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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0658/2008, ingediend door Manfred Habermann (Duitse 
nationaliteit), over de verlenging van een trambaan door Lilienthal in de 
buurt van Bremen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de geplande verlenging van een trambaan door Lilienthal, een 
voorstad van Bremen, die volgens indiener met EU-steun wordt uitgevoerd. Indiener twijfelt 
aan de economische levensvatbaarheid van het project en hij wijst erop dat het geplande tracé 
een verstoring zal inhouden van de lokale natuurlijke en architectonische omgeving.
Aangezien hij van mening is dat de uitvoering van het project zal leiden tot niet-naleving van 
de op dit gebied geldende wetgevingsbesluiten, verzoekt hij het Europees Parlement in te 
grijpen 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener beklaagt zich over de geplande verlenging van een trambaan door Lilienthal, een 
voorstad van Bremen, die volgens indiener met EU-steun wordt uitgevoerd. Indiener twijfelt 
aan de economische levensvatbaarheid van het project en hij wijst erop dat het geplande tracé 
een verstoring zal inhouden van de lokale natuurlijke en architectonische omgeving. Hij is
van mening dat de uitvoering van het project zal leiden tot niet-naleving van de op dit gebied 
geldende wetgevingsbesluiten.

Besluitvorming rond gedecentraliseerde projecten
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De beheersautoriteit van een operationeel programma in het kader van EFRO (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is verantwoordelijk voor de beslissing of afzonderlijke 
projecten in haar regio mede uit dit fonds gefinancierd worden. De Europese Commissie en de 
lidstaten beheren samen de structuurfondsen. In overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel is de projectkeuze gedecentraliseerd (behalve bij grote projecten 
waarvoor een andere procedure geldt). De beheersautoriteit moet ervoor zorgen dat de 
projecten die zijn geselecteerd voor cofinanciering uit het EFRO, in overeenstemming zijn 
met het recht van de lidstaten en de Gemeenschap. De Commissie kan echter ingrijpen bij een 
schending van het EU-recht, of als er sprake is van financiële onregelmatigheden. In dit 
stadium kan de Commissie op basis van de beschikbare informatie geen inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht vaststellen.

Het toezichthoudend comité op de operationele programma’s Regionaal 
Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (RCW) en Convergentie voor Nedersaksen 
besliste voor de programmeringsperiode 2007-2013 over de selectiecriteria voor 
projectaanvragen, terwijl een stuurgroep besluit welke projecten uit het programmabudget 
medegefinancierd worden. In de programmeringsperiode 2007-2013 is het 
subsidiariteitsbeginsel in Nedersaksen zelfs nog verder doorgevoerd: een bepaalde 
hoeveelheid geld gaat naar districten en stadsdistricten, die zelf verantwoordelijk zijn voor 
projectkeuze en ondersteuning. De vertegenwoordiger van de Europese Commissie neemt 
deel aan de zittingen van het toezichthoudend comité, maar uitsluitend als waarnemer. Hij/zij 
heeft geen stemrecht, noch bij het vaststellen van de selectiecriteria voor projecten, noch bij 
de feitelijke keuze van projecten die steun ontvangen. De Europese Commissie heeft dus geen 
directe mogelijkheid het programma te beïnvloeden op het niveau van de afzonderlijke 
projecten. 

Het geplande project

Het geplande project beoogt de verlenging van een tramlijn door Lilienthal, een voorstad van 
Bremen. Het project wordt gefinancierd door de Duitse federale overheid voor 60 % en door 
de deelstaat Nedersaksen voor 22,5 % van de subsidiabele kosten, en verder door Bremen en 
de gemeente Lilienthal.

De Commissie heeft de beheersautoriteit gevraagd om meer informatie over het project en de 
punten die door indiener naar voren zijn gebracht. Volgens de beheersautoriteit zijn de totale 
kosten van het project in 2008 gestegen tot 53,66 miljoen euro, dat wil zeggen met 12,5 % 
van het eerder geraamde bedrag. De reden daarvoor is de stijging van de algemene kosten 
vergeleken met 2006, toen het project werd gepland en begroot. Experts in Nedersaksen 
beoordelen momenteel de technische en economische kanten van het project. De uitkomst, 
cofinanciering in het kader van EFRO of niet, wordt begin maart 2009 verwacht. Volgens de 
beheersautoriteit komt de EFRO-bijdrage aan dit project, als die wordt goedgekeurd, neer op 
5,45 miljoen euro. De bijdrage zou komen uit het operationeel programma voor de 
convergentieregio.

De Europese Commissie bepaalt niet de keuze van afzonderlijke projecten die een EFRO-
bijdrage krijgen. Dat is de verantwoordelijkheid van de programma-autoriteiten 
(toezichthoudend comité, beheersautoriteit, Nbank: de regionale bank die betrokken is bij de 
uitvoering van het programma). Een besluit over EFRO-cofinanciering wordt verwacht in de 
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loop van maart 2009. De beheersautoriteit moet ervoor zorgen dat dit en andere projecten die 
voor EFRO-cofinanciering zijn geselecteerd, volledig in overeenstemming zijn met de 
nationale en communautaire rechtsregels.


