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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0271/2010, ingediend door Isabel Gómez Saiz (Spaanse nationaliteit), 
namens het “Plataforma SOS Ribalta”, over de gevolgen van de aanleg van een 
trambaan in een park in Castellón

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich dat de gemeente Castellón samen met de Generalidad Valenciana een 
trambaan wil aanleggen die het Parque Ribalta, de groene long van de stad Castellón, doorkruist. 
Volgens indienster zou dit niet alleen een aanslag op het milieu zijn, maar ook een aanslag op het 
artistieke historische erfgoed van de stad, daar het park een unieke getuigenis van de romantiek 
is. Het park is uitgeroepen tot cultuurgoed en vormt sinds 1981 onderdeel van een artistiek 
historisch centrum. De aanleg van de trambaan zou gefinancierd worden met Europese fondsen 
in het kader van het CityMobil-programma.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het verzoekschrift betreft de aanleg van een tramlijn die een openbaar park in Castellón 
doorkruist. Dit park in romantische stijl is uitgeroepen tot cultuurgoed. Volgens de indieners kan 
de tramlijn de schoonheid van het park ongunstig beïnvloeden en de integriteit ervan aantasten.

Er zal gebruik worden gemaakt van nieuwe onbemande tramvoertuigen die zijn ontwikkeld in 
het kader van het communautair CityMobil-onderzoeksprogramma. Volgens de indieners 
schendt het gebruik van Europese subsidies voor een dergelijk ontwikkelingsproject de 
beginselen en overeenkomsten van de Europese Unie over het cultureel erfgoed.

De ontwikkeling van het systeem was al gepland in het strategisch infrastructuurplan voor de 
autonome regio Valencia dat door de regionale regering werd voorgelegd voordat besloten werd 
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om het onderzoeksprogramma te steunen.

Voorts betreft de Europese financiële steun voor het onderzoeksprogramma noch de 
infrastructuur noch de aanleg van de tramlijn, maar uitsluitend de technologie die noodzakelijk is 
voor de ontwikkeling van elektrisch aangedreven, onbemande voertuigen die minder vervuilen, 
beter toegankelijk zijn en minder ruimte innemen dan bussen. De vermeende schade aan het park 
houdt verband met de vervoersinfrastructuur, niet met het voertuig als zodanig. Bijgevolg wordt 
geoordeeld dat het gebruik van Europese fondsen voor het moderniseren van openbare 
voertuigen niet kan worden beschouwd als een schending van het beginsel inzake het behoud 
van cultureel erfgoed. 

Het CityMobil-programma en de technologieën die als onderdeel van dit programma worden 
ontwikkeld, houden geen verband met het besluit nieuwe vervoersinfrastructuur aan te leggen in 
het park van Castellón. In het licht van het bovenstaande kan de Commissie geen inbreuk op de 
beginselen en overeenkomsten van de Europese Unie ten aanzien van het gebruik van 
overheidsmiddelen vaststellen.


