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MILIEU

Steun voor regionaal beheer 
van stortplaatsen

Sinds 1950 is een enorme hoeveelheid 
afval gedumpt in de ruim 500.000 Euro-
pese stortplaatsen. De Europese Com-
missie is vragende partij voor een dui-
delijk beleid voor het beheer van deze 
stortplaatsen, die worden beschouwd 
als dynamische voorraden van middelen 
(gas, water, energie, …) die in de eco-
nomie geïntegreerd kunnen worden. Op 
dit moment bestaat nog geen specifieke 
Europese wetgeving over het beheer en 
de valorisatie van stortplaatsen. Ook is 
het beleid omtrent afvalbeheer en de 
bodembescherming niet geïntegreerd in 
een overkoepelend kader van de circu-
laire economie.

Het doel van Cocoon is relevante be-
leidsinstrumenten te ontwikkelen en te 
integreren waardoor de subsidies voor 
projecten over het beheer van stort-
plaatsen verhoogd worden. De zes ge-
richte beleidsinstrumenten omvatten 
het bodemdecreet in Vlaanderen, de wet 
op de milieubescherming in Nederland, 
en de financiering van projecten over 
het beheer van stortplaatsen in Andalu-

sië, Brandenburg, Cyprus en Malta. Pro-
jecten over het beheer van stortplaat-
sen zullen middelen recupereren (gas, 
water, energie, …) en de bodem her-
stellen. Ook zullen toekomstige gevaren 
voor het milieu vermeden kunnen wor-
den. Voorts genereren ze economische 
ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe 
jobs in het kader van een Europese tran-
sitie naar een veerkrachtige, koolstofar-
me, circulaire economie.

Momenteel is Vlaanderen koploper in-
zake de valorisatie en het beheer van 
stortplaatsen. Zowel overheden, bedrij-
ven, kennisinstellingen als burgers spe-
len hierbij een belangrijke rol. Een ade-
quaat beleid is van cruciaal belang om 
deze koploperspositie in Vlaanderen te 
behouden en te versterken. Hierdoor 
kunnen zowel kennisinstellingen als be-
drijven hun expertise voort uitbouwen 
en uitdragen naar het buitenland. Naast 
i-Cleantech Vlaanderen is de Openba-
re Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) eveneens een belangrijke part-
ner in dit project. 

Het Interreg Europe-project Cocoon, 
dat het beleid voor het beheer 
van stortplaatsen zal uittekenen, 
werd zopas goedgekeurd door de 
Europese Commissie. Dit project 
wordt gecoördineerd door i-Cleantech 
Vlaanderen met acht partners uit zes 
Europese regio’s. Met een budget 
van 1,4 miljoen €  zullen de partners 
van het project het regionale beleid 
inzake het beheer van de stortplaatsen 
verbeteren. Elke regio kan leren van 
de ervaring van de andere regio’s. 
Zo kan de Vlaamse koppositie 
uitgedragen worden en kunnen in 
Europa kansen gecreëerd worden voor 
Vlaamse toptechnologie en -aanpak.  


