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Betreft: Verzoekschrift 0020/2013, ingediend door Lea Ruth Ziebold (Duitse 
nationaliteit), over de sloop van beschermde gebouwen in Segovia, Avila en 
Salamanca in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om tussenkomst van het Europees Parlement om te voorkomen dat 
gebouwen in de historische steden Segovia, Avila en Salamanca in Spanje worden gesloopt. 
Volgens indienster gaat het om beschermde werken (werelderfgoed). Zij eist dat dit historisch 
erfgoed wordt behouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Indienster, een in Spanje woonachtige Duitse, verwijst in haar verzoekschrift naar drie 
erfgoedsites: De oude stad en het aquaduct van Segovia, de oude stad van Avila met de extra 
muros-kerken, en de oude stad van Salamanca.  Al deze drie sites zijn op grond van het 
Werelderfgoedverdrag van de UNESCO aangewezen als werelderfgoed.

Indienster heeft in december 2012 in Santander een powerpoint- en fotopresentatie van een 
zekere Javier Ruiz Carvajal bijgewoond, en stelt op grond van deze presentatie dat in elk van 
deze drie werelderfgoedsites gebouwen en straten worden gesloopt om "in naam van de 
vooruitgang" nieuwbouw mogelijk te maken, en dat er sprake is van een "gevecht" met elk 
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van de betrokken lokale instanties, die proberen "alle critici met juridische maatregelen de 
mond te snoeren".

Indienster doet een persoonlijk verzoek aan EP-Voorzitter Martin Schulz om 

● de steden in kwestie om een rapport te vragen;

● onmiddellijk een halt toe te roepen aan de sloop en nieuwbouw;

● alles te doen wat in zijn macht ligt om het cultureel erfgoed van deze steden te 
beschermen.

In het verzoekschrift wordt geen verdere informatie gegeven.

De Commissie heeft voorheen twee brieven van indienster over hetzelfde onderwerp 
beantwoord, die waren gericht aan commissaris Vassiliou (respectievelijk van 4 januari en 28 
februari), en blijft bij het standpunt zoals zij eerder uiteengezet heeft:

Bescherming van het Europees cultureel erfgoed is van het grootste belang. Culturele 
activiteiten, ook op het gebied van erfgoed, worden door de Commissie actief 
aangemoedigd en ondersteund door middel van diverse programma's en beleid.  Deze 
omvatten onder meer het Cultuurprogramma, de Europese erfgoeddagen, Europese 
culturele hoofdsteden, de EU-prijs voor cultureel erfgoed, het Europees erfgoedlabel en 
het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds.

De EU heeft echter beperkte bevoegdheden op het gebied van cultureel erfgoed. Cultureel 
erfgoed is namelijk in eerste instantie een nationale verantwoordelijkheid.  De rol van de 
EU wordt gedefinieerd in het Verdrag en is gericht op het aanmoedigen van 
samenwerking tussen de lidstaten, waarbij, indien nodig, het optreden van de lidstaten 
wordt ondersteund en aangevuld.  Dit is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Dit 
beginsel houdt in dat op het juiste niveau actie moet worden ondernomen, wat in het geval 
van cultureel erfgoed meestal het nationaal, regionaal en lokaal niveau is.

Tevens wijst de Commissie op het volgende:

De EU is geen partij bij het UNESCO Werelderfgoedverdrag. Daarom is de EU niet 
bevoegd om werelderfgoedsites aan te wijzen en vervolgens te beschermen.

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO heeft tot dusver de drie door mevrouw Ziebold 
genoemde sites nog niet aangemerkt als sites die ernstig worden bedreigd. De sites komen 
staan dan ook niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed.  Het staat mevrouw 
Ziebold vrij zich te wenden tot de Spaanse regering, of andere staten die partij zijn bij het 
Werelderfgoedverdrag en voor te stellen dat de drie sites worden opgenomen op de lijst 
van bedreigd werelderfgoed.

De drie sites komen evenmin voor in het programma Europa Nostra's 7 meest bedreigde 
sites (Europese sites van cultureel erfgoed die het meest bedreigd worden).  Mevrouw 
Ziebold kan zich ervoor inzetten dat de sites aan deze lijst worden toegevoegd, en wel via 



CM\1015892NL.doc 3/3 PE527.901v01-00

NL

één of alle Spaanse ledenorganisaties van Europa Nostra: de stichting Ars Civilis; 
Asociación Amigos de los Pazos (de vereniging van vrienden van Los Pazos); Asociación 
Española de Amigos de los Castillos (de Spaanse vereniging van vrienden van de 
kastelen); Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León (de Stichting voor 
historisch erfgoed van Castilië en Léon); en de Fundación Botín.


