
Vakinformatie over procestechnologie

Interreg Europe Project COCOON
Op 5 oktober goedgekeurd door de Europese Commissie

De Europese Commissie vraagt een duidelijk beleid voor het beheer van
stortplaatsen in Europa. Die worden beschouwd als dynamische voorraden van
middelen (gas, water, energie enz.) die in de economie geïntegreerd kunnen worden.
Heden is er echter nog geen wetgeving over het beheer en valorisatie van die
stortplaatsen. Ook is het beleid omtrent afvalbeheer en bodembescherming niet
geïntegreerd in een overkoepelend kader m.b.t. circulaire economie. In deze context
werd het Interreg Europe project COCOON goedgekeurd door de Europese
Commissie. Het project wordt gecoördineerd door i-Cleantech Vlaanderen met
partners uit zes Europese regio’s (Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Spanje, Cyprus
en Malta). Met een budget van 1,4 miljoen euro zal men het regionale beleid over het
beheer van de stortplaatsen in die regio’s verbeteren. Elke regio zal starten van de
bestaande regionale wetgeving, en leren van de best practices en de lessons
learned van de andere regio’s. Het doel is relevante beleidsinstrumenten te
ontwikkelen en te integreren, waardoor de subsidies voor projecten over het beheer
van stortplaatsen verhoogd worden. Projecten over het beheer van stortplaatsen
zullen middelen terugvorderen en de bodem herstellen. Ook zullen toekomstige
gevaren voor het milieu vermeden kunnen worden. Voorts worden economische
ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe jobs binnen het kader van een Europese
transitie naar een veerkrachtige, koolstofarme, circulaire economie gecreëerd.
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NPT NEDERLANDSE PROCESTECHNOLOGEN
Tel:+31534892891
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