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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1527/2013, ingediend door Luis Maria Taboada Gonzalez 
(Spaanse nationaliteit), over onregelmatigheden in de stadsplanning van de stad 
Ferrol

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift betreft voorstellen voor stadsvernieuwing in delen van de stad Ferrol, die 
blijkbaar door de EU zal worden gefinancierd. Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat het 
recht van de bewoners om deel te nemen aan dit project en hun ideeën hierover kenbaar te 
maken door de autoriteiten is verworpen, met uitzondering van een bepaling waarin werd 
gesteld dat zij maar één dag hadden om te reageren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 mei 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

Het stadsbestuur van Ferrol kreeg een cofinanciering uit het EFRO toegewezen ter waarde 
van 8 003 513 EUR om een geïntegreerd stadsvernieuwingsproject uit te voeren om drie 
historische wijken in de stad op te knappen.  
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Het beheer van het project werd door de beheersautoriteit, het ministerie van Financiën en 
Openbaar Bestuur, dat verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie van en het toezicht 
op de Urban-initiatieven voor de periode 2007-2013, gedelegeerd aan het stadsbestuur. 

Zoals bij andere stedelijke initiatieven in heel Spanje, omvat het Urban-programma in Ferrol 
een procedure om de deelname van burgers en belanghebbenden te waarborgen. 

Ten eerste werd het project tijdens de voorbereidende fase gesteund door veel 
maatschappelijke en burgerorganisaties: de belangrijkste vakbonden en verenigingen van 
ondernemers, de kamer van koophandel van Ferrol, de vereniging van ondernemers uit de 
horeca, de plaatselijke vereniging van handelaars, de bank La Caixa, de Universiteit van La
Coruña, de betrokken buurtvereniging, enz.

Ten tweede vonden er tijdens de uitvoeringsfase jaarlijkse informatiebijeenkomsten met 
burgers plaats om toezicht te houden op de vooruitgang van het project. Deze bijeenkomsten 
vonden plaats op volgende data: 29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 
en 08/04/2013. De inhoud en de conclusies van deze bijeenkomsten kunnen online worden 
geraadpleegd op volgende website: www.ferrol.es/urban/. Bovendien vonden er 32 
sectorvergaderingen plaats om rekening te kunnen houden met de standpunten van 
verschillende sectoren die betrokken waren bij het project: gezondheidszorg, toerisme, handel, 
de sociaal-culturele sector, buurtbewoners, enz.

Ten derde omvat de website van het project een mailbox voor suggesties. Er werd rekening 
gehouden met de suggesties van de verenigingen wanneer ze als doenbaar werden beschouwd. 
Het project voor de opening van het stadspark Reina Sofia werd bijvoorbeeld grondig 
gewijzigd naar aanleiding van een verzoekschrift ingediend door een burgervereniging. 

Tot slot bestaat er een fysiek kantoor waar iedereen informatie kan bekomen over alle 
aspecten van het project. Er is rechtstreeks emailverkeer met 35 burgerorganisaties en in het 
kader van het project werd een programma voor capaciteitsopbouw bij non-profitorganisaties 
gesteund om hun deelname aan en betrokkenheid bij het project te vereenvoudigen.

Conclusie

Volgens de door de beheersautoriteit en de plaatselijke autoriteiten verstrekte informatie, 
werd in het kader van dit project de gangbare praktijk gevolgd om de deelname van het 
maatschappelijk middenveld aan de stadsprojecten te waarborgen en te bevorderen. 
Bovendien zijn het, met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en onverminderd de aan de 
Commissie verleende bevoegdheden, met name op het vlak van de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie, de nationale autoriteiten die op het meest 
aangewezen territoriale niveau moeten zorgen voor de naleving van de nationale procedures, 
met inbegrip van de procedures die aan de inwoners het recht verlenen om deel te nemen en 
hun standpunten kenbaar te maken met betrekking tot een specifiek project.


