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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant zegt een grote voorstander te zijn van natuurbehoud en de toekenning van 
subsidies daarvoor door de Europese Unie. Hij is het echter niet eens met de plannen om een 
watergebied nabij Nuthe-Nieplitz (Duitsland) dat 200 jaar geleden werd drooggelegd, in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen. Hij is van mening dat in dit geval het Duitse natuurbeleid 
een stap te ver is gegaan. Volgens hem wordt een waardevol cultureel landschap vernield en 
verliezen de landbouwers in het gebied hun bron van inkomsten. Rekwestrant vraagt een 
onderzoek naar het gebruik van de subsidies van de Europese Unie voor natuurbehoud. Deze 
zouden niet mogen worden gebruikt tegen lokale ingezetenen. Volgens rekwestrant krijgen de 
huidige plannen voor deze streek geen steun van de lokale bevolking en kwamen deze op een 
ondemocratische manier tot stand.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Natuurbehoud en het behoud van het natuurlijk erfgoed in landelijke gebieden wordt als een 
belangrijk gebied voor tussenkomst voor het beleid van de Europese Unie beschouwd en 
speelt daarom een belangrijke rol in de ondersteuning van plattelandsontwikkeling door de 
Gemeenschap, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(EAFRD). Steun wordt verleend aan projecten volgens maatregel 'Instandhouding en 
valorisatie van het landelijke erfgoed’ (code 323) volgens artikel 52, b), punt iii) en artikel 57 
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van Verordening (EG) nr. 1698/2005.
De onmiddellijke tenuitvoerlegging van het natuurbehoud valt onder de verantwoordelijkheid 
van elke afzonderlijke lidstaat volgens het principe van subsidiariteit en gedeeld beheer, 
omdat alleen dit niveau beschikt over de specifieke lokale kennis. De bovenvermelde 
maatregel ‘Instandhouding en valorisatie van het landelijke erfgoed’ wordt in Brandenburg 
ten uitvoer gelegd door de richtlijn van het ministerie voor infrastructuur en landbouw voor 
ondersteuning van geïntegreerd plattelandsontwikkeling en Leader (Richtlinie des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für 
die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER'), laatst gewijzigd 
op 6 juni 2011. De betrokken soort handelingen (deel F ‘Natuurlijk erfgoed’) behandelt 
vorming, herstel, onderhoud en valorisatie van landschapselementen en biotopen, waaronder 
watergebieden. Een centrale voorwaarde voor steun is dat het project kan worden afgeleid van 
de doelstellingen die zijn bepaald voor Natura 2000-gebieden, in het bijzonder de 
voorschriften voor beschermde gebieden, beschermings- en beheersplannen en 
natuurbehoudplanning, d.w.z. onderhoud- en ontwikkelingsplannen.
In deze programmeringsperiode 2007-2011 werden volgens de bovenvermelde maatregel 323 
tot nu toe 11 projecten goedgekeurd in de streek 'Nuthe-Nieplitz'. Aangezien het 
verzoekschrift geen rechtstreekse verwijzing bevat naar een van deze projecten, maar naar 
watergebieden in het algemeen, is het – volgens de beheersinstantie voor het 
Plattelandsontwikkelingprogramma voor Brandenburg en Berlijn – hoogst waarschijnlijk dat 
rekwestrant verwijst naar een haalbaarheidsstudie voor watergebiedbescherming die onlangs 
werd uitgevoerd.

Vanwege de bovenvermelde principes behoort het tot de verantwoordelijkheid van de 
regionale en lokale instanties, gedelegeerd door de beheersinstantie, om projectaanvragen, 
waaronder administratieve en lokale controles, te beoordelen en goed te keuren, en om de 
betalingen aan de uiteindelijke begunstigden uit te voeren. Op basis van een risicobeoordeling 
kunnen deze projecten echter worden onderworpen aan conformiteitscontroles door de 
Europese Commissie.

Alle projecten die volgens maatregel 323 steun kregen, volgen de respectieve verplichte 
planninggoedkeuringsprocedures, voornamelijk om de verschillende belangen van de 
belanghebbenden in evenwicht te brengen. Volgens de beheersautoriteit worden lokale 
belanghebbenden al in een vroeg stadium betrokken bij informatie- en overlegvergaderingen, 
in het bijzonder voor watergebiedprojecten. Mogelijke latere conflicten van doelstellingen en 
belangen moeten op regionaal niveau worden opgelost op basis van de lokale situatie.
Volgens dit principe moeten ook mogelijke inbreuken tijdens de tenuitvoerlegging van 
projecten door de bevoegde nationale instanties worden aangepakt.

Meer informatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke beheersautoriteit bij het 
ministerie voor infrastructuur en landbouw, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 
Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de of op de homepage www.eler.brandenburg.de.

Conclusies
Op basis van het bovenstaande kan de Commissie besluiten dat de vereiste procedures voor 
planninggoedkeuring en overleg werden gevolgd voor de betrokken projecten en dat geen 
inbreuk op de EU-wetgeving kan worden vastgesteld op basis van de door rekwestrant 
verleende informatie.


