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De behoefte aan governance om duurzame ontwikkeling vooruit te helpen

Om regionale ontwikkeling tot een succes te maken is het niet voldoende om 
overeenstemming te bereiken over de vraag wat te doen, maar is het van wezenlijk belang om 
de mechanismen in het leven te roepen waarmee de vraag kan worden beantwoord hoe dit te 
doen, dat wil zeggen: governance.
Het beleid op regionaal en stedelijk niveau moet passen binnen een strategie van 
geïntegreerde ontwikkeling. Er moeten mechanismen worden ontwikkeld waarmee 
voorkomen wordt dat verschillende beleidslijnen elkaar tegenwerken. Alleen verbetering van 
de governance kan duurzame ontwikkeling vooruithelpen.
Uit de in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling van het Europees Parlement 
uitgevoerde studie over “Governance en partnerschap in het regionaal beleid” is naar voren 
gekomen welke verschillen en problemen er bestaan bij de toepassing van het 
partnerschapsbeginsel. Er is namelijk niet één model voor partnerschap, maar er bestaan 
27 verschillende manieren om hieraan uitvoering te geven, rekening houdende met de 
institutionele kenmerken van elke lidstaat. Een geslaagd partnerschap vereist namelijk de 
nodige investeringen aan het begin van het proces, maar zal vervolgens winst opleveren in 
termen van tijd, geld en effectiviteit.
In de praktijk stuit men bij het ontwikkelen en opzetten van regionale ontwikkeling vaak op 
de kunstmatige indeling in sectoren of administratieve en politieke eenheden. De bestaande 
structuren komen steeds minder overeen met de behoeften van de burgers in een wereld 
waarin men steeds meer van elkaar afhankelijk is.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van blokkades die opgeheven moeten worden door 
middel van governance:

 De openbare organisaties (Europese Unie, de staat, regio’s, gemeenten etc.) hebben hun 
eigen bevoegdheden, beschikken over hun eigen begroting en agenda en maken hun 
eigen strategische keuzes. Hoe kan er samenhang worden gebracht in de 
gemeenschappelijke onderwerpen?

 Op elk niveau wordt per sector beleid opgesteld: in het vervoer, het onderwijs, op 
sociaal en cultureel gebied, huisvesting, energie etc. Wordt er bij de besluitvorming 
rekening gehouden met de gevolgen voor het andere beleid?

 Voor eenzelfde gebied (bijvoorbeeld op gemeentelijk of regionaal niveau) wordt in de 
Europese EFRO-verordeningen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) gepleit 
voor een geïntegreerde benadering. Wordt dat ook in praktijk gebracht? Hoe staat het 
met het gebruik van de andere Europese fondsen, zoals het ELFPO, het ESF en het 
7e Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KPOO) voor datzelfde gebied?

 Welke werkwijzen worden in de regel gehanteerd tussen de diensten van elke instelling 
(van de Directoraten-generaal van de Europese Commissie en stedelijke diensten tot 
ministeries en de diensten van regionale raden) om transversaal te functioneren?

 In bepaalde lidstaten van de Europese Unie moet een aanvulling op de decentralisatie 
komen om de regionale en lokale onderwerpen beter te behandelen.

Van geïntegreerde aanpak als uitgangspunt tot governance als hulpmiddel
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In de Europese wetgeving wordt steeds meer gepleit voor een geïntegreerde benadering, dat 
wil zeggen het verdergaand integreren van alle beleidsmaatregelen met territoriale, 
economische en maatschappelijke gevolgen. Dit idee is ontstaan uit de behoefte om uit de 
verzuiling te geraken.
Een geïntegreerde aanpak wordt inmiddels als een noodzaak beschouwd en is daarom ook 
terug te vinden in een groot aantal beleidsdocumenten van de Europese instellingen, in het 
bijzonder op het gebied van cohesiebeleid. Het is een leidmotief geworden om het Europese 
beleid doeltreffender te maken. Maar hoe moet een dergelijke benadering in praktijk worden 
gebracht?
Indien geïntegreerde aanpak wordt gezien als de noodzaak rekening te houden met de 
verschillende thematiek van eenzelfde project, is governance het mechanisme bij uitstek 
om hieraan uitvoering te geven. Governance is de manier om samenwerkings- en 
besluitvormingsmethoden op te zetten:
 over eenzelfde onderwerp
 tussen verschillende publieke en particuliere actoren
 tussen verschillende territoriale eenheden
 tussen verschillend overheidsbeleid

Om governance operationeel te maken moet gebruik worden gemaakt van 
projectmanagement. Projectmanagement is gebaseerd op bepaalde, vaak zeer eenvoudige 
regels. Het wordt hoofdzakelijk in het bedrijfsleven toegepast en geeft een onderneming de 
mogelijkheid een nieuw product te maken in een omgeving die steeds complexer wordt, maar 
is ook interessant als middel om projecten te laten slagen die door de structuurfondsen worden 
gefinancierd. Met behulp van projectmanagement kan de interactie tussen de verschillende 
betrokken partijen vorm worden gegeven, waarmee de geïntegreerde aanpak dus operationeel 
kan worden gemaakt.

Nieuwe vormen van governance zijn al in praktijk gebracht door de Europese Unie

Bijvoorbeeld: 

 De communautaire initiatieven, zoals URBAN I en II in de stadswijken en LEADER in 
de plattelandsgebieden, hebben aangetoond dat het systeem werkt.

 De Europese Commissie heeft met medewerking van 12 directoraten-generaal een task 
force in het leven geroepen speciaal voor stedelijke kwesties, dat gecoördineerd wordt 
door het DG REGIO.

 In het kader van het Urbact-progamma is het aantal netwerken dat gebruik maakt van 
governance in de vorm van projectmanagement sterk uitgebreid, en sinds mei 2008 zijn 
er zeven netwerken die zich specifiek met governance bezighouden.

 Op grond van artikel 11 van het algemeen reglement voor de structuurfondsen moet het 
partnerschapsbeginsel worden toegepast, dat wil zeggen dat de burgermaatschappij en 
de sociaal-economische actoren moeten worden geraadpleegd over en betrokken bij de 
ontwikkeling en de uitvoering van de operationele programma’s.

 De lidstaten zijn het eens geworden over de Territoriale Agenda, een strategisch 
document dat is opgesteld om ervoor te zorgen dat er meer rekening gehouden wordt 
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met de territoriale dimensie van nationale en Europese beleidsmaatregelen. Een van de 
actielijnen van het eerste uitvoeringsprogramma van de territoriale agenda, waarin 
verscheidene acties zijn opgenomen, is uitsluitend gewijd aan versterking van de 
territoriale governance op verschillende niveaus. Om beter rekening te houden met de 
territoriale invloed van overheidsbeleid en dit beter te beheersen is het strikt 
noodzakelijk de interactie tussen verschillende territoriale entiteiten te optimaliseren.

 De oprichting van de Europese Groeperingen voor Grensoverschrijdende Samenwerking 
(EGGS) (met als eerste voorbeeld de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in januari 
2008) brengt een nieuwe vorm van governance met zich mee.

 In het kader van het 7e KPOO (Support Action) heeft de Europese Commissie ‘Social 
Polis’ in het leven geroepen, een sociaal platform over sociale cohesie in de steden.

 In haar eerstvolgende Groenboek over territoriale samenhang zal de Europese 
Commissie ingaan op het begrip governance.

 Tot slot wordt ook in het onderdeel over territoriale samenhang in het Verdrag van 
Lissabon speciale aandacht gevraagd voor het vraagstuk omtrent governance.

VOORSTELLEN

Inleiding
De nieuwe methoden van governance zijn geen vervanging voor de overheidsinstellingen (op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau), die over bevoegdheden en budgetten 
beschikken, maar geven hun de mogelijkheid hun eigen beleid uit te voeren en dit 
tegelijkertijd af te stemmen met alle bij een bepaald onderwerp betrokken partijen (publiek en 
particulier).

Het is dus zaak voortaan acties te kiezen en toe te passen waarmee deze nieuwe methoden van 
governance kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld kunnen worden.

Governance en Europese fondsen
 Hoe kan de governance worden verbeterd bij de aanwending van de 

structuurfondsen opdat de operationele programma’s 2007-2013 zo efficiënt 
mogelijk worden uitgevoerd?

 Welke governancemaatregelen kan de Europese Commissie initiëren om de 
verschillende communautaire fondsen (structuurfondsen, KPOO, EVP, ELFPO etc.) 
op elkaar te laten aansluiten?

 Moet in het toekomstige cohesiebeleid van na 2013 het Cohesiefonds en het ELFPO 
samengaan met de andere fondsen?

 Dient er vanaf 2014 regelgeving te komen waarin de geïntegreerde aanpak en het 
gebruik van governancemethoden verplicht worden gesteld indien men middelen uit 
de Europese fondsen toegekend wil krijgen (met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel)?
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Voorstellen voor verdere ontwikkeling van governance binnen overheidsorganisaties

 Kan de Europese Commissie richtsnoeren opstellen voor het in praktijk brengen van 
governance waarbij het institutionele kader van de lidstaten wordt gerespecteerd?

 Moeten de verantwoordelijkheden van de regionale overheden nader omschreven 
worden, gelet op artikel 274 van het Verdrag van Lissabon, waarin de decentralisatie 
naar regionaal niveau is neergelegd van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de programma’s?

 Dient er een formele ministerraad te worden ingesteld die belast is met territoriale
ontwikkeling om vooruitgang te brengen in het cohesiebeleid en de territoriale 
dimensie?

 Hoe kunnen de Europese Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale overheden 
de ontwikkeling van een daadwerkelijke governance ten aanzien van plattelands-
stedelijke en randstedelijke projecten stimuleren?

 Hoe kunnen de Europese instellingen de inschakeling van de Europese Groepering voor 
Territoriale Samenwerking (EGTS) als grensoverschrijdend governance-instrument 
bevorderen en welke middelen moeten gebruikt worden om dit tot een succes te maken?

 Hoe kan de tenuitvoerlegging worden bevorderd van de acties ten aanzien van 
governance uit het eerste uitvoeringsprogramma van de Territoriale Agenda, waartoe 
tijdens de Raad van de Azoren op 23 november 2007 is besloten?

 Hoe kan het Reglement van het Europees Parlement zodanig worden aangepast dat bij 
onderwerpen waarbij verschillende parlementaire commissie betrokken zijn, 
transversaal te werk kan worden gegaan, waarbij de taak aan een tijdelijke werkgroep 
wordt toegekend (bijvoorbeeld naar het model van de Tijdelijke commissie financiële 
vooruitzichten).

Indicatoren en resultaatmeting van de nieuwe methoden van governance
 Hoe kan de Europese Commissie, in samenwerking met de betrokken partijen, 

indicatoren voor het in praktijk brengen van governance ontwikkelen?
 Hoe kan het nieuwe Orate-programma worden aangewend om te werken aan de 

governance-indicatoren?

 In het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie zal het idee van een 
“keurmerk duurzame stad” worden gelanceerd, waarbij referentiecriteria voor een 
duurzame stad zullen worden uitgewerkt. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat 
governance onderdeel uitmaakt van het begrip “duurzame stad” en dus als 
referentiepunt voor een duurzame stad wordt opgenomen?

 Hoe kan het partnerschapsbeginsel worden toegepast in de evaluatiefase? 

 In welke mate kan de ex post-beoordeling zich meer toespitsen op het effect van 
projecten?

 Welke mechanismen kunnen in het leven worden geroepen opdat in het kader van de 
toepassing van het partnerschapsbeginsel een kwaliteitsselectie kan plaatsvinden ter 
zake van de partners?
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 In hoeverre kan bij de ex post-evaluatie meer gekeken worden naar het kwalitatieve 
aspect van een project?

 Hoe kan ernaartoe gewerkt worden dat direct bij het opzetten van een project verplichte 
procedures voor effectbeoordeling worden opgesteld?

Toelichten – overtuigen – opleiden – verspreiden van goede praktijken voor governance
 Welke andere acties behoren tot de mogelijkheden om de verspreiding van goede 

praktijken in termen van governance te ontwikkelen?

 In hoeverre zouden de bestaande Europese netwerken hun acties op het gebied van 
governance verder kunnen ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan het 
operationeler maken van governancemethoden?

 Hoe kan men de vele bestaande netwerken tussen steden en regio’s benutten om de 
kennis van projectmanagement te verspreiden?

 Hoe kunnen gekozen vertegenwoordigers en overheidspersoneel worden gestimuleerd 
om de financiële middelen voor technische assistentie te gebruiken om in governance te 
worden geschoold, en in het bijzonder in projectmanagement?

 Kan een meer structurele rol worden toegekend aan universiteiten en andere instellingen 
voor hoger of technologisch onderwijs bij het ontwikkelen van governance?

 Welke rol kan het Comité van de Regio’s spelen bij de bevordering van nieuwe 
methoden van governance?
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