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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat offshore baggeren de voornaamste oorzaak is van de kusterosie in 
Holderness. Hij heeft kritiek op de Britse autoriteiten, omdat zij het probleem negeren en niets 
doen om het op te lossen. Hij wijst de argumenten van de hand als zou de kusterosie het 
gevolg zijn van de klimaatverandering en verzoekt om het stoppen van het offshore baggeren.
Volgens indiener hebben de Britse autoriteiten nog maar kort geleden besloten degenen die 
door de kusterosie hun huis kwijtraken schadeloos te stellen, en het compensatiebedrag zou 
gering zijn. Hij roept de Europese instellingen op elke aanvraag van de Britse autoriteiten 
voor communautaire subsidie ter bestrijding van kusterosie af te wijzen zolang het offshore 
baggeren doorgaat; hij zou graag zien dat er maatregelen worden genomen om ervoor te 
zorgen dat er geen EU-geld wordt uitgegeven aan het bouwen van zeeweringen in gebieden 
binnen het Verenigd Koninkrijk waar intensief wordt gebaggerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

Het verzoekschrift is in feite een brief die als algemene, onpersoonlijke mailing is verzonden 
naar diverse EU-instellingen, waaronder de Commissie. De Commissie heeft geantwoord op 
27 mei 2010.
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Hoewel activiteiten of werkzaamheden waarbij sedimenten in stroomgebieden en voor de kust 
worden verwijderd kusterosie kunnen veroorzaken, zijn er veel natuurlijke en menselijke 
factoren die met elkaar verband houden. Bovendien zijn kustgebieden vanuit het oogpunt van 
milieu zeer verschillend en dient per geval rekening te worden gehouden met de lokale 
situatie. Aan de keuze voor kustverdedigingsalternatieven dient een analyse van 
sedimentbegrotingen en methoden voor sedimenttransport ten grondslag te liggen, evenals de 
goedkeuring van activiteiten die potentieel van invloed zijn op het mariene en kustmilieu. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn kustbeheersplannen ("shoreline management plans") in het 
leven geroepen om de kusterosieprocessen in kaart te brengen, de noodzaak en alternatieven 
voor kustverdediging en erosiebeheer te onderzoeken en openbare raadpleging mogelijk te 
maken1. 

Met betrekking tot de mogelijke inzet van EU-geld ten behoeve van kustverdediging kan 
worden opgemerkt, dat er inderdaad diverse financieringsbronnen zijn die kunnen worden 
gebruikt voor projecten in kustgebieden of voor kustverdediging (bijvoorbeeld het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en, in een aantal gevallen, het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds).

De Commissie heeft indiener verzocht waar mogelijk meer gegevens te verstrekken, teneinde 
te kunnen vaststellen op welk door de EU medegefinancierd project of werk hij zijn 
bezorgdheid baseert. Indiener heeft deze gegevens tot dusver niet verstrekt.

                                               
1 Het kustbeheersplan voor het gebied waarin Holderness ligt, wordt herzien http://www.hecag-smp2.co.uk/


