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Betreft: Verzoekschrift 1087/2009, ingediend door Marcin Czerniec (Poolse nationaliteit), 
over de situatie in Kamieniec Zabkowicki na de overstromingen in 1997 en de 
financiering van maatregelen ter preventie van overstromingen via het 
"Programma voor de Oder - 2006"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die burgemeester is in de stad Kamieniec Zabkowicki (Neder-Silezië), verwijst naar 
de rampzalige overstromingen in Polen in 1997, waardoor zijn stad omvangrijke schade heeft 
geleden. Met het oog op het instellen van de nodige maatregelen ter preventie van 
overstromingen langs de rivier de Oder hebben de verantwoordelijke Poolse overheden het 
"Programma voor de Oder - 2006" uitgewerkt, dat mede door de EU wordt gefinancierd. 
Aangezien indiener vraagtekens plaatst bij de begrotings- en tijdsplanning voor het 
programma door de overheden, met name wat betreft het in dit kader geplande waterreservoir 
nabij Kamieniec Zabkowicki, en aangezien hij tevens de indruk heeft dat er niet voldoende 
rekening wordt gehouden met de veiligheid van de lokale bevolking en haar behoefte aan een 
effectieve bescherming tegen toekomstige overstromingen, verzoekt hij het Europees 
Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener is zeer ongerust over het uitstel of het niet in acht nemen van het tijdschema met 
betrekking tot de bouw van een dam in de rivier de Nysa Klodzka bij Kamienec 
Zablokowicki. Deze streek wordt regelmatig getroffen door overstromingen die een enorme 
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materiële schade veroorzaken. Daarom is de bouw van een dam dringend noodzakelijk, als 
technische maatregel om verliezen en schade in de regio te voorkomen.

De beschuldigingen van indiener, voor zover deze betrekking hebben op de planning en de 
bouw van de dam in het getroffen gebied Kamienec Zablokowicki, vallen buiten de huidige 
bevoegdheid van de Commissie. 

Dit gezegd zijnde, wil de Commissie de leden van de Commissie verzoekschriften erop 
wijzen dat de structuur- en cohesiefondsen kunnen worden gebruikt voor de cofinanciering 
van een aantal milieu-investeringen in Polen, waaronder water- en 
afvalwaterzuiveringsinstallaties, het beheer van vast afval en maatregelen ter voorkoming van 
overstromingen in het kader van het "operationele programma Infrastructuur en milieu" voor 
de periode 2007-2013. Voor de financiering van de technische maatregelen met betrekking tot 
de aanleg van waterreservoirs en andere maatregelen ter voorkoming van overstromingen kan 
worden geput uit de middelen die zijn toegekend voor prioritair zwaartepunt 3: "Beheer van 
waterreserves en het tegengaan van milieurisico’s". Het maximumpercentage van de 
cofinanciering voor dit prioritair zwaartepunt bedraagt 85% en het maximale bedrag aan 
bijstand uit het cohesiefonds voor dit prioritaire zwaartepunt, berekend in verhouding tot de 
totale subsidiale overheids- en particuliere uitgaven, is vastgesteld op 556 788 510 euro.

Het verbeteren van de bescherming tegen de negatieve gevolgen van natuurrampen en het 
voorkomen van ernstige ongelukken, het verhelpen van de gevolgen daarvan en het herstel 
van het getroffen gebied, alsook het versterken van bepaalde elementen van het 
milieubeheersysteem behoren tot de belangrijkste maatregelen die onder deze prioriteit voor 
bijstandsverlening uit EU-fondsen vallen. Duurzame bescherming tegen overstromingen moet 
gebaseerd zijn op een interdisciplinaire planning voor het gehele stroomgebied en dient in 
overeenstemming te zijn met de drietrapshiërarchie van maatregelen. 

Bovenaan de hiërarchie van maatregelen staan "op het stroomgebied gebaseerde maatregelen" 
die tot doel hebben de waterafvoer te vertragen en de waterretentie te vergroten. Dit dient 
gebaseerd te zijn op het verbeteren van het grondgebruik in stroomgebieden, het voorkomen 
van een snelle waterafvoer, zowel in plattelandsgebieden als in stedelijke gebieden, en het 
herstellen van natuurlijke overstromingsgebieden. Hiertoe behoort het herstel van de functies 
die natuurlijke wetlands en uiterwaarden kunnen vervullen, hetgeen ook milieuvoordelen kan
opleveren, zoals het behoud van de biodiversiteit, het bijvullen van ondergrondse aquifers,
mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, enzovoort. De voornaamste
maatregelen die doeltreffender lijken te zijn dan waterkeringen zijn onder andere: het herstel 
van vegetatie en bossen; het behoud, een effectieve bescherming en waar mogelijk het herstel 
van wetlands en uiterwaarden, met inbegrip van meanders; het herstel van de verbinding van 
rivieren met hun uiterwaarden; het verminderen van drainage; het ongedaan maken van het 
rechttrekken van waterlopen en oeverversterkingen ("geef rivieren de ruimte"); het 
ontwikkelen van beheersbare noodoverloopgebieden die als grasland moeten worden 
gebruikt; het herstellen van alluviale bossen; het weghalen van door de mens gemaakte 
obstakels voor de stroming, enzovoort.

Het tweede niveau in de hiërarchie van maatregelen dient gericht te zijn op de bescherming 
van de menselijke gezondheid en veiligheid en van waardevolle goederen en eigendommen, 
voornamelijk in stedelijke gebieden. De prioriteit dient te liggen bij het herstel van de 
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bestaande infrastructuur, waar dat nodig is, om ervoor te zorgen dat deze veilig is en een 
voldoende beschermingsniveau biedt. De nieuwe infrastructurele maatregelen kunnen alleen 
worden gepland als er, ondanks de uitvoering van de andere maatregelen, nog steeds een 
risico bestaat (en mits aan bepaalde voorwaarden, met name die in artikel 4, lid 7 van de 
kaderrichtlijn water, wordt voldaan).
De gegevens over nieuwe wijzigingen die tot een verslechtering van de toestand van 
waterlichamen zouden kunnen leiden, moeten worden vermeld in de zogenaamde 
stroomgebiedbeheerplannen. Zodra de Commissie de stroomgebiedbeheerplannen van Polen 
heeft ontvangen, zullen deze aan een diepgaande analyse worden onderworpen om na te gaan 
of ze in overeenstemming zijn met de richtlijn. Deze plannen moeten uiterlijk op 22 maart 
2010 zijn ingediend.

Het derde niveau van maatregelen betreft de situaties waarin, ondanks preventieve 
maatregelen, overstromingen niet kunnen worden voorkomen en moeten worden beheerst. 
Deze maatregelen zijn vanwege de toename van extreme weerssituaties als gevolg van 
klimaatverandering van uitzonderlijk belang. Een eerste vereiste voor een succesvolle 
beperking van schade door overstromingen is het voorspellen van en waarschuwen voor 
overstromingen. Er moeten uitgebreide nationale en lokale noodplannen worden opgesteld en 
operationeel worden gehouden om op overstromingen te reageren waar deze zich ook 
voordoen als gevolg van directe overstromingen, dijk- of damdoorbraken, of andere 
problemen in verband met water.

Deze hiërarchie van overstromingsmaatregelen maakt deel uit van de criteria voor de selectie 
van projecten en legt de basis voor een goede en transparante selectie van projecten die uit het 
cohesiefonds zullen worden gefinancierd.

Aan het begin van het afgelopen decennium, na de door indiener genoemde overstromingen 
van rond de millenniumwisseling, kwam men echter tot het besef dat er behoefte was aan een 
nieuw communautair wettelijk instrument met betrekking tot overstromingen, gericht op 
preventie, bescherming en paraatheid, als aanvulling op maatregelen zoals de kaderrichtlijn 
water. Op grond van de nieuwe hoogwaterrichtlijn (2007/60/EG van 23 oktober 2007 over 
beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s) zullen de lidstaten verplicht zijn om 
overstromingsrisicobeoordelingen te maken (vóór eind 2011), om gedetailleerde 
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op te stellen (vóór eind 2013) alsook om 
overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen. Deze plannen zullen tot doel hebben 
overstromingsrisico’s te beperken om de mogelijke negatieve gevolgen voor onder andere de 
bevolking, de economische bedrijvigheid, het milieu en het cultureel erfgoed tegen te gaan.
De eerste plannen moeten uiterlijk op 22 december 2015 zijn opgesteld en zullen zes jaar 
geldig zijn en vervolgens om de zes jaar worden getoetst. De Commissie verwacht dat de 
kwesties die in de brieven worden genoemd in het toekomstige overstromingsrisicobeheerplan 
voor de Oder zullen worden meegenomen. Voordat echter een dergelijk plan is gepubliceerd 
en de Commissie heeft beoordeeld of deze plannen aan de eisen van de richtlijn voldoen, kan 
de Commissie niet beoordelen of Polen de richtlijn al dan niet nakomt. 

Conclusies:
Deze investering staat niet in de lijst van belangrijke projecten die in aanmerking komen voor 
cofinanciering in de jaren 2007-2013; de uiteindelijke verantwoordelijkheid om het belang van 
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bovengenoemde investeringen en de mogelijke opneming daarvan in de indicatieve lijst van 
belangrijke projecten binnen het met de Europese Commissie overeengekomen kader te 
heroverwegen, berust bij de betreffende beheersautoriteit1.

De Europese Commissie kan geen directe maatregelen nemen naar aanleiding van de zorgen van 
indiener en kan geen stappen ondernemen ter ondersteuning van afzonderlijke, met EU-middelen 
gecofinancierde projecten. Voor verdere informatie zou indiener kunnen worden verzocht contact op 
te nemen met de hier genoemde Poolse autoriteiten.

                                               
1 Ministerie voor Regionale Ontwikkeling, Monika Pałasz, directeur van het departement voor Coördinatie van 
Infrastructurele Programma’s, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warschau.


