
DT\602662NL.doc PE 369.907v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie regionale ontwikkeling

6 februari 2006

WERKDOCUMENT
over natuurrampen (branden en overstromingen) – aspecten van regionale 
ontwikkeling

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Gerardo Galeote Quecedo



PE 369.907v02-00 2/6 DT\602662NL.doc

NL

I. Achtergrondinformatie

Natuurrampen lijken steeds vaker voor te komen, zowel in Europa als in de hele wereld.

- In 2005 werd een aantal landen in Centraal- en Noord-Europa door 
overstromingen getroffen (Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië, 
Roemenië, Slovenië, Hongarije, de Baltische landen, enz.). Ook het 
Middellandse-Zeegebied bleef niet gespaard (Zuid-Frankrijk en Noord-Italië).

- In de zomer van 2005 verwoestten branden duizenden hectaren bos in 
verschillende landen in Zuid-Europa (Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk en 
Griekenland), wat tot een aantal doden en aanzienlijke economische schade
leidde.

- De droogte in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië had rampzalige gevolgen 
voor de landbouw en heeft ertoe geleid dat de getroffen gemeenten het water 
moesten rantsoeneren.

Dit is niet het enige soort natuurrampen dat in 2005 voorkwam, want er waren ook zware 
stormen (in Zweden) en kleine aardbevingen (in Griekenland).

In de nasleep van de gebeurtenissen van vorig jaar leeft er nu in de maatschappij een massale 
roep om maatregelen. Hiervoor hebben we de deelname van de Gemeenschappen en de 
nationale en regionale overheden nodig. 

Natuurrampen vloeien voort uit de krachten van onze planeet en we kunnen ze niet 
tegenhouden. Wat we echter wel kunnen doen, is dit:

1. Zo handelen dat ze niet verergeren door menselijke activiteiten (bijvoorbeeld door 
intensieve landbouw), vooral door de klimaatverandering tegen te gaan.

2. Maatregelen treffen om de opgelopen schade in te perken.

3. Voorbereid zijn op het verlenen van hulp als dergelijke rampen gebeuren.

Het Europees Parlement heeft reeds bij verschillende gelegenheden zijn standpunt in dezen 
uiteengezet en heeft er bij de EU en haar lidstaten op aangedrongen dat de nodige actie wordt 
ondernomen (zie bijlage: resoluties van het EP over natuurrampen).

De EU kan op drie vlakken handelen: preventie, civiele bescherming en hulp aan de getroffen 
regio’s. Op elk van deze drie punten moet ze haar interventiecapaciteiten verbeteren.

II. Preventie

De klimaatverandering moet wereldwijd worden aangepakt. De EU neemt het voortouw wat 
betreft de reductie van CO2 (via het systeem voor verhandelbare emissierechten) en moedigt 
andere landen aan in het kader van het Kyoto-protocol maatregelen te treffen. We zullen een 
lange strijd moeten voeren, maar deze is noodzakelijk en er valt nog heel wat te doen. We 
moeten erop voorbereid zijn de klimaatverandering aan te pakken en we moeten de schade die 
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door natuurrampen wordt veroorzaakt, zien in te perken.

Op plaatselijk niveau moeten we maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat onvermijdelijke 
natuurrampen geen onherstelbare gevolgen hebben.

Via nieuwe voorspellingstechnieken en -methoden kan de preventie van natuurrampen 
worden verbeterd. GALILEO, het Europese satellietsysteem, biedt nieuwe mogelijkheden 
om geavanceerdere systemen te ontwikkelen om natuurrampen in Europa te voorspellen.

Met betrekking tot overstromingen is al een aantal maatregelen getroffen en andere worden 
nu ingevoerd. Een aantal daarvan wordt in de mededeling over het overstromingsrisicobeheer
van de Commissie1 opgesomd en omschreven:

Ø wetenschappelijke onderzoeksmethodes die tot doel hebben onze kennis ter zake te 
vergroten en in het kader van de Zesde en Zevende Kaderprogramma’s voor 
Onderzoek en Ontwikkeling nieuwe waarschuwingssystemen te ontwikkelen (denk 
aan het project ‘FLOOD site’, voor het ontwikkelen van methodes voor regionale 
evaluatie en de preventie van overstromingsrisico's); 

Ø maatregelen voor overstromingsalarm (het Europees voorspellingssysteem voor 
overstromingen): hier kunnen we de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem 
voor overstromingen noemen, dat dit jaar zal worden uitgetest (voor de Donau en de 
Elbe); 

Ø financiële beschermingsmaatregelen via de structuurfondsen: in de nieuwe 
wetgeving voor de structuurfondsen wordt voorgesteld dat maatregelen voor 
overstromingspreventie, vooral die van technische aard, als gerechtvaardigde uitgaven
moeten worden beschouwd. 

Op 18 januari 2006 diende de Commissie een voorstel in voor een richtlijn over 
overstromingsbeoordeling en -beheer. Hierin wordt voorgesteld een beoordeling van het 
overstromingsrisico verplicht te stellen voor rivierbeddingen en tevens om het opstellen van 
kaarten met de overstromingsrisico’s en preventieplannen op lange termijn2 te verplichten.
Het probleem van de branden zou de Unie via deze maatregelen kunnen aanpakken:

Ø een nieuwe Europese bosbouwstrategie uitstippelen: in de laatste mededeling van 
de Commissie worden geen specifieke voorstellen of maatregelen vastgelegd. Er
wordt alleen een actieplan voor de bescherming van bossen voorgesteld, plus een niet-
uitputtende lijst met onder meer het bestrijden van branden. Geen enkel serieus 
bosbouwbeleid kan om het probleem van de branden heen; deze vormen immers de 
belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van het bosbestand;

Ø brandpreventiemaatregelen accentueren: de maatregelen die onder het landelijk 
ontwikkelingsbeleid vallen, zijn momenteel de enige van deze aard. Er werd onder 
andere vastgesteld dat er een gebrek aan coördinatie is en dat er niet adequaat op de 
uitvoering van de maatregelen wordt toegezien. Zoals de zaken er nu voor staan, 
omvat de landelijke ontwikkelingsreglementering een rubriek voor de 
medefinanciering van de aanleg van brandstroken door de boeren zelf, maar deze 
maatregel wordt niet expliciet vermeld in het nieuwe Europees Landbouwfonds voor 

  
1 COM(2004)0472 van 12 juli 2004.
2 Voorstel voor een richtlijn over overstromingsbeoordeling en -beheer (COM(2006)0015).
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Plattelandsontwikkeling (EAFRD), dat gedurende de periode 2007-2013 van 
toepassing zal zijn. Er moeten niet alleen brandstroken worden aangelegd, maar er 
moet ook voor meer boswegen, toegangspunten en watervoorzieningspunten worden 
gezorgd;

Ø alle middelen van het programma ‘Focus op het Bos’ aanwenden. Dit voorziet in 
een klein bedrag voor informatiecampagnes, maar zal waarschijnlijk de dupe worden 
van de komende financiële programmering. In het nieuwe programma ‘Life Plus’, dat 
in principe de maatregelen van ‘Focus op het Bos’ moet overnemen, neemt 
brandpreventie geen prominente plaats in;

Ø onderzoek doen naar de oorzaken van branden: het Parlement heeft de Commissie 
in het kader van de begroting van 2006 gevraagd een studie naar de oorzaken van 
branden te laten uitvoeren, evenals naar alle andere factoren die in de achteruitgang 
van het bosbestand meespelen. In deze studie moeten maatregelen ter verbetering van 
de coördinatie tussen de regio’s en/of de lidstaten worden voorgesteld; 

Ø een instantie of agentschap voor bosbeheer oprichten: in de studie waar het EP om 
heeft verzocht, moet ook worden bekeken of het mogelijk is een instantie op te richten 
die voor alle aspecten op dit gebied verantwoordelijk is.

Net als branden en overstromingen is droogte een onvermijdelijk verschijnsel dat toch nader 
moet worden bestudeerd en dat efficiënter moet worden aangepakt:

Ø het verschijnsel moet beter worden bestudeerd en er moet meer in onderzoek worden 
geïnvesteerd. Zo zou een waarnemingscentrum voor droogte kunnen worden 
opgericht, zoals het EP in zijn resolutie van 12 maart 20051 heeft gevraagd;

Ø met het oog op het uitstippelen van een Europese droogtestrategie zou er een 
mededeling over het droogterisicobeheer kunnen worden opgesteld;

Ø verstandig waterverbruik en een rationeler gebruik van water moeten worden 
aangemoedigd. Het gepaste verbruik van water moet via een communicatiebeleid
worden bevorderd. Ook moet de Unie er goed over nadenken of ze toeristische of 
landbouwprojecten die een duurzaam waterverbruik in de weg staan, wel wil 
ondersteunen.

Voor andere vormen van natuurrampen (bijvoorbeeld aardbevingen) moet nog worden 
bekeken of de EU aan preventie moet bijdragen (bijvoorbeeld de constructie van gebouwen 
die tegen aardbevingen bestand zijn, risico-inventarisaties, enz.).

III. Civiele bescherming
Het communautaire solidariteitsbeginsel is alleen op Gemeenschapsniveau van toepassing, als 
de lidstaten de situatie niet alleen aankunnen. De EU heeft bij ernstige noodsituaties waarin 
lidstaten elkaar te hulp moeten snellen, dus eerst en vooral de taak om alle acties met het oog 
op de civiele bescherming te coördineren.

Er bestaat al een aantal Gemeenschapsmaatregelen in deze richting, maar de actie die de Unie 
op dit gebied onderneemt, blijft beperkt.

Het communautaire mechanisme voor civiele bescherming2 is een instrument dat het 

  
1 P6_TA(2005)0187.
2 2001/792/EG.
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waarnemings- en informatiecentrum van de EU omvat. Via dit contactpunt kunnen de 
lidstaten de hulp van andere lidstaten inroepen wanneer hun eigen teams onvoldoende zijn.
Het programma voor civiele bescherming1 is in het leven geroepen om ondersteuning te 
bieden aan activiteiten die via opleidingen de mogelijkheden voor de civiele bescherming op 
het niveau van de Unie verbeteren.

Bij de branden van afgelopen zomer op het Iberische schiereiland is gebleken dat het systeem
op een aantal punten tekortschiet, vooral waar het gaat om de efficiënte en snelle coördinatie 
van de civiele bescherming op EU-niveau. Met het oog op alle aan het licht gekomen
tekortkomingen neemt de Commissie momenteel haar beleid voor civiele bescherming onder 
de lopen, vooral met betrekking tot de versterking van de coördinatie op EU-niveau op die 
domeinen waarvoor ze bevoegd is.

In dit verband heeft de Commissie in april 2005 een mededeling over de verbetering van 
het mechanisme voor civiele bescherming2 uitgebracht, waarin de volgende maatregelen 
werden voorgesteld:
Ø het coördinatievermogen bij interventies op EU-niveau verbeteren;

Ø alle soorten scenario’s van natuurrampen voorspellen teneinde de tekortkomingen van 
de civiele bescherming op alle niveaus te achterhalen;

Ø het concept ‘buurtactieteam’ uitwerken, dat gebaseerd is op kleine, nationale cellen 
voor civiele bescherming die snel in actie kunnen komen;

Ø waar nodig de transportkosten van interventies in andere lidstaten financieren.
Op basis van deze mededeling heeft de Commissie op 26 januari 2006 een voorstel tot 
wijziging van de desbetreffende richtlijn3 aangenomen. Daarin wordt voorzien in een 
verhoging van de uitgaven van de Gemeenschap aan civiele bescherming, met name om 
transport- en materiaalkosten te kunnen financieren. 
Als begrotingsautoriteit zou het EP de Commissie moeten steunen in haar voornemen meer 
fondsen ter beschikking van dit mechanisme te stellen.
Verder heeft de Commissie als financieel instrument voor civiele bescherming een 
verordening tot instelling van een Instrument voor snelle respons en paraatheid bij 
ernstige noodsituaties4 voorgesteld. Daarin staan de volgende maatregelen:

Ø inspanningen van de lidstaten ter bescherming van mensen, het milieu en bezittingen 
steunen en met financiële bijstand van de Gemeenschap aanvullen;

Ø bijdragen aan de financiering van noodacties in de onmiddellijke nadagen van een 
natuurramp;

Ø bijdragen aan de efficiëntie van respons- en paraatheidssystemen voor ernstige 
noodsituaties en aan de uitvoering van paraatheids- en responsacties, rekening 
houdend met de gevolgen voor de volksgezondheid die dergelijke situaties met zich 
kunnen meebrengen.

  
1 1999/847/EG.
2 COM(2005)0137.
3 COM(2006)0029.
4 COM(2005)0113.
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Het Solidariteitsfonds is een instrument dat aansluitend kan dienen om openbare uitgaven 
voor de wederopbouw na een natuurramp op langere termijn mee te financieren. Het kan ook 
bijdragen door middel van hulp aan de getroffen regio’s.

IV. Hulp aan de getroffen regio’s
Het instrument van de Gemeenschap waarmee aan door natuurrampen getroffen regio's hulp 
kan worden verleend, is het Solidariteitsfonds. Dit instrument werd in het leven geroepen na 
de zware overstromingen die Centraal-Europa in de zomer van 2002 troffen en die enorme 
schade aan de openbare infrastructuur berokkenden.
In het kader van dit instrument zijn sinds 11 november 2002 in totaal 37 hulpaanvragen 
ontvangen. De Commissie heeft in 16 gevallen haar fiat gegeven voor hulp aan regio’s die 
door een ramp waren getroffen.1

Op 6 april 2005 stelde de Commissie een nieuwe verordening voor het Solidariteitsfonds 
voor. Deze wordt momenteel via de medebeslissingsprocedure in eerste lezing door de 
Commissie regionale ontwikkeling besproken. De Commissie stelt het volgende voor:
Ø het bereik van het Fonds uitbreiden naar technologische rampen, grootschalige 

terroristische aanvallen en epidemieën;
Ø de drempel voor schade aan openbaar bezit die voor hulp uit het Fonds in aanmerking 

komt, verlagen tot 1 miljard euro;
Ø ook regionale rampen voor het Fonds in aanmerking laten komen.

Dit instrument behoort de schade in te perken die het gevolg is van branden, droogte en 
natuurrampen die openbare eigendommen slechts zelden in die mate beschadigen die 
momenteel vereist is om voor het Solidariteitsfonds in aanmerking te komen, maar die 
gemeenschappen toch in ernstige problemen kunnen brengen. In verband hiermee moet het 
gebruik van dit instrument flexibeler worden gemaakt en moet het op een bredere basis 
kunnen stoelen.

Daarnaast hebben bepaalde landen (Portugal en Roemenië) voorgesteld de toewijzing van de 
‘reserve’ van het Structuurfonds te herzien teneinde de gevolgen van natuurrampen in de 
getroffen regio’s in te perken.
Met betrekking tot de bijstand van boeren vestigen we de aandacht op een aantal maatregelen 
die afgelopen zomer zijn ontwikkeld om door natuurrampen getroffen boeren (vooral door 
droogte) in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te helpen.

  
1 Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie.


