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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1324/2007, ingediend door Ana María Calfat Busquets (Spaanse 
nationaliteit), namens het Plataforma Salvem La Real, over de bouw van een 
ziekenhuis in een gebied in Palma de Mallorca waar overstromingsgevaar 
heerst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de plannen voor de bouw van een ziekenhuis op een terrein dat 
bekend staat als Ca N’Espases Vell in Palma de Mallorca. Zij is van mening dat het project 
illegaal is, aangezien het bouwterrein overduidelijk is blootgesteld aan overstromingsgevaar. 
Als bewijs voegt zij een geologisch verslag bij en een kopie van een plan van de 
gemeenteraad van Palma de Mallorca betreffende hydrologische beschermingsgebieden. In dit 
plan is het terrein waarop het ziekenhuis gebouwd zou moeten worden, aangewezen als een 
gebied met overstromingsgevaar. Bij het verzoekschrift zijn een aantal PowerPoint-
presentaties gevoegd, alsmede kopieën van de correspondentie tussen indienster en de lokale 
autoriteiten en foto's van de bouwlocatie en van culturele gebieden die door het project in 
gevaar worden gebracht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indienster protesteert tegen de plannen voor de bouw van een ziekenhuis op een terrein dat 
bekend staat als Ca N’Espases Vell in Palma de Mallorca. Zij is van mening dat het project 
illegaal is, aangezien het bouwterrein overduidelijk is blootgesteld aan overstromingsgevaar. 
Als bewijs voegt zij een geologisch verslag bij en een kopie van een plan van de 
gemeenteraad van Palma de Mallorca betreffende hydrologische beschermingsgebieden. In dit 
plan is het terrein waarop het ziekenhuis gebouwd zou moeten worden, aangewezen als een 
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gebied met overstromingsgevaar. Bij het verzoekschrift zijn een aantal PowerPoint-
presentaties gevoegd, alsmede kopieën van de correspondentie tussen indienster en de lokale 
autoriteiten en foto's van de bouwlocatie en van culturele gebieden die door het project in 
gevaar worden gebracht.

Uit hoofde van de onlangs aangenomen Richtlijn 2007/60/EG1 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s zijn lidstaten verplicht een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uit 
te voeren (vanaf 2011), overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op te stellen (vanaf 
2013) en overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen ter vermindering van de risico’s van 
overstromingen voor de gezondheid van de mens, de economische bedrijvigheid en het milieu 
(vanaf 2015) en wat de laatste verplichting betreft schrijft de richtlijn ook een grondige 
procedure voor openbare raadpleging voor. Vóór deze deadlines zijn deze vereisten echter niet 
bindend onder het Gemeenschapsrecht en de deadline voor het omzetten van de richtlijn in 
nationale wetgeving door de lidstaten is 26 november 2009. Daar komt bij dat de richtlijn niet 
uitdrukkelijk het bouwen in gebieden waar een overstromingsrisico is geïdentificeerd verbiedt, 
hoewel de richtlijn wel vereist dat lidstaten rekening houden met ruimtelijke ordening en 
grondbeheer in hun overstromingsrisicobeheerplannen.

Opgemerkt dient te worden dat het de belangrijkste doelstelling van de richtlijn is om de 
negatieve effecten van overstromingen op de gezondheid van de mens, het culturele erfgoed en 
de economische bedrijvigheid te verminderen. De Commissie gaat er daarom vanuit dat de 
relevante toekomstige beoordelingen en plannen rekening zullen houden met alle aspecten van 
de bescherming en voorzorgsmaatregelen tegen overstromingen en het voorkomen van 
overstromingen met betrekking tot infrastructuur van deze aard, als besloten zou worden dat de 
bouw van dit ziekenhuis doorgang zal vinden in een gebied waar, in het licht van het overlegde
materiaal, een overstromingsrisico lijkt te bestaan.

Richtlijn 85/337/EEG2, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4, die 
bekend staat als de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-richtlijn), voorziet in de beoordeling 
van bepaalde projecten. Ziekenhuisprojecten zouden in bijlage II opgenomen kunnen worden. 
Een beoordeling is vereist, als het waarschijnlijk is dat een project significante milieueffecten zal 
hebben via een procedure die bekend staat als screening op basis van de grenswaarden of criteria 
in bijlage III van de richtlijn. De primaire verantwoordelijkheid voor het bepalen van de vraag 
of dit al dan niet het geval is, berust bij de bevoegde autoriteit in de bewuste lidstaat. 

Op basis van de beschikbare informatie bestaat er geen aanwijzing van enige inbreuk op de
bepalingen van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschappen.
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