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EU-controleurs gaan overstromingsrisicobeheer 
onderzoeken 
De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of de preventie van, bescherming tegen en 
paraatheid bij overstromingen in de EU gebaseerd is op een deugdelijke analyse en 
waarschijnlijk doeltreffend zal zijn.  

De werkzaamheden voor de controle zijn deze maand begonnen en de publicatie van de 
resultaten ervan is voor eind 2018 gepland. 

Noot voor de redactie  

De lidstaten zijn volgens de EU-hoogwaterrichtlijn van 2007 verplicht om het risico op 
overstroming voor alle waterlopen en kustlijnen te beoordelen, om de omvang van 
overstromingen, alsmede de eigendommen en mensen die in deze gebieden gevaar lopen in 
kaart te brengen, om adequate en gecoördineerde maatregelen te nemen om het risico op 
overstromingen te verminderen, om hun praktijken voor overstromingsrisicobeheer in gedeelde 
stroomgebieden te coördineren en om af te zien van maatregelen die zouden leiden tot een 
hoger overstromingsrisico in buurlanden. Bij de planning moet rekening worden gehouden met 
ontwikkelingen op lange termijn, waaronder klimaatverandering, evenals met duurzaam 
landgebruik en praktijken op het gebied van wateropvang, om zo de overstromingsbestendigheid 
over de hele linie duurzaam te verbeteren. 

Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) (verslag nr. 1/2016, “Flood risks and 
environmental vulnerability”) zal in Europa het risico op overstromingen van rivieren, 
overstromingen door regenval en overstromingen aan de kust de komende jaren naar 
verwachting toenemen doordat extreme regenval vaker voorkomt en de zeespiegel stijgt. 
Volgens een grote herverzekeringsmaatschappij zijn in de periode 1999-2015 hydrologische 
gebeurtenissen in 33 Europese landen goed voor een derde van de economische verliezen door 
klimaatgerelateerde extreme weersomstandigheden, wat overeenkomt met een bedrag van naar 
schatting 105 miljard euro.  

De EU financiert overstromingsgerelateerde projecten door middel van verschillende 
financieringsinstrumenten. Zo kunnen lidstaten en regio’s in het kader van doelstelling 
“aanpassing aan klimaatverandering en risicopreventie” voor de periode 2014-2020, EU-
middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds toewijzen aan 
overstromingsgerelateerde projecten. 




