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SAMENVATING 

Conceptuele grondslagen 

Voor een goed begrip van het stedelijke, communautaire en nationale beleid voor 
achterstandswijken, moet eerst worden getracht dit bijzondere stedelijke milieu te 
omschrijven: een achterstandswijk is een stedelijk gebied waar veel problemen 
samenkomen – op sociaal, economisch en cultureel gebied en op het gebied van vervoer, 
milieu, veiligheid, stadsplanning en huisvesting.  

Gezien het veelvoud aan problemen die een achterstandswijk kenmerkt, is het voor het 
welslagen van een hersteloperatie van essentieel belang dat een gesegmenteerde, ofwel op 
één sector gerichte aanpak wordt verlaten, ten gunste van een geïntegreerde benadering.  

De geïntegreerde benadering zelf verdient overigens uitleg, gezien haar complexe karakter: 

• zij verenigt verticale integratie – tussen verschillende beslissingsniveaus en 
overheden (Europese Unie, land, regio, provincie, gemeente, wijken) – met 
horizontale integratie, tussen de publieke en private sector of zelfs, binnen 
instellingen en overheidsdiensten, tussen politiek en ambtenarij; 

• zij integreert verschillende soorten financiële instrumenten (communautair, 
nationaal, regionaal, lokaal, particulier), en zorgt er tevens voor dat de maatregelen 
als een hefboom werken en duurzaam zijn;  

• zij houdt in dat er lokaal sociaal kapitaal wordt aangewend en gebundeld, waarmee 
concreet vorm kan worden gegeven aan een "burgerbestuur ter plaatse", dat bij de 
verschillende fasen van een project is betrokken: opzet, planning, uitvoering, 
toezicht en evaluatie. Daarnaast moet sociaal kapitaal worden aangewend om 
gezamenlijke projecten van burgers van de grond te laten komen; 

• zij schenkt bijzondere aandacht aan duurzame ontwikkeling.  

Hier moet worden benadrukt dat het voor de praktijk van de geïntegreerde benadering 
van cruciaal belang is dat de belanghebbenden, zowel publiek als particulier, in de 
gelegenheid en in staat zijn samen te werken, ook al is deze samenwerking moeilijker 
te verwezenlijken ten aanzien van concrete initiatieven.  

 

De fasen van het Europese beleid voor achterstandswijken 

Het stedelijk beleid bezit geen rechtsgrondslag in het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.  

Met het oog op een doelmatiger communautair beleid is de Europese Unie in de loop der 
jaren echter belang gaan stellen in het herstel en de ontwikkeling van steden en hun 
achterstandswijken. Zodoende heeft zij concrete beleidsinitiatieven ontplooid.  

Door deze initiatieven zijn zowel de EU als de lidstaten zich steeds meer bewust geworden 
van de bijdrage die steden en agglomeraties leveren aan groei en werkgelegenheid. 
Bovendien hebben de initiatieven de begripsvorming van de geïntegreerde benadering 
bevorderd, alsmede de aanmoediging van de toepassing ervan binnen de uitwerking en 
uitvoering van ontwikkelingsstrategieën voor steden en achterstandswijken.  
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De fundamentele stappen in dit proces zijn:  

• de aanneming van: een groenboek over het stedelijk milieu (1990); de mededeling 
“Aanzet tot een actieve benadering van de steden in de Europese Unie” (1997); en 
“Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling” (1998). Uit deze documenten 
blijkt dat de zorgen om het milieu en om de steden overeen zijn gaan stemmen.  

• de aanneming van het “Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief”, (1999), het 
vertrekpunt van een werkelijk Europees beleid voor achterstandswijken; 

• de lancering van de stedelijke proefprojecten (1990-1993), het communautaire 
initiatief URBAN (1994-1999), alsmede het initiatief URBAN II (2000-2006), die 
aansporen tot concrete actie ten behoeve van steden en achterstandswijken; 

• de ondertekening van het Akkoord van Bristol (2005), waarin een "duurzame 
gemeenschap" wordt omschreven als een plek waar men vandaag en in de toekomst 
wil wonen en werken; 

• de aanneming van het Handvest van Leipzig (2007), waarin speciaal belang wordt 
gehecht aan achterstandswijken en strategieën voor stedelijke achterstandswijken 
worden omschreven, in het kader van een geïntegreerd stedelijk 
ontwikkelingsbeleid; 

• de aanneming van de territoriale agenda (2007), die het stedelijk beleid in het 
middelpunt plaatst van de bijstandsverleningen uit de Structuurfondsen voor de 
periode 2007-2013; 

• de lancering van de audit stedelijk leefmilieu, waarmee statistische gegevens over 
de levenskwaliteit in Europese steden kunnen worden verzameld; 

• de aanneming van het Groenboek over territoriale cohesie (2008), waarin methoden 
worden voorgesteld om een territoriale cohesie te bereiken en waarmee de discussie 
over de uitvoering wordt gestimuleerd.  

Tijdens de eerste periode 1990-1999 is de geïntegreerde aanpak weliswaar niet geheel 
begrepen en uitgevoerd, maar anderzijds hebben het Akkoord van Bristol, het Handvest 
van Leipzig en de territoriale agenda ervoor gezorgd dat deze aanpak als concept verder is 
ontwikkeld. Ook de Lissabonstrategie (2000) en, daarna, die van Göteborg (2001) droegen 
daaraan bij, met name doordat zij een integratie van de begrippen mededinging en 
duurzame ontwikkeling bewerkstelligden.  

In de geschiedenis en ontwikkeling van het beleid voor steden en achterstandswijken heeft 
het Europees Parlement continu een aanjagende rol vervuld, met name door de activiteiten 
van de Commissie regionale ontwikkeling.  

 

Balans van de programmering 2000-2006 over maatregelen voor 
achtergestelde stedelijke gebieden 

Met de programmering van de Structuurfondsen 2000-2006 heeft het communautaire 
beleid voor achterstandswijken zich aanzienlijk uitgebreid, vooral door de uitvoering van 
het communautaire initiatief URBAN II en van het programma URBACT I.  
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De voornaamste resultaten van het communautaire initiatief URBAN II betreffen: 

• verspreiding van het begrip geïntegreerde benadering: de stappen die als gevolg 
van deze initiatieven zijn genomen brengen een verticale en horizontale coördinatie 
met zich mee; 

• versterking van decentralisatie en subsidiariteit: lokale overheden krijgen meer en 
belangrijke bevoegdheden, die in de uitwerking van het communautaire stedelijke 
beleid zijn inbegrepen; 

• totstandbrenging van een consequent hefboomeffect: het gebruik van de 
structuurfondsen voor lokale ontwikkeling verhoogt de kans op publieke en private 
investeringen. 

In het kader van dit initiatief is 82 % van de hulp toegewezen aan acties met de volgende 
doelstellingen: fysieke herinrichting en milieuverbetering, bestrijding van sociale uitsluiting 
en hulp aan bedrijven en het scheppen van banen.  

Tegelijkertijd heeft het programma URBACT een succesvolle uitwisseling van URBAN-
ervaringen mogelijk gemaakt, met name op het gebied van toepassingen van de 
geïntegreerde aanpak.  

Bovendien heeft in deze periode het actieve beleid voor achtergestelde stedelijke gebieden 
enigszins concreet gestalte gekregen door de regionale operationele programma's (ROP’s) 
en de enkelvoudige programmeringsdocumenten (EPD's). 

In deze documenten is de problematiek van het stedelijke beleid geïntegreerd op een wijze 
die per programma verschilt, zowel wat betreft soorten maatregelen als hoeveelheid 
toegewezen middelen. Bovendien blijkt dat kwesties betreffende stedelijke ontwikkeling in 
een groot aantal gebieden zijn behandeld in het kader van maatregelen met een bredere 
reikwijdte, dus niet noodzakelijkerwijs alleen gericht op de problematiek van 
achterstandswijken.  

Al met al hebben deze initiatieven de notie van de geïntegreerde aanpak aanmerkelijk 
versterkt. Er kan echter nog niet worden gezegd dat een integratie waarin werkelijk sprake 
is van burgerbestuur en van effectieve maatregelen voor stedelijk beleid, al een feit is.  

 

Het Europese beleid voor achtergestelde stedelijke gebieden in de 
programmeringsperiode 2007-2013 

Een analyse van de operationele programma's 2007-2013 brengt aan het licht dat de oude 
en de nieuwe lidstaten in het algemeen zeer verschillend uitvoering geven aan het 
communautaire beleid, zeker wat achterstandswijken betreft. In de eerste plaats hebben de 
nieuwe lidstaten geen gebruik kunnen maken van het URBAN-initiatief, waarmee lokale 
overheden aan dit beleid konden deelnemen. Vervolgens hebben de nieuwe leden na hun 
toetreding het stedelijke beleid vaak vertaald in structurele maatregelen. Gezien de 
urgentie van de problemen genoot de geïntegreerde benadering niet de voorkeur.  

Indachtig het NSRK van elk land moest de opzet van de operationele programma's aan 
“earmarking”-regels gehoorzamen. Dit hield in dat een minimumpercentage van 
maatregelen gericht moest zijn op de prioriteiten van de Lissabonstrategie. Vele betreffen 
het stedelijk beleid voor achterstandswijken in een geïntegreerde benadering.  
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Daarnaast is in de OP's 2007-2013 groot belang gehecht aan het in goede banen leiden van 
beleid en aan de betrokkenheid van lokale overheden bij de opzet en uitvoering van 
programma's voor stedelijke ontwikkeling, in het bijzonder de verbetering van wijken die in 
grote moeilijkheden verkeren.  

Het gemiddelde van de OP's in de huidige programmeringsperiode met een stedelijk aspect 
wordt geschat op 56,3 %, en op 70 % indien de OP's van de gebieden “Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” worden meegerekend.  

Voor de periode 2007-2013 lijkt vooral één instrument toegesneden op geïntegreerde 
stedelijke ontwikkeling: het initiatief JESSICA. Immers, JESSICA is gericht op 
stadsvernieuwing en moedigt een hefboomeffect aan door private en publieke investeringen 
te vergemakkelijken in de wijken die hulp krijgen in het kader van de Structuurfondsen.  

Tegelijkertijd stimuleert het programma URBACT II (2007-2013) een uitwisseling van 
ervaringen en een overdracht van goede praktijken die een geïntegreerde aanpak in 
achterstandswijken bevorderen. In het kader van URBACT II worden twee initiatieven in 
het bijzonder geanalyseerd, voor zover zij zijn gericht op vernieuwende methoden op het 
gebied van geïntegreerde stadsontwikkeling: 

• Het keurmerk Fast Track; 

• Erasmus voor afgevaardigden. 

Alvorens de specifiekere problemen die de beheersinstanties hebben ondervonden worden 
geanalyseerd, komt in deze studie het anticrisispakket aan bod. Vanwege de 
sociaaleconomische crisis in de EU neigen instellingen en nationale overheden er immers 
toe om acties aan te moedigen die investeringen stimuleren, teneinde de economische 
groei te herstellen. In dat licht bezien geniet de steun aan achterstandswijken veelal 
prioriteit.  

 

Conclusies 

De maatregelen ten behoeve van stedelijke probleemgebieden die de Europese Commissie 
vanaf begin jaren negentig in gang heeft gezet, hebben aangetoond dat hun succes voor 
een groot deel is te danken aan het aanwenden van de knowhow van mannen en vrouwen 
en hun vermogen gemeenschappelijke en afzonderlijke doelstellingen te structureren en op 
elkaar af te stemmen.  

Om achterstandswijken op te knappen en nieuw leven in te blazen is het niet alleen nodig 
dat er aandacht wordt besteed aan externe structurele aspecten, waarvan het belang voor 
de hand ligt, maar ook en vooral aan immateriële ontwikkelingsaspecten. Lokale 
ontwikkeling stoelt overigens vooral op menselijke middelen, waarvan het vermogen tot 
vernieuwing tegelijk moet worden gestructureerd en opgewaardeerd.  

Zo bestonden de eerste Europese beleidsmaatregelen ten behoeve van stedelijke 
probleemgebieden uit pogingen tot compensatie van de gebreken op het gebied van 
diensten en infrastructuur, die zich hadden opgestapeld door de voortschrijdende leegloop 
van stadscentra en de verpaupering van buitenwijken.  

Dergelijke maatregelen kunnen aan de economische aanbodzijde zeker nog een belangrijke 
rol spelen, als antwoord op externe schokken en op de nieuwe eisen betreffende aanbod en 
technologie. Maar lokale ontwikkeling – meer in het bijzonder die van achterstandswijken – 
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hangt voor een groot deel af van de mate waarin burgers en andere lokale bestuurders 
betrokken zijn bij de programma's, de herstelprojecten en de activiteiten op het gebied van 
micro-ondernemerschap.  

Het ligt daarom voor de hand dat het overheidsbeleid zich moet richten op de integratie 
van activiteiten op dit niveau, door te stimuleren dat er lokale initiatieven worden 
genomen, aangezien plaatselijke actoren beter kunnen beoordelen wat de kansen zijn op 
sociaaleconomisch- en milieugebied. Dit beleid kan alleen slagen indien plaatselijke 
bewoners het begrijpen en erin delen.  

Daarom hebben overheden op verschillende niveaus de taak activiteiten in verwaarloosde 
centra van grote steden en buitenwijken te stimuleren, met name in de meeste steden die 
in achtergestelde gebieden liggen.  

Na een fase van vooral sectorale acties is het dienstig een verruiming na te streven en de 
ontwikkeling van geïntegreerde en transsectorale ontwikkelingsstrategieën verplicht te 
stellen. Deze benadering vereist tevens voorbeeldacties waaraan plaatselijke publieke en 
particuliere actoren kunnen zien wat het oplevert om zich rond een gezamenlijk 
ontwikkelingsplan te scharen. Deze praktijken behoren gebaseerd te zijn op flexibel 
overheidsbeleid, uitwisseling van ervaringen en beste praktijken, actieve deelname van 
lokale actoren en de combinatie van een opwaartse (bottom-up) en neerwaartse (top-
down) benadering, rekening houdend met wat deze twee benaderingen ieder hebben bij te 
dragen.  

Bovendien moet de Europese Commissie deze kans aangrijpen om een ware burgercultuur 
van partnerschap en samenwerking op stedelijk gebied te vestigen en te consolideren. De 
Commissie is immers bij uitstek de instantie waar tal van voorbeelden van 
stadsvernieuwing en goed bestuur, afkomstig van lidstaten, samenkomen. Alleen indien 
een dergelijke cultuur zich geleidelijk vestigt, kan de geïntegreerde aanpak voor 
achterstandswijken worden verbeterd.  

 

Aanbevelingen  

Om een maximaal effect van een waar stedelijk beleid te sorteren, zou het wenselijk zijn 
indien de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement de 
Europese Commissie voorstelt de volgende maatregelen te nemen voor de periode na 
2013: 

• in samenspraak met de lidstaten een “Kaart van de achterstandswijken” in de EU 
aanleggen, op basis van een aantal samenvattende en gezamenlijk opgestelde 
indicatoren; 

• het opnieuw oppakken van het communautaire initiatief URBAN, voor alle lidstaten, 
of op zijn minst voor de EU-12; daartoe is het voldoende om een van te voren 
vastgesteld deel van de financiële middelen die elk van deze staten wordt toegekend 
in een gemeenschappelijke pot te doen, die hun is voorbehouden en waarvan zij 
zowel contribuanten als gebruikers zijn; 

• meer financiële middelen vrijmaken voor URBACT om tegemoet te komen aan de 
doelstellingen van dit programma – uitwisselingen van ervaringen en evaluaties, 
modellering en overdracht van goede praktijken – en lokale actoren te verzekeren 
van technische assistentie; 
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• daartoe zou de structuur van het gegevensbestand van URBACT moeten worden 
verbeterd, zodanig dat het homogener wordt, en makkelijker toegankelijk ten 
behoeve van stedelijk innovatiewerk dat reeds is voltooid of in uitvoering is; dit 
gegevensbestand zou de eerste stap kunnen zijn naar een jaarlijkse beurs van 
uitwisselingen en overdrachten van goede praktijken, in hoofdzaak gericht op 
innovatie, burgerbestuur en op duurzaamheid in een achtergesteld stedelijk milieu; 

• het opstellen van een gids met als onderwerp “Stedelijk burgerbestuur” waarin de 
methode hiervan wordt uitgelegd; deze gids zou bestemd zijn voor stedelijke 
beleidsbepalers, voor publieke en private belanghebbenden, en voor 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld; daarin zou:  

- duidelijk moeten worden aangegeven op welke factoren de meerwaarde van een 
geïntegreerde en duurzame stadsontwikkeling berust,  

- een theoretisch referentiekader aangaande bestuur moeten worden vastgesteld, 
zulks in het licht van bestaande praktijken en in verhouding tot de toepassing 
van geconsolideerde beheerspraktijken, werkwijzen en methoden voor 
opwaardering van gemeenschappelijk bezit; 

• de samenwerking tussen het EIB, het EIF, het EFRO en de lidstaten verbeteren, en 
zorgen voor een ruimere financiering van het EIB en EIF om de ontplooiing en 
begeleiding van kleinschalige activiteiten, alsmede de toekenning van 
microkredieten met hetzelfde doel, aan te moedigen; 

• een Europese stichting tot herstel van stedelijke achterstandsgebieden in het leven 
roepen voor de financiering van essentiële infrastructurele projecten en 
buurtdiensten (hulp aan families en personen, klein metselaarswerk, loodgieters- en 
elektricienswerk, diverse reparaties, enz.); voor probleemjongeren uit de buurt die 
zich tot dergelijke activiteiten aangetrokken voelen, zou de stichting opleidingen 
kunnen verzorgen; 

• het in het kader van de nieuwe versie van URBAN aanmoedigen van initiatieven 
waarmee de verhuizing naar voorsteden wordt tegengegaan en de terugkeer naar 
de stadcentra ondersteund; 

• het aanmoedigen en stimuleren van kunstzinnige ambachtelijke activiteiten in 
probleemwijken en deze vergezeld te doen gaan van passende 
keurmerkeninitiatieven. 

 


