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Betreft: Verzoekschrift 0093/2011, ingediend door Claude Coste (Franse 
nationaliteit), namens "Association contre les inondations, défense de l'eau et 
de l'environnement", over behandeling van overtollig regenwater ter 
bescherming van de oppervlaktewateren in Frankrijk 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een verzoek ingediend om de behandeling van overtollig regenwater bij wet 
verplicht te stellen, maar dit verzoek is door het Franse ministerie van Milieu afgewezen. Hij 
beschrijft hoe de Middellandse Zee in vijftig jaar tijd steeds verder vervuild is geraakt door 
plastic, meegevoerd door overtollig regenwater uit stroomopwaarts gelegen plaatsen. Hij wil 
de aanleg van overloopbekkens verplicht stellen, zodat dit water wordt gefilterd voordat het 
de zee bereikt.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 3 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

De Commissie wijst erop dat de bescherming van het aquatisch milieu in kust- en 
zeegebieden reeds het onderwerp vormt van wetgevingsinstrumenten van de EU, met name de 
Kaderrichtlijn Water1 en de Kaderrichtlijn mariene strategie2. De lidstaten moeten de nodige 
                                               
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.
2  Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu 
(Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008).
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maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de maritieme wateren een goede toestand 
bereiken binnen de termijnen die zijn vastgesteld in deze richtlijnen.

Bovendien bevatten andere richtlijnen specifieke bepalingen met betrekking tot de door de 
indiener aangehaalde kwestie: het meevoeren van stedelijk afval naar kustgebieden na zware 
regenval.

In de hoogwaterrichtlijn1 zijn er bijvoorbeeld bepalingen opgenomen betreffende maatregelen 
die de lidstaten moeten nemen om het risico te beoordelen en te beheren dat overstromingen 
stroomafwaarts milieuschade met zich meebrengen. 

Met betrekking tot afvalwater verplicht de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater2 de lidstaten ertoe ervoor te zorgen dat opvangsystemen voor afvalwater zo 
worden ontworpen, gebouwd en onderhouden dat de verontreiniging van ontvangende 
wateren door overstorting van hemelwater wordt beperkt. Ingeval van ongewoon zware 
regenval moeten de lidstaten een besluit nemen over specifieke maatregelen om dergelijke 
verontreiniging te beperken (bijlage I, A en B).

In overeenstemming met de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen3, moet voor de 
locatie van een stortplaats rekening worden gehouden met verplichtingen met betrekking tot, 
onder meer, de aanwezigheid van kustwateren in het gebied en het risico op overstroming. Er 
kan alleen toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de eigenschappen 
van de stortplaats geen ernstig gevaar voor het milieu opleveren (bijlage I, punt 1).

Conclusie

De Commissie is van mening dat de door de indiener aangekaarte problemen beter kunnen 
worden aangepakt door een correcte tenuitvoerlegging van het bestaande EU-beleid en de 
bestaande EU-maatregelen. De Commissie is niet voornemens bijkomende instrumenten voor 
te stellen om de gevolgen voor het milieu van overstorting van hemelwater aan te pakken. 

                                               
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).
2 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB 

L 135 van 30.5.1991).
3 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 

van 16.07.99).


