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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1029/2007, ingediend door Freddy Kerr (Ierse nationaliteit), 
over overstromingen en andere problemen die verband houden met de 
nabijheid van de N4 (graafschap Longford) bij zijn boerderij

1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indiener, wiens boerderij grenst aan de N4 (de hoofdweg van Dublin naar Sligo), heeft kritiek 
op de passiviteit van de vertegenwoordigers van het bestuur van het graafschap Longford, die 
er niet in zijn geslaagd om de benodigde wegwerkzaamheden uit te voeren, wat zou hebben 
voorkomen dat zijn grondgebied voortdurend overstroomt. Indiener verklaart dat het grootste 
probleem wordt veroorzaakt door een duiker in het wegdek die niet goed functioneert. 
Volgens indiener heeft de onderhoudsdeklaag voor het nieuwe wegdek de problemen 
verergerd omdat het wegniveau verhoogd is ten nadele van het niveau van zijn grond. 
Indiener stelt dat grondwater en de toename in volume en gewicht van het verkeer de situatie 
nog verder hebben verslechterd. Volgens hem heeft het bestuur van het graafschap Longford 
uitsluitend werkzaamheden aan de oppervlakte uitgevoerd, en gaat het gebied rond de 
boerderijgrenzen steeds verder achteruit. Indiener vindt dat de EU-richtlijnen voor de 
afwatering van wegen zijn geschonden en vraagt het Europees Parlement om hulp omdat 
klachten bij het bestuur van het graafschap niets hebben opgeleverd.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener, wiens boerderij grenst aan de N4 (de hoofdweg van Dublin naar Sligo), heeft kritiek 
op de passiviteit van de vertegenwoordigers van het bestuur van het graafschap Longford, die 
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er niet in zijn geslaagd om de benodigde wegwerkzaamheden uit te voeren, wat zou hebben 
voorkomen dat zijn grondgebied voortdurend overstroomt. Indiener verklaart dat het grootste 
probleem wordt veroorzaakt door een duiker in het wegdek die niet goed functioneert. 
Volgens indiener heeft de onderhoudsdeklaag voor het nieuwe wegdek de problemen 
verergerd omdat het wegniveau verhoogd is ten nadele van het niveau van zijn grond. 
Indiener stelt dat grondwater en de toename in volume en gewicht van het verkeer de situatie 
nog verder hebben verslechterd. Volgens hem heeft het bestuur van het graafschap Longford 
uitsluitend werkzaamheden aan de oppervlakte uitgevoerd, en gaat het gebied rond de 
boerderijgrenzen steeds verder achteruit. Indiener vindt dat de EU-richtlijnen voor de 
afwatering van wegen zijn geschonden en vraagt het Europees Parlement om hulp omdat 
klachten bij het bestuur van het graafschap niets hebben opgeleverd.

Het onderhoud van wegen en de afwateringsproblemen waarmee indiener te maken heeft, vallen 
buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Ten aanzien van het algemenere probleem van overstromingen erkent de Commissie echter 
het feit dat overstromingen in veel regio’s van de Europese Unie een risico vormen en dat de 
klimaatverandering de risico's in bepaalde regio's nog versterkt. Daarom hebben het Europees 
Parlement en de Raad in aansluiting op het Commissievoorstel van oktober 2007 de 
overstromingsrichtlijn aangenomen1.
In de richtlijn zijn de volgende verplichtingen voor de lidstaten opgenomen:

 omzetting in nationale wetgeving uiterlijk in 2009;
 voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uiterlijk in 2011;
 in kaart brengen van overstromingsgevaar uiterlijk in 2013;
 overstromingsrisicobeheerplannen uiterlijk gereed in 2015.

Er zijn EU-financieringsinstrumenten voorhanden voor alle maatregelen die betrekking 
hebben op overstromingsrisicobeheer, variërend van het verzamelen en analyseren van 
gegevens tot planologische en operationele maatregelen. Het is de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten om hun prioriteiten te bepalen.

Conclusies

De Commissie kan geen verdere actie in deze zaak ondernemen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Dit verzoekschrift is op 1 december 2008 in een vergadering van de Commissie 
verzoekschriften besproken. Tijdens deze vergadering is besloten dat dit verzoekschrift kan 
worden afgesloten wanneer kan worden bevestigd dat er bij de aanleg van de N4 in 
graafschap Longford geen EU-middelen zijn gebruikt.

De Commissie kan nu bevestigen dat er geen financiële bijdrage van de Gemeenschap 
                                               
1 Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s, PB L 288 

van 6.11.2007.
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beschikbaar is gesteld voor de aanleg van deze weg.


