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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. Meent dat de kaderrichtlijn water een waardevol raamwerk voor een Europees beleid voor 
de rivieren vormt, omdat ze een geïntegreerde benadering en werkwijzen voor 
grensoverschrijdend beheer van de rivierbekkens in Europa biedt.

2. Denkt dat het solidariteitsprincipe in de kaderrichtlijn water terug te vinden is; de 
vermelding van districten voor internationaal beheer van rivierbekkens betekent dat een 
rivier die door minstens twee aangrenzende landen vloeit, zodanig beheerd moet worden 
dat geen enkel gebied overstroomd of door droogte getroffen wordt als gevolg van 
onverantwoordelijk beheer van de rivier door een ander gebied.

3. Stelt vast dat waterbeheer een belangrijke openbare aangelegenheid aan het worden is, 
vooral door de inwerkingen van de klimaatverandering en het toenemend aantal 
overstromingen en droogteperioden; verheugt zich dan ook over de mededeling van de 
Commissie over het optreden bij overstromingsgevaar.

4. Stelt vast dat het regionaal beleid van de Europese Unie bij de uitvoering van de 
kaderrichtlijn water het beheer van de rivieren omvat; benadrukt dat de huidige cohesie-
en structuurfondsen (2000-2006) de mogelijkheid inhouden om projecten te financieren 
om op grensoverschrijdend niveau het waterpeil van rivieren in het oog te houden.

5. Verheugt zich over het voorstel van wettelijk kader voor de structuurfondsen (2007-2013), 
dat bij de uitvoering van de kaderrichtlijn water de beheersvoering over de rivieren 
aanmoedigt, met inbegrip van het voorkomen van overstromingen en uitdroging, en vraagt 
de Raad om kennis te nemen van de overeenkomstige resoluties van het Europees 
Parlement.

6. Vraagt de Europese Commissie en de Raad om het beheer van rivieren (vooral het 
voorkomen van overstromingen en uitdroging) uitdrukkelijk als beleidsdoelstelling in de 
strategische beleidskeuzen 2007-2013 van de Gemeenschap op te nemen

7. Vraagt de lidstaten om op een doelmatige manier uitvoering te geven aan de kaderrichtlijn 
water en tijdens de nieuwe programmeringsperiode gebruik te maken van de 
structuurfondsen om overstromingsproblemen en watergebrek tegen te gaan.

8. Vraagt de Commissie om een mededeling over het beleid in geval van droogte op te 
stellen.
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TOELICHTING

Dit advies wordt de Commissie verzoekschriften naar aanleiding van een brief van een 
Spaanse staatsburger verstrekt, die een wetgevend kader van de Europese Unie voor de 
Europese rivieren vraagt, dat uitgaat van het solidariteitsprincipe dat aan het cohesiebeleid 
van de Europese Unie ten grondslag ligt. De briefschrijver wenst een gemeenschappelijke 
beheersvoering over de Europese rivieren om regionale ongelijkheden in de hoeveelheid 
beschikbaar water als gevolg van de opwarming van de planeet tegen te gaan.

Bestaand wettelijk raamwerk voor de Europese rivieren

Er bestaat al een geïntegreerde benadering van het beheer over de rivieren in de Europese 
Unie.

Volgens artikelen 174 en 175 van het EG-Verdrag streeft het milieubeleid van de 
Gemeenschap naar rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen. Voor kwantitatieve 
beleidsmaatregelen is er een eenparig besluit van de Raad na raadpleging van het Europees 
Parlement nodig.

We hebben tegenwoordig een algemeen wettelijk hulpmiddel voor verantwoordelijk gebruik 
van de watervoorraden in Europa: de kaderrichtlijn water1. Ze houdt zich vooral bezig met de 
kwaliteit van het water, maar ook met de beschikbare hoeveelheden, omdat die voor goede 
waterkwaliteit van belang zijn.

De kaderrichtlijn op het water betekent een doorbraak voor de rationele gebruikmaking van de 
waterlopen en het toezicht op de waterkwaliteit en hoeveelheid in Europa. Een van haar 
doelstellingen is "de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte" te helpen 
afzwakken en daarmee voor "de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en 
grondwater van goede kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water" 
te zorgen2. Ze schrijft doorlopend toezicht op de stand of het debiet van oppervlaktewater en 
de omvang van de grondwatervoorraden voor3. De kwantitatieve maatstaven zijn ook van 
belang wanneer de autoriteiten die het beheer over de rivierbekkens voeren, een programma 
met maatregelen moeten voorleggen die "beheersingsmaatregelen van de onttrekking van zoet 
oppervlaktewater en grondwater" omvatten4.

De uitvoering van de kaderrichtlijn water levert een aantal moeilijkheden op en verloopt 
daarom geleidelijk en in opeenvolgende stappen. Als rapporteur stel ik vast dat verschillende 
lidstaten nog geen vooruitgang in de goede richting laten optekenen, zodat ik hun vraag om de 
kaderrichtlijn volledig uit te voeren.

De kaderrichtlijn water en het solidariteitsprincipe

In het belang van betere integratie van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het 
beleid voor oppervlakte- en grondwater hanteert de kaderrichtlijn als eenheid waar ze van 
uitgaat het rivierbekken. Al het water dat van nature tot hetzelfde hydrologisch systeem 

  
1 Richtlijn 2000/60/EG van 23.10.2000, in PB L 327 blz. 1.
2 Artikel 1, letter (e).
3 Artikel 8.
4 Artikel 11, lid 3, letter (e).
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behoort, wordt dus als geheel behandeld, terwijl het rivierbekken als voornaamste eenheid 
voor het waterbeheer beschouwd wordt. Als een rivierbekken zich over de grenzen uitstrekt, 
dan vraagt het solidariteitsprincipe dat er coördinatie voor heel het stroomgebied plaatsvindt.

Integratie van de kaderrichtlijn in het regionaal ontwikkelingsbeleid

Het solidariteitsprincipe is ook de grondslag voor het cohesiebeleid van de Europese Unie. De 
structuurfondsen, en vooral het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)1, kunnen 
een belangrijke functie in de ondersteuning van het beleid van de Europese Unie voor het 
rivierwater vervullen. 

In de lopende programmeringsperiode is er van de structuurfondsen gebruikgemaakt om 
projecten voor de regulering van rivieren te financieren om onevenwichtigheden in het debiet 
tegen te gaan. Er zijn vooral investeringen voor preventieve bescherming tegen 
overstromingen en sanering van drinkwater gefinancierd.

Het Europees regionaal ontwikkelingsfonds helpt ook het initiatief Interreg mee financieren, 
dat grensoverschrijdende en transnationale samenwerking voor gemeenschappelijke 
problemen ondersteunt, o.a. beheer van de watervoorraden om overstromingen en droogte te 
voorkomen, en gemeenschappelijk optreden dat specifiek onder de kaderrichtlijn water valt.
De projecten Irma (Interreg-werkzaamheden voor Maas en Rijn) en Scaldit (voor het 
Scheldebekken) zijn succesvolle voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking en 
geïntegreerd rivierbeleid van de Europese Unie op transnationaal niveau.

Waterbeheer in het komend cohesiebeleid

Het komend cohesiebeleid biedt mogelijkheden om het een nog belangrijker functie in de 
uitvoering van het waterbeleid van de Europese Unie te geven. De voorgestelde verordening 
op het Europees regionaal ontwikkelingsfonds bepaalt dat het fonds de watervoorziening en 
risicopreventie ondersteunt, ook de opstelling en uitvoering van plannen om natuurlijke en 
technische gevaren te voorzien en tegen te gaan2. Onder de doelstelling territoriale 
samenwerking in Europa ligt de nadruk op het gemeenschappelijk beheer van de Europese 
rivieren. Verder geeft het Europees regionaal ontwikkelingsfonds steun voor waterbeheer met 
duidelijk transnationale dimensie, ook voor de bescherming en het beheer van rivierbekkens, 
watervoorziening, en voor risicopreventie, met inbegrip van bescherming tegen 
overstromingen.

  
1 Verordening 1261/99/EG van 21.6.1999, in PB L 161 blz. 1 - art. 2, lid 2, letter e vraagt "bescherming en 
verbetering van het milieu, in het bijzonder met inachtneming van het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
preventief handelen bij de ondersteuning van de economische ontwikkeling".
2 COM(2004)0495 def. van 14.7.2004, art. 4, lid 4, art. 6, lid 1, letter c, art. 6, lid 2 letter a en c.
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Als rapporteur vraag ik hier op de resolutie van het Europees Parlement over het Europees 
regionaal ontwikkelingsfonds wijzen, die aan de gevaren die te voorkomen zijn, uitdrukkelijk 
klimaatverandering en droogte toevoegt1. De resolutie noemt ook het beheer van de 
rivierbekkens, de zekerheid van de watervoorziening en de uitvoering van de kaderrichtlijn op 
de waterkwaliteit. De zienswijze dat het cohesiebeleid van de Europese Unie het goede 
raamwerk voor het beheer van het rivierwater en de oplossing van problemen als gevolg van 
de opwarming van de planeet biedt, krijgt daarmee ondersteuning.

Ten laatste bevatten de voorgestelde strategische beleidskeuzen 2007-20132 van de 
Gemeenschap onder hun territoriale dimensie maatregelen voor grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking voor het beheer van de watervoorraden, beheersing van 
overstromingsgevaar en voorkoming van natuurlijke risico's. Wel denk ik dat ze ook 
uitdrukkelijk de voorkoming van overstromingen en droogteperioden moeten noemen.

Overstromingen en droogte als uitdaging

Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat overstromingen en droogteperioden ernstige 
natuurlijke gevaren vertegenwoordigen. De overstromingen zijn behandeld in de mededeling 
van de Commissie op de beheersing van overstromingsgevaar3. Voor droogte zijn de 
initiatieven van de Europese Unie nog niet zo ver gevorderd4. Voor mij als rapporteur is 
droogte een probleem dat zo spoedig mogelijk op Europees niveau behandeld moet worden.

  
1 Wetgevende resolutie van het Europees Parlement over het voorstel van verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over het Europees regionaal ontwikkelingsfonds (COM(2004)0495 - C6-89/2004 -
2004/167(COD); zie ook punt 16 en 24 van de resolutie over het voorstel van verordening van de Raad tot 
vastlegging van algemene bepalingen voor het Europees regionaal ontwikkelingsfonds, het Europees sociaal 
fonds en het cohesiefonds (COM(2004)0492 - 2004/163(AVC) en art. 3 van de verordening) ; verder de resolutie 
van het Europees Parlement over het voorstel van verordening van de Raad tot oprichting van een cohesiefonds 
(COM(2004)0494 - 2004/166 (AVC) art. 2, lid 2).
2 COM(2005)0299 van 5.7.2005.
3 "Overstromingsrisicobeheer - Preventie van, bescherming tegen en verzachting van de gevolgen van 
overstromingen" (COM(2004)0472 def. van 12.7.2004).
4 Vgl. EU-verslag nr. 21553 (2005) van het JRC over klimaatverandering en de weerslag op het Europees 
waterbeleid.


