
 

Stellungnam vun „déi gréng“ Suessem zu der Resolutioun vun „déi 

Lénk“ géint eng direkt Baugeneemegung fir de Remblai technique 

"Aleweier" (Crassier Gadderscheier Suessem / Déifferdeng) 

 

zum Punkt 1) 

 

Jo, den Dossier fir de Neibäu vun enger Décharge fir Matières inertes a 

Byproducts um Crassier Suessem/Déifferdeng läit eis um Mo a wäert de 

Schäffen- a Gemengerot nach länger beschäftegen. 

 

Jo, et dauert nach laang 2 Joer bis zum Ofschloss vun der „E-I-E“, der 

Ëmwelt-Impakt-Étude fir de Projet. 

 

Jo, mär waarde scho laang, vill ze laang op d’Resultater vun de 

Waasseranalysen, déi scho gemaach goufen. 

 

Jo, et gi nach vill oppe Froe beim Projet vun dëser Décharge iwwert 

Ofdichtungen, Sanéierungen a Garantien, och wann een elo duerch een 

Arrêté zumindest garantéiert krut, „datt dat oflafend Waasser aus den 

Deponiekierper ëmmer muss accessibel sinn fir kënnen Ëmweltparameter 

ze analyséieren“. 

 

Jo, d’Gemengeréit vu Suessem an vun Déifferdeng hunn dem Staat 

ugangs 2019 hir Opposition formelle géint de Projet vun der 

Bauschuttdeponie matgedeelt an dës Opposition formelle huet nach 

ëmmer Bestand a wäert och nach ëmmer Bestand hunn, bis d’Froe vun 

den 2 Gemengen am Kader vun der „E-I-E“ zu eiser Zefriddenheet 

beäntwert sinn. 

 

Awer ! 

 

Et geet bei dëser Baugeneemegung net em déi virdru genannte 

Bauschuttdeponie, mee em ee „Remblai technique“, wat de facto wuel dat 

selwecht ass, mee esouwuel administrativ, wéi och formal juristesch 

eppes anescht. 

 



Domatte sinn et leider, an ech betoune leider, 2 verschidden Dossieren, 

mat dem klengen Ënnersched, datt de „Remblai technique“, em deen et 

hei geet, am Comodo als net substantiel klasséiert gouf an domatten den 

Dossier reng ënnert d’Kompetenz vun de nationalen Autoritéite fällt. 

 

Den 2 Buergermeeschteschen bleift soss näischt wéi ze iwwerpréiwen, 

ob den Dossier conform ass mat de jeweilege PAG’en vun de Gemenge 

Suessem an Déifferdeng.  

An dat ass ganz kloer de Fall. 

 

Déi 2 Buergermeeschteschen sinn also gesetzlech verpflicht fir eng 

Baugeneemegung äuszestellen, wat och de Maître Helminger a senger 

Appréciation juridique zum Dossier bestätegt. 

 

Wann déi zwou Buergermeeschteschen d’Baugeneemegungen also net 

äusstellen, sinn se perséinlech dofir haftbar. 

 

„déi gréng“ Suessem kënnen a wëllen d’Responsabilitéit net iwwerhuelen, 

fir déi 2 Buergermeeschteschen dësem Risiko äuszesetzen. 

 

 

Punkt 2: 

 

Et besteet jo schonn ee Comité de suivi fir den Dossier vun der 

Bauschuttdeponie, an deem och Vertrieder vun den 2 Gemengen, 

encadréiert vun Experten, vertruede sinn. 

 

E weideren Aarbechtsgrupp ass eiser Meenung no net néideg, wann de 

Schäfferot d’Membere vum Gemengerot regelméisseg an a voller 

Transparenz iwwert de Fortgang vum Dossier Bauschuttdeponie 

informéiert. 

 

 

„déi gréng“ wäerten deemno dës Resolutioun vun déi Lénk net 

matstëmmen. 
 


