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Betreft: Verzoekschrift 0874/2011, ingediend door Michael Witfer (Duitse nationaliteit), 
namens Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., over afwaardering van de rivier 
de Saale tot waterweg zonder betekenis voor vervoer of toerisme

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich over het plan om de rivier de Saale te degraderen tot waterweg zonder 
betekenis voor vervoer of toerisme (Restwassernetz). Volgens rekwestrant is de Duitse overheid 
bezig een grote herstructurering van de waterwegen uit te voeren. Rekwestrant stelt dat dit ten 
koste gaat van de burgers, de lokale economie en het watertoerisme in het riviergebied. 
Bovendien verwacht rekwestrant overstromingsproblemen omdat volgens hem de voortaan 
ongebruikte vaargeul van de rivier snel dicht zal slibben waardoor de waterstand hoger wordt, 
hetgeen het gevaar van overstromingen vergroot. Om dit gevaar te keren zouden dijken waarvan 
de hoogte is afgestemd op een vaargeul van een bepaalde diepte en breedte moeten worden 
verhoogd, maar de kosten hiervan zouden de door de overheid gewenste bezuinigingen juist 
tenietdoen. Ook zouden de watertoerismeplannen van de steden Halle en Leipzig volgens 
rekwestrant te lijden hebben van de afwaardering van de Saale.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De rivier de Saale valt niet onder het huidige TEN-T-net als bedoeld in Besluit Nr. 661/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende uniale richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet1. De in artikel 11 van dit besluit genoemde 
vereisten voor waterwegen zijn derhalve niet van toepassing op de Saale. De beslissing om deze 
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rivier al dan niet als bevaarbaar te classificeren, valt onder de bevoegdheid van Duitsland. 
Bovendien zij opgemerkt dat de rivier Saale geen deel uitmaakt van het toekomstige uitgebreide 
en kernnetwerk als beschreven in het voorstel van de Commissie voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een 
trans-Europees vervoersnet1.

Volgens de Kaderrichtlijn water (KRW) moeten lidstaten de achteruitgang van de toestand van 
waterlichamen voorkomen. Voor nieuwe veranderingen in de fysische kenmerken van een 
waterlichaam die naar verwachting tot achteruitgang zullen leiden, voorziet artikel 4, lid 7 van de 
KRW in een uitzondering op de doelstelling dat er geen achteruitgang mag plaatsvinden onder 
bepaalde voorwaarden, waaronder het bestaan van een hoger openbaar belang, het bestaan van 
nut dat de milieuschade overtreft en het ontbreken van alternatieven die gunstiger zijn voor het 
milieu. Wel moeten alle haalbare maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen voor 
de toestand van grondwater en oppervlaktewater te beperken.

De Hoogwaterrichtlijn eist dat er uiterlijk in 2015 overstromingsrisicobeheerplannen worden 
opgesteld, waarin ook aandacht wordt geschonken aan scheepvaartkwesties. Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om het overstromingsrisico te beoordelen, 
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op te stellen en in de 
overstromingsrisicobeheerplannen de benodigde maatregelen op te nemen om de potentiële 
negatieve gevolgen van overstromingen voor bijvoorbeeld de gezondheid van de mens en de 
economische bedrijvigheid te verminderen.
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