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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die in 1996 een huis in Sülzetal in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt heeft 
gekocht, beweert dat de met EU-middelen gefinancierde aanleg van een industrieterrein in de 
gemeente heeft geleid tot een steeds hoger grondwaterpeil, wat overstromingen in haar huis 
heeft veroorzaakt en ervoor gezorgd heeft dat haar kelder continu onder water staat. Ze geeft 
aan dat toen het industrieterrein werd aangelegd, delen werden bedekt met waterdichte 
materialen, waardoor het regenwater dat niet langer in de bodem kon wegtrekken, moest 
worden omgeleid via een kanaal vlakbij het huis van indienster. Dit kanaal kan de 
aangevoerde hoeveelheid water niet aan, waardoor het land waarop het huis van indienster en 
ongeveer 25 andere huizen staan permanent overstroomt. Indienster verwijst naar beweringen 
van de Commissie over de noodzaak om achteruitgang van de bodemkwaliteit tegen te gaan 
en wil weten of de voorzieningen voor de waterafvoer in haar gemeente in overeenstemming 
zijn met het bodem- en waterbeleid van de Commissie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013
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De richtlijn overstromingen1 heeft betrekking op overstromingen veroorzaakt door grondwater in 
gebieden die zijn aangemerkt als gebieden met een overstromingsrisico. De lidstaten moeten 
uiterlijk in 2015 overstromingsrisicobeheersplannen opstellen waarin speciale aandacht uitgaat 
naar preventie, bescherming en paraatheid. De richtlijn bevat echter geen voorschriften over de 
risiconiveaus die moeten worden aangepakt, noch over de beschermingsniveaus die de lidstaten 
bieden.

Het voorstel voor een kaderrichtlijn bodem2, goedgekeurd door de Europese Commissie in 2006, 
zou voorzien in de bescherming van bodemfuncties, waaronder de waterabsorptie door de 
bodem. Dit voorstel wordt echter momenteel geblokkeerd door de Raad en is nooit in wetgeving 
omgezet.

Conclusie

De Commissie betreurt de klaarblijkelijk moeilijke situatie waarin indienster verkeert. Aangezien 
de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van het beschermingsniveau tegen 
overstromingen en bij gebrek aan toepasselijke EU-wetgeving over bodembescherming, kan de 
situatie van indienster echter uitsluitend op nationaal niveau worden aangepakt.

                                               
1 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer 

van overstromingsrisico’s (PB L 288 van 6.11.2000, blz. 27).

2 COM (2006) 232.


