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Betreft: Verzoekschrift 0385/2011, ingediend door Noeleen McManus (Ierse nationaliteit), 
namens SWAP, over een bouwproject in een overstromingsrisicogebied in County 
Wicklow

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De plaatselijke bewoners verzetten zich al een aantal jaren tegen een bouwproject met een hoge 
bouwdichtheid in een overstromingsrisicogebied binnen alternatieve waterkeringen. Zij vrezen 
dat de huizen die zich stroomopwaarts bevinden als gevolg van de waterkeringen door 
overstromingen zullen worden bedreigd. Zij beschikken niet over de middelen om dit bij het 
Ierse gerechtshof aan te vechten en verzoeken het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

Overeenkomstig Richtlijn 2007/60/EG1 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's 
zijn de lidstaten verplicht om overstromingsrisicobeheersplannen opgesteld te hebben tegen het 
einde van 2015. Het doel van de richtlijn is de nadelige gevolgen van overstromingen voor de 
gezondheid van de mens, economische bedrijvigheid, het cultureel erfgoed en het milieu te 
verminderen. De overstromingsrichtlijn vereist ook van de lidstaten om uiterlijk in 2013 de 
risico's in kaart te brengen en overstromingsrisicokaarten op te stellen en om voor 22 december 
2011 voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen op te stellen. Al deze documenten dienen ter 
beschikking te worden gesteld aan het publiek.

                                               
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).
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De Commissie is ervan op de hoogte dat de Ierse autoriteiten voorlopige 
overstromingsrisicobeoordelingen opstellen voor het gehele land, inclusief overstromingen 
veroorzaakt door rivieren en regenperiodes zoals die plaatsvonden in oktober 2011.

Voor de uitvoering van de richtlijn zijn de lidstaten verantwoordelijk. De Commissie is van 
mening dat werken tegen overstromingen slechts deels, en alleen onder bepaalde 
omstandigheden, afdoende compensatie bieden voor de risico's van bouwen in een 
overstromingsrisicogebied. Een dergelijk risico is bijvoorbeeld het verminderen van de ruimte 
voor het opslaan van overstromingswater, waarmee de gevolgen van een overstroming 
verergeren.

De termijnen voor het overleggen van de overstromingsrisicokaarten en de 
overstromingsrisicobeheersplannen zijn in dit stadium nog niet verstreken. De vereisten die in de 
richtlijn zijn vastgelegd kunnen daarom nog niet worden afgedwongen in de zaak die indiener 
aan de orde heeft gesteld.

Conclusie

Uit de zaak die door indiener aan de orde is gesteld, blijkt de noodzaak van een tijdige 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico's. Gezien de uiterste termijnen die in de richtlijn worden genoemd, kan er in 
dit stadium echter nog geen schending van EU-wetgeving worden vastgesteld.


