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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0031/2011, ingediend door Volker Schmohl (Duitse nationaliteit), 
namens Bürgerinitiative Müggelspree, over de woede van een aantal inwoners van 
Brandenburg over de gevolgen van Europees beleid krachtens de Kaderrichtlijn 
water

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener zullen duizenden burgers hun eigendommen en bestaanszekerheid verliezen als 
gevolg van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water door Brandenburg en zijn zij hierom 
woedend op het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Indiener betoogt dat de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn water1 in Brandenburg nadelige 
gevolgen zou hebben voor zijn persoonlijke eigendomsrechten ten gevolge van meer frequente 
overstromingen die, volgens indiener, zouden optreden vanwege de genomen 
herstelmaatregelen. 

De Kaderrichtlijn water stelde een strategisch kader vast voor de bescherming van alle 
waterlichamen, zoals rivieren, meren, kustwateren en grondwater. De Kaderrichtlijn water 
(KRW) bepaalt als hoeksteen van het waterbeleid van de Europese Unie dat alle waterlichamen 
in het algemeen uiterlijk eind 2015 een goede toestand moeten hebben bereikt. Daarom zijn 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
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lidstaten verplicht stroomgebiedsbeheersplannen (River Basin Management Plans, RBMP's) op 
te stellen en daarnaast een maatregelenprogramma voor elk stroomgebiedsdistrict. Deze 
maatregelenprogramma's moeten uiterlijk eind 2012 zijn uitgevoerd. 

De lidstaten hadden de verplichting de ontwerp-RBMP's voor openbare raadpleging te 
publiceren en de definitieve versie in 2010 aan de Commissie voor te leggen. Alle RBMP's 
worden momenteel beoordeeld. De belangrijkste conclusies van deze beoordeling zullen 
openbaar worden gemaakt in het verslag over de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn water, 
dat voor 2012 is voorzien (overeenkomstig artikel 18 van de KRW). Dit verslag zal een 
beoordeling bevatten van de manier waarop lidstaten hun stroomgebiedsbeheersplannen hebben 
opgezet. Indien de Commissie in de tussentijd voor een bepaald stroomgebiedsbeheersplan 
gevallen van niet-naleving zou constateren, worden deze met de betrokken lidstaten besproken.

De tweede tranche stroomgebiedsbeheersplannen zal in samenspel met de eerste 
overstromingsrisicobeheersplannen worden opgesteld, tegen het eind van 2015 zoals vereist door 
Richtlijn 2007/60/EG1. De richtlijn beoogt het verminderen van de negatieve gevolgen van 
overstromingen op de menselijke gezondheid, economische activiteit, cultureel erfgoed en het 
milieu. De Hoogwaterrichtlijn erkent de nauwe verwantschap van waterbeheer en 
overstromingsrisicobeheer en vereist om die reden een synchronisatie en coördinatie, of 
integratie, van de planningsprocessen, waaronder het proces van openbare raadpleging. Zowel 
waterkwaliteitsbeheer als overstromingsrisicobeheer is dus een belangrijk doel. 

De Kaderrichtlijn water stelt bindende doelen vast maar laat lidstaten veel ruimte met betrekking 
tot de manier waarop ze de gestelde doelen bereiken. Het stroomgebiedsbeheersplan waarop dit 
verzoekschrift betrekking heeft, is ter openbare raadpleging ingediend en de rechtmatige 
belangen van indiener hadden binnen dat kader onder de aandacht gebracht kunnen worden. Het 
verzoekschrift wijst niet op een mogelijke overtreding van de EU-wetgeving en indiener zou er 
daarom wellicht goed aan doen zijn zaak, voorzover die er is, onder de aandacht van de 
bevoegde autoriteiten te brengen.

                                               
1 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico's (PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27).


