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1. Inleiding
Het cohesiebeleid vormt voor de Europese Unie een van de belangrijkste prioriteiten. Door dit 
beleid, waarvoor eenderde van de EU-begroting beschikbaar is en dat meer dan enig ander 
beleid op het solidariteitsbeginsel is gebaseerd, moeten economische, sociale en territoriale 
verschillen tussen de lidstaten en hun 268 regio’s verdwijnen.
Er bestaan niettemin nog grote verschillen. We moeten ons realiseren dat een op de vier 
regio’s per inwoner een BBP heeft dat 75% lager ligt dan het gemiddelde van de Europese 
Unie en dat er ook belangrijke verschillen binnen regio’s bestaan. 

Verscheidene Europese onderzoeken, de resultaten van het ESPON-2006-programma, de 
cohesieverslagen en de strategische initiatieven wijzen erop dat sociale uitsluiting in 
ruimtelijke zin geconcentreerd is in de meest onderontwikkelde gebieden. 
Het doel van dit verslag is erop te wijzen dat er bij segregatie een verband bestaat tussen 
ruimte en kwetsbare groepen en om het belang te onderstrepen van identificatie van deze 
processen en van een behandeling die van een territoriale aanpak uitgaat. Daarom zou de 
kwestie van kwetsbare gemeenschappen en groepen in verband met territoriale cohesie 
moeten worden behandeld.

Dit stuk wil benadrukken dat de belangrijkste problemen geïdentificeerd en herkend moeten 
worden om het hoofd te bieden aan territoriale uitsluiting die voortkomt uit ontwikkelingen op 
microterritoriaal niveau. Er is op Europees niveau echter vrijwel geen informatie te vinden in 
het territoriale onderzoek dat tot nu toe is verricht en in het huidige Europese statistische 
systeem. 

Verschuiving van armoede naar uitsluiting
De kwetsbare groepen worden met complexe problemen geconfronteerd waardoor grotere 
armoede ontstaat en dit resulteert in uitsluiting en toenemende segregatie. De uitsluiting van 
de groepen die te kampen hebben met langdurige werkloosheid, leidt vaak tot inactiviteit 
waardoor ze nog minder in staat zijn sociale en economische problemen te boven te komen. 

Bij uitsluiting is de ruimtelijke omgeving een zeer belangrijke factor
Uitsluiting van de economische en sociale ontwikkeling is meestal gerelateerd aan de 
ruimtelijke omgeving en houdt ook verband met territoriale uitsluiting; daarom hebben 
kwetsbare groepen minder toegang tot werk en diensten. 

De levensvooruitzichten voor sociale groepen worden bepaald door hun geografische 
woonplaats: de betreffende regio’s en microregio’s en in ‘t algemeen door hun leefomgeving. 
Het risico van uitsluiting wordt daarom sterk door de ruimtelijke omgeving bepaald.

Het verschijnsel doet zich op microregionaal niveau voor
Benadrukt moet worden dat deze sociale en economische crisisgebieden zich meestal 
bevinden in perifere intraregionale gebieden of in microregio’s die achterblijven. Meestal 
kunnen ze niet worden waargenomen op NUTS 2-niveau.
Daarom kan het bestaan van in ruimtelijke zin kwetsbare maatschappijen niet worden 
onderzocht op NUTS 2-niveau, maar wel op LAU1- en LAU2-niveau in overeenstemming 
met de EU-terminologie.

Segregatie ook in landelijke gebieden
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Segregatieprocessen zijn duidelijk zichtbaarder in de steden dan in de omringende, minder 
bevolkte gebieden. De situatie voor landelijke gebieden die met segregatie te maken hebben, 
is eigenlijk nog slechter.
In stedelijke gebieden hangen de segregatieprocessen samen met suburbanisatie, met het 
verval van traditionele stadscentra als gevolg. Intussen zijn sociale spanningen, behalve in 
stedelijke getto’s, veel meer geconcentreerd in achtergebleven landelijke gebieden. De 
plattelandsbevolking in de nieuwe lidstaten, waar de verschillen tussen regio’s door de 
economische overgang groter zijn geworden, bevindt zich in een zeer nadelige situatie.

Het probleem is verborgen: gebrek aan instrumenten
Het hier behandelde verschijnsel van territoriale uitsluiting komt niet voldoende tot uiting in 
de Europese statistieken, en ook zijn er niet voldoende beleidsdoelstellingen en –instrumenten
voor. 

De groepen in de maatschappij die met territoriale uitsluiting te maken hebben, zijn óók niet 
zichtbaar voor ruimtelijke analyse, actieplanning en besluitvormers. 

Deze processen vinden op het niveau van kleinere territoriale eenheden plaats; daarom 
kunnen de huidige observatiemiddelen op NUTS 2-niveau, zoals gegevensverzameling door 
EUROSTAT of de systematische analyses van het ESPON-programma, ze niet op Europese 
schaal vaststellen. Er zijn geen algemeen toegepaste, geschikte territoriale indicatoren.

Zoals uit onze analyse in dit verslag blijkt, kan er met het huidige statistische systeem geen 
onderzoek worden verricht naar intraregionale verschillen binnen de NUTS 2-regio’s die in de 
hele EU vergelijkbaar zouden zijn. Indicatoren voor verschillen van de territoriale statistische 
eenheden kunnen de echte intraregionale verschillen helemaal niet laten zien. De territoriale 
kenmerken die lokale, regionale en sociale nadelen tot gevolg hebben – in het bijzonder 
segregatie –zijn nog niet uniform op Europees niveau gepresenteerd. 

Intraregionale sociale en geografische periferieën 
Wat de territoriale verschillen betreft, veronachtzaamt het Europese cohesiebeleid, dat op 
NUTS 2-regio’s is gericht, verschillende problemen die binnen de regio’s ontstaan. De 
intraregionale verschillen zijn in veel gevallen belangrijker dan die tussen de regio’s. 

De opvallende sociale en economische indicatoren van grote en middelgrote steden die voor 
de regio de economische motor zijn, leiden ons meestal af van de problemen in buurgebieden 
of in gesegregeerde stadswijken. Er wordt in feite een grote kloof gecreëerd tussen 
dynamische stadsgebieden en de gebieden die worden uitgesloten van de sociale en 
economische ontwikkelingsprocessen. 

Er is een geïntegreerde benadering nodig om het probleem op territoriaal niveau aan te 
pakken
Op grond van bovenstaande analyse zijn horizontale benaderingen niet toereikend voor het 
oplossen van problemen van kwetsbare groepen. Om de situatie van deze kwetsbare groepen 
aan te pakken, is er behoefte aan een territoriale benadering die gericht is op de complexiteit 
van de problemen en de geografische locatie van de desbetreffende gebieden. Er is echt een 
aanpak nodig die uitgaat van microregio’s en die gericht is op verschillen tussen regio’s en op 
de meest gevoelige gebieden.
Zo niet, dan zou het polarisatieproces nog heviger kunnen worden – vooral als sociale en 
economische interventies vooral rond de dynamische centra plaatsvinden – en zullen de 
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uitgesloten gebieden verder in verval raken. Bij de aanpak van dit probleem zou grote nadruk 
moeten worden gelegd op ruimtelijke ordening en de geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling. 

2. Intraregionale territoriale uitsluiting

Het gebrek aan gelijke kansen, de concentratie van sociale conflicten, vooral in verband met 
de segregatie die ertoe leidt dat kwetsbare groepen op een plaats bij elkaar wonen, kunnen in 
verschillende situaties optreden. Het is een bekend stadsprobleem, maar op grond van de 
ervaringen van nieuwe lidstaten komt het meestal op territoriale basis voor.

Voor de meest onderontwikkelde gebieden bestaat er een risico van territoriale uitsluiting

Er is zowel sprake van een afstand in ruimtelijke zin als van een sociale afstand tussen de 
kwetsbare groep en de meerderheid van de samenleving. De oorzaken voor uitsluiting liggen 
vooral in de locatie van de uitgesloten groep. De locatie kan ernstige nadelen met zich 
meebrengen waarbij de volgende factoren een rol spelen:

 Locatiekenmerken:
o toegankelijkheid van werkplaatsen
o afstand van stadscentra
o slechte vervoersinfrastructuur of relatieve hoge kosten voor vervoer
o lage inkomens

 Interne gebiedskenmerken 
o gebrek aan of aanwezigheid van succesvol ondernemerschap
o weinig werkgelegenheid
o lage kwalificatiegraad 
o menselijk potentieel (wat gezondheid, kwalificatie en welzijn betreft)
o de staat van de bebouwde omgeving 
o spanningen tussen verschillende sociale groepen, racisme en segregatie
o gebrek aan en kwaliteit van publieke diensten

Territoriale uitsluiting is in het algemeen niet typisch een probleem voor onderontwikkelde 
gebieden, en niet alleen voor de landelijke gebieden, maar is speciaal kenmerkend voor de 
periferieën, microregio’s die in diepe crisis verkeren. Territoriale uitsluiting is er in de 
volgende soorten die ontstaan door territoriale kenmerken die vaak in combinatie voorkomen:

- in de periferie gelegen gebied
- gebied waar veel uitgesloten sociale groepen, de armen en minderheden bij elkaar
wonen

- conflictgebieden als gevolg van structurele economische veranderingen 

Grotere territoriale eenheden houden de problemen van uitgesloten woongebieden 
verborgen 
Een van de problemen rond het gebrek aan zichtbaarheid van onderontwikkelde en 
achtergebleven gebieden is de territoriale aggregatie. Als de statistieken de gegevens van 
grotere territoriale eenheden weergeven, verdwijnen de verschillen binnen de territoriale 
eenheden. Door de beschikbare basismeeteenheid van het EU-cohesiebeleid (NUTS 2) is het 
mogelijk om de sociale en economische factoren van deze territoriale eenheden van de 
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verschillende landen met elkaar te vergelijken. Voor de verdeling van de middelen van het 
cohesiebeleid tussen regio’s en landen zou deze aanpak meer moeten worden toegepast. 

Er zijn echter, wat de interpretatie van territoriale cohesie betreft, verschillende ruimtelijke
processen aan de gang die niet kunnen worden geïdentificeerd met de sociaal-economische 
indicatoren op NUTS 2-niveau en daardoor verborgen blijven.

De territoriale concentratie van kwetsbare groepen in de periferie van de regio’s
Behalve de behoeften van de steden en de landelijke gebieden daaromheen, vormt gebrek aan 
infrastructuur de voornaamste reden voor het grote verschil in ontwikkeling binnen de regio’s, 
vooral in Oost-Centraal-Europa. 
Vanwege de lokale territoriale organisatie van de arbeidsmarkt en het gebrek aan vervoers- of 
informatieverbindingen kan de minder mobiele plattelandsbevolking niet profiteren van de 
voordelen van de meer ontwikkelde steden. Daarom levert de aantrekkingskracht van de 
steden niets op en vanwege de armoede en de ontoereikendheid van infrastructuur wordt het 
potentieel van landelijke gebieden steeds minder onderkend.

In de nieuwe lidstaten, die niet zo veel spanningen kennen als gevolg van in de steden 
geconcentreerde immigratie, komen sociale segregatie en gebrek aan gelijke kansen het meest 
voor in deze landelijke gebieden. Het is in elk geval een probleem van vergelijkbare omvang.

Territoriale uitsluiting is meer dan een sociaal probleem
Bovendien, terwijl armoede vooral het gevolg is van te weinig inkomen, gaat territoriale 
uitsluiting nog verder. Mensen die in gesegregeerde plaatsen en gebieden leven, verliezen 
namelijk als gevolg daarvan veel meer mogelijkheden: leermogelijkheden, toegang tot 
infrastructuur en diensten. 

De etnische verschillen – concentratie van immigranten in stedelijke getto’s en toegenomen 
segregatie van de Romabevolking in de nieuwe lidstaten – maken de problemen van 
achtergebleven gebieden nog ernstiger, omdat de integratie van die groepen nog moeilijker is.
Ten slotte, de meest kwetsbare groepen kunnen waarschijnlijk niet alleen niet profiteren van 
het positieve effect van sociaal-economische ontwikkeling, maar vallen ook buiten de 
besluitvormingsprocessen. 

Beperkte territoriale gegevensverzameling en –verwerking in het Europees onderzoek
De sociale problemen zijn met behulp van de Europese statistieken niet zichtbaar genoeg. Om 
tot vergelijkbare territoriale eenheden te komen, moeten we de verschillende territoriale 
niveaus en gegevens van de verschillende landen op zo’n manier selecteren dat het verschil in 
grootte van territoriale eenheden zo klein mogelijk is. 
Behalve de problemen in verband met territoriale aggregatie, kunnen we bij de territoriale 
uitsplitsing ook slechts over beperkte sociale indicatoren beschikken en daarom is het 
Europees ruimtelijk onderzoek minder op de sociale problemen gericht. Er zijn enige 
casestudies die het verschijnsel segregatie en territoriale uitsluiting laten zien, maar er is nog 
geen onderzoek met een hoge validiteitsgraad verricht dat zich over heel Europa uitstrekt. De 
indicatoren die territoriaal kunnen worden toegepast zijn:

 participatiegraad
 werkgelegenheidsgraad
 werkloosheidspercentage voor de lange termijn
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 armoederisico 
 levensverwachting 
 percentage mensen met niet meer dan een basisschoolopleiding

De aanpak van risico’s van armoede en sociale uitsluiting verschilt van land tot land. De 
systemen van de lidstaten verschillen niet alleen in de middelen waarover ze kunnen 
beschikken, maar ook in de toewijzingsprocedures. Als we, afgezien van de nationale
verschillen, de problemen van achtergebleven en gesegregeerde gebieden echt willen 
oplossen, moeten we erkennen dat de problemen van armoede en sociale uitsluiting 
territoriale kwesties zijn die een ruimtelijke benadering met voldoende middelen gericht op de 
minst bevoorrechte gebieden vergen. 
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