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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0832/2008 ingediend door Anton Huber (Duitse nationaliteit), over 
een verzoek tot het blokkeren van vergunningen voor het onderzoeksprogramma 
over de bevaarbaarheid van de Donau, vooral op het traject tussen Staubing en 
Vilshofen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om op te treden en de TEN-vergunningen voor het 
onderzoeksprogramma over de bevaarbaarheid van de Donau te blokkeren, zolang niet is 
gegarandeerd dat het desbetreffende onderzoek op een neutrale en objectieve wijze zal 
worden verricht. Indiener wijst er in dit verband op dat het voor het onderzoek 
verantwoordelijke bedrijf, "RMD Wasserstrassen GmbH", achter de schermen aan het 
lobbyen is voor trapsgewijs opgebouwde stuwen, wat de federale regering na een hoorzitting 
met deskundigen had verworpen om ecologische en economische redenen. Het opvullen van 
de Donau met behulp van trapsgewijs opgebouwde stuwen zal leiden tot vernietiging van het 
ecosysteem in een van de belangrijkste riviergebieden in Zuid-Duitsland, en indiener 
benadrukt dat er in de onderhavige zaak sprake is van grove veronachtzaming van een aantal 
geldende communautaire wetgevingsdocumenten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Indiener verzoekt het Europees Parlement om op te treden en de TEN-vergunningen voor 
aanvullende onderzoeken die los staan van de huidige variantontwerpen, over de 
bevaarbaarheid van de Donau tussen Straubing en Vilshofen te blokkeren, omdat het "RMD 
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Wasserstrassen GmbH" volgens indiener zou ontbreken aan neutraliteit en objectiviteit. 
Indiener beweert dat het RMD aan het lobbyen is voor een systeem van trapsgewijs 
opgebouwde stuwen, wat kan leiden tot de vernietiging van het ecosysteem in een van de 
belangrijkste riviergebieden in Zuid-Duitsland, en indiener benadrukt dat er in de onderhavige 
zaak sprake is van grove veronachtzaming van wettelijke vereisten van de EU inzake 
overheidsopdrachten. 

Aan medefinanciering uit de TEN-T-begroting is de voorwaarde verbonden dat bij het project 
alle communautaire wetgeving, met inbegrip van de milieurichtlijnen in acht wordt genomen 

De rivierverbinding Rijn/Maas-Main-Donau is een van de projecten die in de TEN-T-
richtsnoeren1 is aangemerkt als een prioritair project. Vanwege het langetermijnkarakter van 
infrastructuurprojecten die voor financiering zijn opgenomen in het meerjarenprogramma 
2007-2013 voor TEN-T, kunnen sommige projecten zich nog in de fase bevinden waarin alle 
relevante procedures moeten worden afgerond, bijvoorbeeld een milieueffectbeoordeling 
(MEB) zoals deze door de MEB-richtlijn2 wordt voorgeschreven, de beoordeling van de 
effecten op Natura-2000-gebieden overeenkomstig artikel 6 van de habitatrichtlijn3 en de 
dwingende bepalingen van artikel 4, lid 7, van de kaderrichtlijn water4. Sommige 
financieringsbeslissingen voor projecten die zijn opgenomen in het meerjarenprogramma 
bevatten daarom mijlpalen met betrekking tot de noodzaak nadere gegevens over 
milieuprocedures te vervolledigen en verstrekken.

De coördinator voor de Europese binnenwateren, mevr. Karla Peijs, heeft in januari een 
bezoek gebracht aan het Bondsministerie van Vervoer en het Bondsministerie van Milieu. 
Vervolgens bracht zij in februari een bezoek aan Straubing, waar zij de gelegenheid kreeg om 
eerst een grote verscheidenheid aan milieuorganisaties te ontmoeten, vervolgens de 
plaatselijke en nationale ondernemers, en ten slotte een geselecteerde groep persoonlijkheden 
van beide partijen.

Nadat zij geluisterd had naar de bezwaren en klachten van beide partijen, stelde de 
coördinator voor een gemeenschappelijke toezichtgroep op te richten, tussen milieu- en 
transportdeskundigen, die de ontwikkeling van de studie nauwlettend volgen op het punt van 
het effect op de Donau-habitat, onafhankelijk van eerder geformuleerde voorstellen. 
Daarnaast zijn alle aanwezigen overeengekomen een grondige analyse op te nemen van de 
ontlasting van het algehele regionale milieu als gevolg van de verschuiving van een bepaalde 
hoeveelheid vrachtvervoer van de regionale snelwegen naar de binnenvaart. 

De toezichtgroep zal door het Bondsministerie van Vervoer worden opgericht onder het 
voorzitterschap van een gerenommeerde onafhankelijke deskundige. De groep zal bestaan uit 

                                               
1 Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging 
van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet. 
2 Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
3 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
wilde flora en fauna.
4 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000.
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deskundigen uit zowel de transportsector als de milieusector. Het doel van deze groep is de 
activiteiten van het Bondsministerie van Vervoer te ondersteunen, niet alleen bij de evaluatie 
van het effect op de rivier bij elk van de gekozen oplossingen, maar ook, belangrijker nog, om 
het belang te beoordelen van duurzaam binnenlands transport, waaronder transport over het 
spoor, voor het algehele regionale verkeer en daarmee het algehele milieueffect als gevolg 
van de groeiende vraag naar vrachtvervoer.

Tegelijkertijd hebben de transport- en milieuautoriteiten van alle Donau-oeverlanden samen 
met de diensten van de Commissie het "Joint Statement on Guiding Principles for the 
Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River 
Basin"1.(Gemeenschappelijke verklaring over de richtsnoeren voor de ontwikkeling van de 
binnenvaart en milieubescherming in het stroomgebied van de Donau) opgesteld. De 
gemeenschappelijke verklaring is officieel aangenomen door de relevante commissies naar 
internationaal recht: de Donaucommissie (die zich voornamelijk bezighoudt met de 
scheepvaart) en de Internationale Commissie ter bescherming van de Donau. 

Conclusie

De Commissie is voornemens de verdere ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Er zal geen 
verdere communautaire financiering ter beschikking worden gesteld tot alle vereiste 
milieubeoordelingsprocedures zijn voltooid en de uitkomst hiervan naar behoren in 
overweging is genomen bij de keuze voor de nieuwe oplossing en de verlening van de 
definitieve vergunning. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

Ter ondersteuning van een duurzaam transportsysteem voor de binnenwateren, is de 
Commissie een groot voorstander van een initiatief dat in 2007 gezamenlijk is ondernomen 
door de Internationale Commissie ter bescherming van de Donau, de Donaucommissie en de 
Internationale Commissie voor het stroomgebied van de Sava. Dit initiatief heeft geresulteerd 
in de "Joint Declaration on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and 
Environmental Protection in the Danube River Basin" (Gemeenschappelijke verklaring over 
de richtsnoeren voor de ontwikkeling van de binnenvaart en milieubescherming in het 
stroomgebied van de Donau). 

Volgens deze richtsnoeren moeten deskundigen op het gebied van milieu vanaf het allereerste 
begin betrokken zijn bij het opzetten van infrastructuurwerkprojecten die een invloed hebben 
op de Donau. Dit initiatief is in 2008 door de drie commissies aangenomen en is tevens 
aangenomen door de ministeries van Milieu van de Donau-oeverlanden.

Dit proces is nu in volle gang en tijdens de gewone vergadering van de Internationale 
Commissie ter bescherming van de Donau in december 2009 zijn er prestatievereisten 
gepresenteerd. De goedkeuring van dit praktische uitvoeringsdocument wordt waarschijnlijk 
in maart 2010 afgerond.

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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De richtsnoeren van de gezamenlijke verklaring worden als een vroegtijdige test toegepast bij 
projecten in Roemenië en worden eveneens gehanteerd door het ministerie van Vervoer in 
Hongarije bij een project dat de bevaarbaarheid van het Hongaarse deel van de Donau moet 
herstellen. 

Tegelijkertijd heeft de Commissie het Duitse federale ministerie van Vervoer als aanvulling 
op dit initiatief gevraagd een toezichtgroep te betrekken bij de evaluatie van het Donau-traject 
Straubing-Vilshoven in Beieren. De toezichtgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
milieuorganisaties evenals vertegenwoordigers uit de binnenvaart.

In december 2009 keurde de Internationale Commissie ter bescherming van de Donau het 
eerste beheerplan voor het Donau-stroomgebied goed. Dit plan moet in februari 2010 door de 
Donau-landen worden goedgekeurd. Het is een uitdrukking van het essentiële principe van de 
kaderrichtlijn water van grensoverschrijdende en internationale samenwerking voor een 
effectief geïntegreerd stroomgebiedbeheerplan en bevat tevens een pakket met maatregelen 
die in de komende zes jaar moeten worden uitgevoerd zodat al het water in het Donau-gebied 
de status "goed" krijgt. Bij de voorbereiding van projecten voor transportsystemen voor de 
binnenwateren is dit dus iets waarmee rekening moet worden gehouden.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 10 juni 2011

Van de 13 activiteiten die in het EU-besluit zijn opgenomen, zijn de activiteiten 1 t/m 11 
opgestart en de uitvoering ervan verloopt volgens planning. De werkzaamheden voor de 
activiteiten 12 en 13 zullen volgens het tijdschema eerst in de zomer van respectievelijk 2011 
en 2012 plaatshebben. De verslagen over mijlpalen 1 (verslag over de huidige toestand van de 
habitat) en 4 (verslag over de morfologie van de rivier) worden voorbereid overeenkomstig 
het tijdschema van de Commissie.

Het Action Status Report (ASR) is eind maart aan de Commissie overgelegd. De werken 
verlopen volgens planning en er worden geen verdere vertragingen verwacht. In de ASR zijn 
aanvullende flankerende activiteiten opgenomen in verband met de integrale presentatie van 
het onderzoek, onder meer de aanvaarding of de transparantie van het onderzoek. Begin 2012 
zal ook een verslag worden gepubliceerd over de verwachte verkeersontwikkeling met 
economische beschouwingen en activiteiten voor de publieke verspreiding ervan.

Binnen het onderzoeksteam zijn 3 groepen opgericht voor de uitvoering van de activiteiten: 
een stuurgroep, een controlegroep en een werkgroep. Elk van deze groepen komt regelmatig 
om de 4 weken samen sedert de start van de werkzaamheden. De uitwisseling van informatie 
tussen de drie groepen wordt verzekerd door de uitwisseling van de notulen van de 
vergaderingen. Bovendien nemen de leden van de werkgroep deel aan de vergaderingen van 
de controlegroep om een efficiënte doorstroming van de technische besprekingen tussen deze 
twee groepen te verzekeren. Indien dit nodig wordt geacht of indien de controlegroep daarom 
verzoekt, kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd.1

                                               
1  Zie bijvoorbeeld:

http://www.wsd-sued.wsv.de/wasserstrassen/projekte/donauausbau/index.html

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2010/scheurle-experten-garantieren-unabhaengige-
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Er is voor deze herfst een openbare conferentie gepland om de tussentijdse resultaten van de 
activiteiten van het onderzoeksteam te bespreken. Dit proces moet ervoor zorgen dat 
bezwaren zoals door indiener geformuleerd, naar behoren in aanmerking worden genomen.

                                                                                                                                                  
untersuchungen-zum-ausbau-der-
donau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn%3D45
664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssued%3D
0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id21600

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn
%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssu
ed%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id66804


