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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0783/2008 ingediend door James Harris (Britse nationaliteit), 
over ongeschikte waterkeringsmaatregelen in South Monmouthshire (South 
Wales)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener kritiseert het Milieubureau van Wales wegens zijn keuze voor de aan te leggen 
waterkering vanaf Nash (Newport City) tot Chepstow (Monmouthshire), ook bekend als de 
regio Caldicot. Volgens indiener heeft de keuze van de autoriteiten in Wales geleid tot de 
bouw van een waterkering van lagere kwaliteit, waardoor de burgers van Caldicot worden 
blootgesteld aan overstromingsgevaar. Volgens indiener zijn de burgers niet geraadpleegd 
over de opties betreffende de aanpak van overstromingsgevaar, en hij stelt de autoriteiten van 
Wales verantwoordelijk voor de waardevermindering van onroerend goed en voor hogere
verzekeringstarieven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift

Indiener kritiseert het Milieubureau1 omdat het zijn planning en prioriteiten met betrekking tot 
de waterkering in het gebied tussen Nash (Newport City) en Chepstow (Monmouthshire), ook 
bekend als het Caldicot-gebied, heeft gewijzigd. Verder zouden burgers niet zijn geraadpleegd 
                                               
1 Het Environment Agency ingesteld bij de Environment Act 1995 is een niet-ministerieel orgaan van het 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), dat verantwoordelijk is voor Engeland en 
Wales; http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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over de verschillende mogelijkheden voor overstromingsrisicobeheer, en worden zij nu 
geconfronteerd met een ernstiger overstromingsrisico dan waar voorheen rekening mee was 
gehouden.

Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2007 de hoogwaterrichtlijn1 aangenomen, 
waarin de volgende doelstellingen en beginselen zijn vastgelegd:
 het risico van negatieve gevolgen van overstromingen, met name voor de gezondheid 
en het leven van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en 
de infrastructuur verminderen;
 lidstaten verplichten vóór 22.12.2013 overstromingskaarten en vóór 22.12.1015 
overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen (met inbegrip van de bijbehorende 
maatregelen en de prioriteiten die deze hebben);
– voorzien in de voorlichting en raadpleging van het publiek bij het ontwikkelen en 
evalueren van overstromingsrisicobeheerplannen, waarbij de actieve participatie van 
betrokken partijen wordt gestimuleerd. Omzetting in nationale wetgeving is vereist vóór
26.11.2009.

Conclusies

Aangezien de uiterste data voor de verplichtingen krachtens de EU-wetgeving nog niet zijn 
verstreken, beschikt de Commissie niet over de rechtsgrondslag om op te treden. Indieners 
dienen zich derhalve in dit stadium direct te wenden tot de verantwoordelijke instanties (het 
Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, Environment Agency).’

                                               
1  Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s, PB L 288 
van 6.11.2007.


