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Korte inhoud 
 
De studie heeft betrekking op de interactie tussen plannen voor geïntegreerd 
stedelijk vervoer (plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit/duurzaam 
stedelijk vervoer – SUMP) en het cohesiebeleid van de Europese Unie. Nadat 
is ingegaan op het concept van SUMP en de rol van vervoer en stedelijk 
vervoer in het cohesiebeleid wordt in acht case studies het verband tussen 
planning van geïntegreerd stedelijk vervoer en de financiering van 
vervoermaatregelen en –projecten via het cohesiebeleid onder de loep 
genomen. Ten slotte biedt de studie beleidsaanbevelingen, onder meer met 
betrekking tot de voorstellen van 2011 voor de herziening van het 
cohesiebeleid. 
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SAMENVATTING 
 

Achtergrond 
Het cohesiebeleid van de Europese Unie speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de 
concurrentiepositie van de Unie als geheel, en in het bijzonder die van de zwakste van haar 
271 regio’s. Via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), ook wel bekend als de structuurfondsen, alsmede het Cohesiefonds, 
investeert de EU in duizenden projecten in uiteenlopende sectoren van de economie en in 
culturele en sociale doelen in alle regio’s van Europa. Voor de financieringsperiode 2007-
2013 vormt de totale begroting van 347 miljard euro de grootste bron van financiële steun 
voor investeringen in groei en werkgelegenheid op EU-niveau. De instrumenten waarmee 
de middelen naar de aanvragers worden geleid, de zogeheten operationele programma’s 
(OPs), worden door de lidstaten voorbereid en door de Europese Commissie goedgekeurd. 
 
Rond een kwart van het totaal van 347 miljard euro aan middelen voor het cohesiebeleid 
gaat naar vervoer. Slechts 2,3% van dit totaal wordt toegekend aan reeds vastgestelde 
projecten voor stedelijk vervoer. Anderzijds leeft ca. 70% van de Europese bevolking in 
stedelijke gebieden, en dit percentage neemt steeds verder toe. In totaal is 8,1 miljard 
euro via de operationele programma's toegekend aan projecten voor stedelijk vervoer. 
Ieder operationeel programma wordt gefinancierd uit één bepaald fonds, bijvoorbeeld de 
structuurfondsen of het Cohesiefonds. De operationele programma’s worden beheerd door 
nationale ministeries, regionale autoriteiten of plaatselijke overheden, die door de lidstaten 
belast zijn met de taak van beheersautoriteit voor een operationeel programma. 
 
Naast de klassieke operationele programma’s van het cohesiebeleid zijn er specifieke 
subsidie-instrumenten, die ten dele door de EIB worden gefinancierd. Vijf hiervan verdienen 
het te worden vermeld in de context van de financiering van projecten voor stedelijke 
mobiliteit: JASPERS voorziet in technische steun voor de twaalf nieuwe lidstaten met 
betrekking tot grote infrastructuurprojecten van hoge kwaliteit. JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas) is gericht op steun aan stedelijke 
ontwikkeling en vernieuwing. De Europese Territoriale Samenwerking (ETC) wordt vaak 
genoemd in combinatie met het INTERREG IVC-programma, dat steun biedt aan regionale 
en stedelijke netwerken door optimale methodes uit te wisselen. URBACT II is een 
programma voor uitwisseling en scholing ter bevordering van geïntegreerde, duurzame 
stedelijke ontwikkeling, en ESPON verleent steun aan beleidsontwikkeling ten behoeve van 
territoriale samenhang. 
 
Het Witboek vervoer (Europese Commissie, 2011d) maakt gewag van een mogelijk 
onderzoek naar een Europees kader ter ondersteuning van geleidelijke tenuitvoerlegging 
van stedelijke mobiliteitsplannen in Europese steden. Hiermee wordt de band tussen het 
cohesiebeleid en projecten voor duurzaam stedelijk vervoer duidelijk aangegeven. 
Bovendien wordt in het Witboek verwezen naar het concept van plannen voor duurzame 
stedelijke mobiliteit (SUMPs) of plannen voor duurzaam stedelijk vervoer (SUTPs), die 
uitvoerige planningsinstrumenten vormen welke gericht zijn op alle soorten vervoer in 
steden en in het gebied daar omheen. Het concept van SUMPs kwam reeds in twee eerdere 
EU-documenten aan de orde – het Groenboek (Europese Commissie, 2007a) en het 
Actieplan stedelijke mobiliteit (Europese Commissie, 2009). 
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Doel en activiteiten 
De studie heeft tot doel een duidelijk uitleg van het concept en de status van stedelijke 
gebieden, stedelijke mobiliteit en SUMPs (of SUTPs) in Europa te geven. Daarnaast wordt 
het verband tussen cohesiebeleid en SUMPs geanalyseerd. 
 
De studie heeft een tweeledige methodologische basis: enerzijds wordt een overzicht van 
de belangrijkste documentatie opgesteld, en anderzijds wordt een onderzoek uitgevoerd 
naar acht doelbewust gekozen case studies waaruit een mogelijk verband tussen 
operationele programma’s en SUMPs blijkt. In feite maakt slechts twee derde van de in de 
operationele programma's genoemde projecten deel uit van een plan voor duurzame 
stedelijke mobiliteit of een vergelijkbaar plan voor vervoersontwikkeling.  De acht case 
studies omvatten vier gevallen in convergentieregio’s: 

 Cluj Napoca (Roemenië); 

 Halle (Duitsland);  

 Krakow (Polen); 

 Tallinn (Estland);  
 
drie RCW-regio’s: 

 Barcelona (Spanje); 

 Liverpool (Verenigd Koninkrijk); 

 Rennes (Frankrijk);  
 
en een grensoverschrijdende regio in het kader van de ETC-doelstelling:  

 Straatsburg/ Kehl (Frankrijk/ Duitsland).  
 
Bevindingen en aanbevelingen 
De documentatie over SUMPs bevat diverse criteria die een SUMP kenmerken. Uit 
onderhavige studie blijkt dat slechts enkele van de onderzochte plannen aan alle criteria 
voldoen. De analyse van de case studies laat zien dat het verband tussen de instrumenten 
van het EU-cohesiebeleid en de plaatselijke of regionale planning op het gebied van 
stedelijke mobiliteit van geval tot geval sterk verschilt. In gevallen waarin geen echte SUMP 
bestaat wordt via het operationele programma vaker vervoersinfrastructuur gefinancierd 
dan maatregelen voor vervoersbeheer (Halle, Tallinn). Anderzijds spelen projecten voor 
duurzame stedelijke mobiliteit een belangrijke rol in de operationele programma's in 
Liverpool en Krakow, ook al vormen zij formeel gezien geen onderdeel van het plan voor 
stedelijke mobiliteit. 
 
Daarnaast blijkt uit het geval van Liverpool dat het voordelen heeft om bij de uitvoering 
van het operationele programma een bottom up-benadering toe te passen, bijvoorbeeld 
wanneer plaatselijke belanghebbenden specifieke projecten voorstellen, waarna deze 
worden afgezet tegen de prioriteiten van het operationele programma. Als gevolg van het 
complexe karakter van het subsidiestelsel, dat flexibiliteit garandeert als het gaat om de 
behoeften van elke regio, is het evenwel vaak moeilijk voor potentiële begunstigden om 
deze voorwaarden en de interactie tussen de verschillende vormen van financiële steun te 
doorgronden en te begrijpen.  
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Plaatselijke autoriteiten op het gebied van vervoersplanning zijn vaak niet op de hoogte 
van de financieringsmogelijkheden van het operationele programma en houden dan ook 
geen rekening met dit programma bij het uitstippelen van een plan voor (duurzaam) 
stedelijk vervoer. De reden daarvan lijkt te schuilen in het feit dat het om twee 
verschillende geografische benaderingen gaat: operationele programma’s zijn gericht op 
regionale of nationale ontwikkeling, terwijl de lokale plannen de stedelijke omstandigheden 
in aanmerking nemen. 
 

Er wordt dan ook aanbevolen bij de planners van stedelijke infrastructuur besef te wekken 
van de operationele programma’s die voor hun gemeenten gelden en instanties aan te 
wijzen die in aanmerking komende operationele programma’s, bijvoorbeeld die welke op 
stedelijke ontwikkeling gericht zijn, te koppelen met potentiële nieuwe SUMPs. Dit omvat 
ook: 

 Het beschikbaar stellen van uitvoerige, maar op maat gesneden informatie voor 
potentiële begunstigden; 

 Het totstandbrengen van uitwisseling tussen de beheers- en de 
vervoersautoriteiten en bestaande of potentiële begunstigden, bijvoorbeeld door 
middel van regelmatige ronde-tafelbijeenkomsten; 

 Het opnemen van de totstandbrenging van een SUMP als voorwaarde voor de 
financiering, in het kader van een OP, van maatregelen op het gebied van 
stedelijk vervoer; 

 Het opstellen van een richtsnoer over de elementen en de tenuitvoerlegging 
van SUMPs, waarbij rekening wordt gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en de 
planningsautoriteit van gemeenten; 

 Het in aanmerking nemen van een eventuele toekomstige trend van afname 
van de bevolking, die voor veel maar niet voor alle regio’s verwacht wordt, bij 
beslissingen over het doel en de prioriteiten van (nieuwe) OPs, daar een dergelijke 
ontwikkeling van invloed is op de mobiliteitsbehoeften van een regio. 

 
Daarnaast speelt goed bestuur een essentiële rol, zowel bij de vaststelling van een OP als 
van een SUMP. Hiertoe behoort ook dat administratieve, verslagleggings- en 
verantwoordingsplichten in verband met de middelen door potentiële begunstigden niet als 
bureaucratische hinderpalen worden gezien. Om bestuur en samenwerking tussen 
bestaande OPs en SUMPs te verbeteren wordt dan ook aanbevolen: 
 

 Coördinatie tussen beheersautoriteiten en beheerders van SUMPs verplicht te 
stellen, ook als er geen duidelijk verband is tussen vervoersprojecten van OPs en 
stedelijke mobiliteit; 

 Een institutionele structuur op te zetten om communicatie tussen 
beheersautoriteiten en SUMPs te bevorderen. Een mogelijkheid zou zijn om 
nationale contactpunten op te zetten voor SUMPs, die dan vervolgens informatie 
zouden moeten ontvangen over OPs in een land, en om deze informatie door te 
sturen naar de planners van SUMPs; 

 OP-projecten die van invloed kunnen zijn op stedelijk vervoer op te nemen in de 
SUMP teneinde voor een grotere reikwijdte en meer doeltreffendheid te zorgen; 
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 Na te gaan of de administratieve regels voor subsidiabiliteit in het kader van een OP 
kunnen worden vereenvoudigd, dan wel of vervoersautoriteiten en potentiële 
begunstigden ertoe kunnen worden aangezet de drempel van werkelijke of 
veronderstelde bureaucratie te overwinnen. 

 
Teneinde het verband tussen via een operationeel programma ten uitvoer gelegd 
cohesiebeleid en duurzame stedelijke mobiliteit te verbeteren, zijn er drie belangrijke 
lessen uit deze studie te trekken. Ten eerste moeten strategische en overkoepelende 
kwesties via het OP worden vastgesteld, daar dit een grotere reikwijdte heeft, nl. een land 
of een regio, en rekening houdt met de bredere regionale aspecten rond een stedelijk 
gebied, waarvoor een SUMP moet worden ontwikkeld.  
 
Ten tweede moeten de concrete projecten voor stedelijke mobiliteit op plaatselijk niveau 
vanaf de basis worden ontwikkeld, waarbij een strikte participerende en integrerende 
benadering wordt toegepast. Hoe zij moeten worden gecombineerd met de strategische 
doelstellingen en overkoepelende kwesties dient met de actoren op de twee niveaus, d.w.z. 
de beheersautoriteit van het OP en de planningsautoriteit van de SUMP, te worden 
besproken.  
 
Hierin ligt reeds de derde les besloten: de communicatie tussen de beheers- en de 
planningsautoriteiten van het OP en de SUMP dient te worden gewaarborgd en 
vergemakkelijkt. Uit de case studies zijn verschillende succesvolle 
communicatiemogelijkheden naar voren gekomen. Een strategische aanpak die altijd 
haalbaar is, is het opzetten van instanties (zoals een coördinatieraad) met leden die 
afkomstig zijn van de beheers- en planningsautoriteiten en van de begunstigden van het 
OP en het SUMP. In andere gevallen werd de communicatie gewaarborgd door institutionele 
structuren die al vóór de vaststelling van het OP en/of SUMP bestonden. Zo konden daar 
waar uitwisseling tussen gemeenten en regio's reeds lang bestond, gemakkelijk ad hoc-
werkgroepen in het leven worden geroepen om dringende kwesties te behandelen die 
samenwerking tussen OP en SUMP vereisten. Tot slot kon samenwerking ook plaatsvinden 
via personen die zowel bij het OP als bij het SUMP waren betrokken. 


