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BEKNOPTE MOTIVERING

In haar toelichting legt de Commissie de klemtoon op de dramatische gevolgen (meer dan 700 
doden in 2002) van overstromingen en de omvang van de schade die zij toebrengen aan het 
milieu, aan particuliere en openbare infrastructuur en de economische bedrijvigheid in de 
regio's. Het overstromingsvolume is toegenomen wegens een massale afname van de 
natuurlijke wateropnamecapaciteit van de stroomgebieden. Ondanks de gevaren wordt in 
risicogebieden de bouw van particuliere en publieke gebouwen en voorzieningen toegelaten. 
De Commissie wijst erop dat er langs de Rijn 10 miljoen mensen wonen die gevaar lopen 
door ernstige overstromingen te worden getroffen; terwijl de schade door overstromingen 165 
miljoen Euro kan belopen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de klimaatverandering leiden tot 
een toename van de frequentie en de intensiteit van dergelijke gebeurtenissen. De Commissie 
stelt dan ook voor dat het Europees Parlement en de Raad, in verband met de beperking en het 
beheer van de met overstromingen samenhangende gevaren voor de mens een richtlijn 
goedkeuren over beoordeling en beheer.

Beoordeling en beheer van overstromingen zijn niet nieuw. In de meeste, zoniet alle, lidstaten 
is sprake van een nationaal beleid voor het beheer van dit verschijnsel. De meeste 
stroomgebieden in Europa worden echter door twee of meer lidstaten gedeeld en het beheer 
van overstromingen in een bepaalde regio kan van invloed zijn op het overstromingsgevaar in 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen regio's. Daarom zou gemeenschappelijk optreden 
op communautair niveau een grote toegevoegde waarde hebben en de algehele preventie en 
bescherming tegen overstromingsgevaar ten goede komen. Wetgeving over dit aspect van het 
waterbeheer zou goed binnen de Waterrichtlijn(1) passen, waarin het beginsel werd ingevoerd 
van grensoverschrijdende coördinatie binnen stroomgebieden.

Voorgesteld wordt dat preventiemaatregelen tegen overstromingen binnen het kader van de 
nieuwe wetgeving voor de Structuurfondsen kunnen vallen.

Uw rapporteur voor advies is echter van mening dat een aantal wijzigingen in het 
Commissievoorstel noodzakelijk zijn, indien men:

• dit voorstel voor een richtlijn wil plaatsen in een kader van een alomvattend en 
duurzaam beheer van overstromingsgevaar;

• het accent wil leggen op preventief optreden dat gericht is op het voorkomen of 
beperken van overstromingsgevaar en niet zozeer op noodplannen, aangezien 
anticiperen en voorzorgen effectiever en minder kostbaar is dan noodhulp en herstel;

• de neveneffecten van op lokaal niveau genomen maatregelen tegen overstromingen 
in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen regio's, wil beperken of voorkomen;

• de integratie wil bevorderen van al het beleid dat op dit punt wordt gevoerd en van de 
daarmee verbonden financiële mechanismen, zoals het cohesiebeleid, om te komen 
tot een duurzaam beheer van overstromingsgevaar;

• de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, vanaf de dag van zijn inwerkingtreding, wil 
integreren met stroomgebiedbeheer- planningproces in Richtlijn 2000/60/EG 
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(Waterrichtlijn) om de beheersplannen voor overstromingsgevaar kosteneffectief 
vorm te geven en ervoor te zorgen dat zij de voorwaarden voor ecologische 
duurzaamheid die in de Waterrichtlijn zijn opgenomen, in acht nemen en 
ondersteunen;

• wil zorgen voor een duurzaam waterbeheer door voorrang te geven aan maatregelen 
voor risico- en schadepreventie via ruimtelijke ordening en het vergroten van de 
natuurlijke opnamecapaciteit;

• wetgeving wil creëren die helder is en gehandhaafd kan worden, door het wegnemen 
van rechtsonzekerheid wat betreft de reikwijdte van de overstromingsrisicokaarten en 
de beheerplannen;  

• marktwerking wil organiseren voor het duurzaam beheer van overstromingsgevaar en 
de economische bedrijvigheid in risicogebieden de kosten wil laten dragen voor 
preventiemaatregelen en de daaruit voortvloeiende kosten voor milieu en 
hulpbronnen en de mensen die in risicogebieden wonen ertoe wil verplichten om naar 
vermogen schadebeperkende voorzorgsmaatregelen te nemen.(zoals aanpassing van 
gebouwen aan overstromingsgevaar).

Uw rapporteur stelt dan ook onderstaande amendementen voor:  

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen de massale afname 
van de natuurlijke wateropnamecapaciteit 
van de stroomgebieden, de slechte planning 
van menselijke activiteiten (zoals het 
toenemend aantal woningen en bedrijven 
in uiterwaarden) en de opwarming van de 
aarde ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Amendement 2
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis)Van oudsher toegepaste strategieën 
voor het beheer van overstromingsgevaar -
meestal gebaseerd op het aanleggen van 
infrastructuur voor de rechtstreekse 
bescherming van mensen, onroerende en 
roerende goederen - hebben niet die mate 
van veiligheid opgeleverd, die verwacht 
werd.

Amendement 3
Overweging 3

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
infrastructuur, te verminderen, waarbij moet 
worden aangetekend dat de daartoe getroffen 
maatregelen alleen effect kunnen sorteren 
indien ze in het hele desbetreffende 
stroomgebied worden gecoördineerd.

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
infrastructuur, te verminderen, waarbij moet 
worden aangetekend dat de daartoe getroffen 
maatregelen alleen effect kunnen sorteren 
indien ze in het hele desbetreffende 
stroomgebied worden gecoördineerd en
meer belang toekennen aan 
natuurgerelateerde maatregelen door het 
traditionele korte-termijn paradigma 
"bouwen om te beschermen" te verlaten en 
zich te richten op een ecologisch duurzaam 
overstromingsbeheer. 

Amendement 4
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het voorgestelde geïntegreerde 
stroomgebiedbeheer moet gebaseerd zijn op 
(a) de desbetreffende "draagkracht" van 
het milieu, dat wil zeggen het behoorlijk en 
op lange-termijn functioneren van het 
ecosysteem en de instandhouding van de 
biodiversiteit, alsmede de daarmee 
samenhangende sociaal-economische 
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voordelen voor de mens, (b) 
gemeenschappelijke evaluatie van de 
behoeften en verwachtingen van alle 
belanghebbenden op het niveau van het 
stroomgebied en (c) de best mogelijke 
voorlichting. 

Amendement 5
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Voorwaarden voor een duurzaam 
overstromingsgevaarbeheer moeten worden 
opgenomen in de definitie en de 
tenuitvoerlegging van alle andere relevante 
beleidspunten van de lidstaten en de Unie, 
zoals het watervervoerbeleid, het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid, het 
energiebeleid en het onderzoeksbeleid. 

Amendement 6
Overweging 9

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 
worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico in elk van die 
gevallen is en of er verdere maatregelen 
moeten worden getroffen.

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. 
Dergelijke gebieden kunnen echter van 
betekenis zijn voor het beperken van het 
overstromingsgevaar.  Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 
worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico in elk van die 
gevallen is, in hoeverre de mogelijkheid van 
risicobeperking aanwezig is en of er 
verdere maatregelen moeten worden 
getroffen.

Amendement 7
Overweging 14



PA\605043NL.doc 7/14 PE 370.110v02-00

NL

(14) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 
Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer; de twee processen 
moeten elkaar daarom optimaal versterken. 
Met het oog op een efficiënte aanpak en een 
verstandig gebruik van middelen moet voor 
een nauwe coördinatie tussen de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn en die van Richtlijn 2000/60/EG 
worden gezorgd.

(14) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 
Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer; de twee processen 
moeten daarom volledig worden 
geïntegreerd . Met het oog op een efficiënte 
aanpak en een verstandig gebruik van 
middelen moet voor een onmiddellijke 
integratie en synchronisatie van de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn en die van Richtlijn 2000/60/EG 
worden gezorgd, en moet hij in 
overeenstemming zijn met de doeleinden 
van laatstgenoemde richtlijn.

Amendement 8
Overweging 15

(15) Met betrekking tot het multifunctionele 
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer, 
ecologie, de binnenvaart of de opwekking 
van waterkracht) en de gevolgen van dat 
gebruik op de waterlichamen, voorziet 
Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij in artikel 4, lid 7, 
onder meer afwijkingen van de 
doelstellingen inzake de "goede toestand" 
en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan.

(15) Met betrekking tot het multifunctionele 
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer en
ecologie) en de gevolgen van dat gebruik op 
de waterlichamen, voorziet Richtlijn 
2000/60/EG in een duidelijk en transparant 
proces, waarbij in artikel 4, lid 7, onder meer 
afwijkingen van de doelstellingen inzake de 
"goede toestand" en/of het "niet-vóórkomen 
van achteruitgang" worden toegestaan.

Amendement 9
Artikel 3

Voor de toepassing van deze richtlijn maken 
de lidstaten gebruik van de in artikel 3, leden 
1, 2, 3 en 6, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde regelingen.

Voor de toepassing van deze richtlijn 
bevorderen de lidstaten een duurzaam 
beleid van overstromingsgevaarbeheer en 
maatregelen die in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen die zijn vastgelegd in 
de artikelen 1 en 4 van Richtlijn 
2000/60/EG en maken ze gebruik van de in 
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artikel 3, leden 1, 2, 3 en 6, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde regelingen.

De lidstaten integreren de voorwaarden 
voor het duurzaam beheer van 
overstromingsgevaar bij de vaststelling en 
de tenuitvoerlegging van het beleid op alle 
andere relevante terreinen.

Amendement 10
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik; 

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de daarbij
horende kustgebieden worden aangegeven, 
alsmede de topografie en het grondgebruik; 

Amendement 11
Artikel 4, lid 2, letter f bis) (nieuw)

f bis) een beoordeling van de effectiviteit 
van de bestaande kunstmatige 
infrastructuur voor waterkering, rekening 
houdend met het reëel vermogen schade te 
voorkomen alsmede hun economische en 
ecologische effectiviteit;

Amendement 12
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of waar, naar 
wordt geconcludeerd, de potentiële gevolgen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
of de economische bedrijvigheid als 
aanvaardbaar gering worden beschouwd;
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Amendement 13
Artikel 7, lid 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden  en 
worden de overstromingsrisicokaarten 
gebruikt om, direct of indirect, subsidies af 
te bouwen die leiden tot toename van 
overstromingsgevaar..

Amendement 14
Artikel 7, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) gebieden voor natuurlijke opslag in 
uiterwaarden en gebieden die dienst 
kunnen doen als opnamereserve, nu of in 
de toekomst. 

Amendement 15
Artikel 9, lid 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden. 

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), Richtlijn 
79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG 
bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

Amendement 16
Artikel 9, lid 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde risicopreventie- en
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vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Amendement 17
Artikel 9, lid 3, alinea 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om: .

a) de overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
risicopreventie- en beschermingsniveaus te 
bereiken

b) bij te dragen aan het beheer van 
overstromingen in stroomopwaarts en 
stroomafwaarts gelegen gebieden of in elk 
geval het overstromingsrisico niet zodanig 
te beïnvloeden dat stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden 
geconfronteerd worden met onevenredig 
hoge kosten voor het bereiken van een 
aanvaardbaar niveau van risicopreventie 
en bescherming;
c) gebruik te maken van natuurlijke 
processen zoals opslag in uiterwaarden en 
het bevorderen van een adequate 
ruimtelijke ordening en adequate 
landbouw- en bosbouwmethoden, in het 
gehele stroomgebied. 

Amendement 18
Artikel 9, lid 3, alinea 1 bis (nieuw)

Overstromingsrisico-beheermaatregelen 
omvatten maatregelen voor het verhalen 
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van kosten zodat de economische 
bedrijvigheid in risicogebieden de kosten 
draagt voor preventiemaatregelen en 
noodvoorzieningen en de daaruit 
voortvloeiende kosten voor milieu en 
hulpbronnen en voorts verplichtingen voor 
hen die in risicogebieden wonen om naar 
vermogen schadebeperkende 
voorzorgsmaatregelen te nemen.

Amendement 19
Artikel 12, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten die volledig tot hun 
grondgebied behoren, één 
overstromingsrisico-beheerplan wordt 
opgesteld.

1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten die volledig tot hun 
grondgebied behoren, één 
overstromingsrisico-beheerplan wordt 
opgesteld, waarbij alle relevante 
autoriteiten worden betrokken en rekening 
wordt gehouden met regionale 
overstromingsrisico-beheerplannen..

Amendement 20
Artikel 13, leden 1 en 2

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen. 

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
vanaf de dag van inwerkingtreding van 
deze richtlijn strak gecoördineerd met, en 
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen. 

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisico-beheerplannen en de 
latere, in artikel 10 van de onderhavige 
richtlijn bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt strak gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisico-beheerplannen en de 
latere, in artikel 10 van de onderhavige 
richtlijn bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt vanaf de dag van inwerkingtreding 
van deze richtlijn strak gecoördineerd met, 
en geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.
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Amendement 21
Artikel 14, lid 2

2. De lidstaten zien toe op de actieve 
participatie van alle betrokken partijen bij 
het opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde 
overstromingsrisico-beheerplannen.

2. De lidstaten zien toe op de actieve 
participatie van alle betrokken partijen bij 
het opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde 
overstromingsrisico-beheerplannen.

Op verzoek wordt toegang verleend tot 
achtergronddocumenten en -informatie die 
gebruikt wordt voor de ontwikkeling van 
ontwerp-overstromingsrisicokaarten en -
overstromingsrisico-beheerplannen 

Amendement 22
Bijlage, Afdeling A, punt 3

3. een beschrijving van het overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, vastgestelde adequate 
beschermingsniveau;

3. een beschrijving van het overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, vastgestelde adequate 
risicopreventie- en beschermingsniveau;

Amendement 23
Bijlage, Afdeling A, punt 3 bis (nieuw)

3 bis. identificatie van alle relevante 
beleidspunten en financiële instrumenten 
die moeten worden geïntegreerd om een 
duurzaam overstromingsrisicobeheer te 
garanderen;

Amendement 24
Bijlage, Afdeling A, punt 3 ter (nieuw)

3 ter. een beoordeling van de gevolgen van 
beleidsopties op de ecologische toestand 
van aangetaste waterlichamen en de 
economische consequenties daarvan, met 
de totale kosten voor hulpbronnen en 
milieu;

Amendement 25
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Bijlage, Afdeling A, punt 4

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
beschermingsniveaus te bereiken, met 
inbegrip van de overeenkomstig artikel 9 
genomen maatregelen en de in het kader van 
andere communautaire besluiten genomen 
overstromingsgerelateerde maatregelen;

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
risicopreventie- en beschermingsniveaus te 
bereiken, met inbegrip van de 
overeenkomstig artikel 9 genomen 
maatregelen, maatregelen die moeten 
worden ontwikkeld als onderdeel van en
geïntegreerd moeten worden in, en 
waarover verslag moet worden uitgebracht 
naast het "maatregelenprogramma" dat is 
opgenomen in het stroomgebied-
beheerplan in Richtlijn 2000/60/EG, 
maatregelen voor het verhalen van kosten
en de in het kader van andere 
communautaire besluiten genomen 
overstromingsgerelateerde maatregelen;

Amendement 26
Bijlage, Afdeling A, punt 4 bis (nieuw)

4 bis. bieden van voorrang aan 
maatregelen ter bevordering van 
schadepreventie, in het kader van de 
doelstellingen van het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" en/of "goede ecologische, 
chemische en kwantitatieve toestand" in 
Richtlijn 2000/60/EG, zoals:
- bescherming van drasland en 
uiterwaarden, 
- herstel van aangetast drasland en 
aangetaste uiterwaarden (met inbegrip van 
meanders), met name die welke de 
verbinding van rivieren met hun 
uiterwaarden herstellen, 
- verwijderen uit rivieren van verouderde 
kunstmatige infrastructuur ter 
bescherming tegen overstromingen,
- voorkomen van nieuwe bouwprojecten 
(infrastructuur, woonhuizen, enz.) in 
uiterwaarden,
- ondersteunen van duurzame ruimtelijke 
ordening in stroomgebieden ter verbetering 
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van natuurlijke wateropname en 
aanvulling van grondwater,  
- voorafgaande goedkeuring of registratie 
van activiteiten in uiterwaarden,

Amendement 27
Bijlage, Afdeling A, punt 4 ter (nieuw)

4 ter. een beoordeling van de directe of 
indirecte gevolgen van overstromingsrisico-
beheermaatregelen op de chemische 
samenstelling van het grondwater:

Amendement 28
Bijlage, Afdeling A, punt 4 quater (nieuw)

4 quater. een omschrijving van de rol van 
de bevoegde autoriteiten;

Amendement 29
Bijlage, Afdeling B, punt 2

2. een beoordeling van de vooruitgang die 
met het oog op het bereiken van het 
beschermingsniveau is geboekt;

2. een beoordeling van de vooruitgang die 
met het oog op het bereiken van het
risicopreventie- en beschermingsniveau is 
geboekt;
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