat mogelijk kan worden voorbehandeld,
moet worden voorbehandeld alvorens te storten. Daar komt bij dat het
duidelijk maakte dat de Lidstaten niet vrij zijn om wat voor
voorbehandeling dan ook toe te passen, maar dat zij in plaats daarvan de
meest toepasselijke voorbehandelingsoptie moeten zoeken en
implementeren teneinde negatieve invloeden op het milieu en de menselijke
gezondheid zo veel mogelijk te beperken.
18 Lidstaten hebben zich aangesloten bij het IMPEL stort(plaats)project,
waaraan 35 experts zijn verbonden die op verschillende niveaus werkzaam
zijn in het openbaar bestuur op milieugebied. De verschillende
vaardigheden en ervaringen bevorderen het proces van het zekerstellen van
naleving van de milieueisen in zijn drie hoofdpunten:
1. stimuleren van naleving door het bevoegd gezag,
2. monitoring van naleving(bijvoorbeeld inspecties en andere controles), en
3. handhaving.
Effectieve zekerstelling van naleving is een cruciaal aspect van een
effectieve implementatie.
Een richtlijn voor het inspecteren van stortplaatsen en een gap-analyse van
de implementatie van de Richtlijn voor Stortplaatsen in de Lidstaten zijn
reeds uitgegeven als resultaat van het project van 2016.
Gewenst resultaat
Het project is bedoeld om de inspectievaardigheden voor stortplaatsen en
voor bedrijven die afval voorbehandelen te vergroten, teneinde een betere
implementatie te bereiken van de Richtlijn Stortplaatsen. De gewenste
resultaten van het werk zijn als volgt:
- bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen verschillende
inspectiediensten, gebruikmakend van de checklist en Richtlijn (in
voorgaande jaren opgesteld) om gezamenlijke inspecties uit te voeren;
- vaststellen van good practices, criteria en technologieën voor
voorbehandeling van afvalstoffen voorafgaand aan het storten;
- terugkoppeling naar beleidsmakers ten aanzien van de (effectiviteit van)
diverse benaderingen en methodes in het werkveld van
vergunningverlening en inspectie van stortplaatsen in bij IMPEL
aangesloten landen;
- terugkoppeling ten aanzien van de leemtes in implementatie van de
bepaling ten aanzien van voorbehandeling voorafgaand aan het storten;
- samenwerking (en elkaar helpen) tussen bij IMPEL aangesloten landen
om te werken naar een consistent regulerings- en handhavingsregime.
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