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Betreft: Verzoekschrift 0877/2012, ingediend door Francisco da Conceição Norte 
(Portugese nationaliteit), namens de Vereniging van inwoners van Bom 
Sucesso ter bescherming van het meer van Óbidos, gesteund door 3 
medeondertekenaars, over de vermeende vernietiging van twee door de 
Europese Unie gefinancierde waterreservoirs in de gemeente Bom Sucesso in 
Óbidos, Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een beslissing van de gemeenteraad van Óbidos, in Portugal, om twee 
in de jaren negentig met Europese middelen gefinancierde waterreservoirs te vernietigen. 
Indiener is het, net als de leden van het bewonerscomité waar hij deel van uitmaakt, niet eens 
met deze beslissing en verklaart dat het niet duidelijk is welke belangen deze beslissing dient 
en dat deze beslissing niet te rechtvaardigen is in het licht van de economische crisis die het 
land momenteel doormaakt. Hij wil weten of de uitvoering van deze beslissing op een of 
andere manier kan worden verhinderd, aangezien deze reservoirs, die meer dan 1 miljoen euro 
hebben gekost, werden gebouwd met geld afkomstig uit EU-steun.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Uit informatie ontvangen van de Portugese regionale coördinatie- en ontwikkelingscommissie 
(Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do Centro) blijkt dat de bevolking van 
dit gebied sterk is gegroeid en dat de watertorens niet meer over voldoende capaciteit 
beschikken om de groeiende bevolking van water te voorzien. 
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Er gelden geen duurzaamheidsbepalingen voor door het EFRO gefinancierde projecten in de 
programmeringsperiode 1994-1999 en in de periode daarvoor. De eigenaren hebben daarom 
het recht de toren naar eigen goeddunken af te breken en te kiezen voor de oplossing die naar 
hun mening het best aansluit bij de behoefte aan watervoorziening.

De bouw van de nieuwe watertorens is niet met EU-middelen gefinancierd.
Conclusie

De Commissie ziet geen mogelijkheid tot verdere bemoeienis in deze zaak.


