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 1. HISTORISCHE INLEIDING

In het kader van zowel de nieuwe doelstelling van territoriale cohesie als de Strategie van 
Lissabon nemen vraagstukken met betrekking tot stedelijke ontwikkeling een centrale plaats 
in. De reden hiervoor is eenvoudig te begrijpen wanneer men bedenkt dat steden 
verantwoordelijk zijn voor 70 tot 80% van het bruto binnenlands product van de EU en dat 
80% van de burgers van de EU in steden woont. Daarnaast is het van belang aandacht te 
besteden aan steden omdat veel economische, sociale en milieuproblemen in stedelijke 
agglomeraties geconcentreerd zijn. 
De Europese Commissie en het Europees Parlement houden zich dan ook al sinds lange tijd 
bezig met die stedelijke vraagstukken die het best gezamenlijk op Europees niveau kunnen 
worden aangepakt. Het Parlement heeft het belang van deze activiteiten, die aanvankelijk 
plaatsvonden in het kader van de URBAN-initiatieven, altijd onderkend. Zo heeft het 
Parlement zich actief ingezet voor de acties in het kader van de URBAN-initiatieven en in de 
onderhandelingen over wetgeving inzake de structuurfondsen uit 2006, en heeft het het 
initiatief genomen met betrekking tot financiering van bepaalde renovatieprojecten in de 
sociale woningbouw en van energiebesparing in stedelijke gebieden in de nieuwe lidstaten, en 
de Europese Commissie ertoe bewogen de noodzaak hiervan in te zien. 
De Commissie regionale ontwikkeling heeft een aantal invloedrijke verslagen en adviezen 
geschreven, die hebben bijgedragen aan de beleidsvorming op dit terrein1, wat uiteindelijk 
culmineerde in het verslag-Kallenbach over de follow-up van de Territoriale Agenda en het 
Handvest van Leipzig. Het huidige verslag moet worden gezien als een nieuw hoofdstuk in de 
serie verslagen die de dynamische opstelling van het Parlement met betrekking tot stedelijk 
beleid weergeeft. 

De belangrijkste beleidslijnen, en de vooruitgang die is geboekt na de oproepen van het 
Parlement om activiteiten te ontplooien, kunnen als volgt worden samengevat:

 De Conferentie van voorzitters heeft de Commissie regionale ontwikkeling bevoegd 
verklaard op het gebied van stadsproblematiek;

 Na een verzoek van het Parlement heeft de Europese Commissie een 
interdepartementale groep voor stadsontwikkeling opgericht die onder voorzitterschap 
staat van het directoraat-generaal Regionaal beleid;

 Regelmatige ministersvergaderingen om stedelijke ontwikkeling te bespreken en 
coördineren zijn nu vast onderdeel van de opeenvolgende EU-voorzitterschappen;

 Er wordt een geïntegreerd ruimtelijk en thematisch stedenbeleid ontwikkeld;
 Het belang van toegang tot kwalitatief goede en betaalbare huisvesting wordt erkend;

 Het verband tussen werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek, huisvesting, vervoer en 
het milieu wordt nu breed onderkend, met als gevolg een geïntegreerde aanpak van de 
tenuitvoerlegging van beleid;

 Op het terrein van territoriale ontwikkeling is regiospecifieke differentiatie op basis 
van ruimtelijke bijzonderheden nu de norm;

                                               
1 Zie het verslag-Beaupuy over de stedelijke dimensie tegen de achtergrond van de uitbreiding en het verslag-
Andria over huisvesting en regionaal beleid.
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 Het belang van publiek-private samenwerking en deelname van alle belanghebbenden 
bij de ontwikkeling van beleid wordt erkend; 

 ESPON werkt aan de ontwikkeling van een eenvoudig stelsel van indicatoren;

 De rol van steden bij het verwezenlijken van de doelstellingen van Lissabon en 
Göteborg is nu een fundamenteel onderdeel van alle EU-beleid;

 Alle lidstaten erkennen de noodzaak tot het nemen van gerichte maatregelen om 
ongebreidelde stadsuitbreiding te voorkomen, hoge kwaliteitseisen te handhaven voor 
de bouw in steden en vervuiling te verminderen.

 2. WAT WORDT VERSTAAN ONDER STEDELIJK?

Er zijn veel pogingen gedaan om tot een gemeenschappelijke definitie van het begrip 
stedelijk te komen. Er zijn definities van de VN2, de Wereldbank3, de OESO4, en van 
afzonderlijke landen. De meeste, zo niet alle definities zijn gebaseerd op statistische 
informatie over bevolkingsaantallen en -dichtheid.  

Hoewel de ruimtelijke spreiding van de bevolking natuurlijk van land tot land verschilt, 
hebben de Europese instellingen tot nu toe de indeling gevolgd die Eurostat heeft vastgesteld 
in zijn European regional and Urban statistics Reference guide (Europese referentiegids 
voor regionale en stedelijke statistieken)5. Hierin worden vier ruimtelijke schaalniveaus
onderscheiden waarvoor waarnemingen worden verzameld. Deze lopen uiteen van de centrale 
stad, het stedelijke gebied in ruimere zin (Larger Urban Zone – LUZ), het stadsgewest
(“Kernel”) voor negen hoofdsteden waar de functionele regio meerdere bestuurlijke eenheden 
beslaat, en tot slot het tussenstedelijke gebied of stedelijk ommeland (subcity district – SCD). 

 3. STEDELIJKE PROBLEMEN EN STATISTIEKEN

Stedelijke statistieken zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van vernieuwend 
beleid om de uitdagingen van steden aan te pakken. Onder toezicht van EUROSTAT hebben 
de nationale bureaus voor statistiek de databank Urban Audit opgezet, met 358 
deelnemende steden en 330 indicatoren. Urban Audit bevat historische gegevens over
1996, 2001 en 2004, en zal met ingang van 2009 een beperkt aantal variabelen gaan 
verzamelen. De integratie van de stedelijke dimensie heeft een effectieve aanpak van de 
vraagstukken in het Handvest van Leipzig en de EP-resolutie vergemakkelijkt. In Urban 
Audit werden enkele grote uitdagingen voor de toekomst geïdentificeerd, zoals vergrijzing 
van de bevolking, migratie en ontvolking. In Midden-Europa krimpen sommige steden, zoals 
bijvoorbeeld Leipzig, sneller dan andere. Gegevens over tussenstedelijke gebieden hebben het 
belang aan het licht gebracht van verarmde wijken waar fysieke verbeteringen nodig zijn. 
Steden blijven belangrijke bronnen van vervuiling die van invloed is op de 
klimaatverandering. Daarom spelen ze ook een belangrijke rol bij de bestrijding ervan, door 
bevordering van efficiënt energiegebruik en schoon openbaar vervoer. 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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 4. DE STEDELIJKE DIMENSIE IN HET REGIONAAL BELEID TOT 
2006.

Historisch gezien heeft de stedelijke dimensie altijd los gestaan van het merendeel van de
structurele ingrepen. Vanaf 1990 waren er stedelijke proefprojecten en vanaf 1994 konden 
dankzij het communautair-initiatiefprogramma URBAN geïntegreerde modellen voor lokale 
ontwikkeling worden gestimuleerd. Een van de voorbeelden van goede praktijken, dat 
sindsdien is voortgezet, is ook het Europees programma voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling URBACT.6

In de periode 2000-2006 werd 16 miljard euro uit de structuurfondsen specifiek voor stedelijk 
beleid bestemd. Hiervan was 15 miljard voor de programma's van doelstelling 1 en 2 gericht 
op stadsherstel. Naast de specifieke maatregelen werd uit de structuurfondsen een groot aantal 
maatregelen in stedelijke gebieden gefinancierd, waaronder investeringen in infrastructuur, 
steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en maatregelen op het gebied van sociale 
integratie.7

 5. DE STEDELIJKE DIMENSIE IN HET REGIONAAL BELEID 2007 -2013.

Terwijl in de vorige programmaperiode specifieke middelen werden toegekend aan de 
verschillende stedelijke initiatieven, is dit niet het geval voor de periode 2007-2013. Na de 
goedkeuring van de nieuwe verordeningen betreffende de structuurfondsen is het beleid voor 
stedelijke ontwikkeling geïntegreerd in de doelstellingen op het gebied van cohesie en de 
doelstelling “Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, hetgeen een 
duidelijke bevestiging vormt van het belang dat de Unie hecht aan dit aspect van het 
cohesiebeleid.8

WETGEVING EN DE UITWERKING DAARVAN

In de verordening houdende de algemene bepalingen9 wordt gesteld dat meer
rekening moet worden gehouden met de steden en gemeenten, vooral die van middelgrote 
omvang, door hun een grotere rol toe te kennen bij de programmering van acties ter 
bevordering van het stadsherstel. In het kader van de uit het EFRO gecofinancierde 
operationele programma's voor de doelstellingen „Convergentie” en „Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” geeft de Verordening de lidstaten, de regio’s en 
de beheersautoriteiten de mogelijkheid tot subdelegatie van bevoegdheden aan de stedelijke 
autoriteiten voor de prioriteiten op het gebied van het herstel van steden en gemeenten. 
Voorts wordt in artikel 27, lid 4, van de verordening bepaald dat de nationale strategische

                                               
6 URBACT is een Europees programma met als doel de uitwisseling van ervaringen tussen Europese steden te 
stimuleren, er lering uit te trekken en de verworven kennis op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling 
te verspreiden. 
URBACT I (2002-2006) bracht 217 steden verspreid over heel Europa bijeen rond 38 verschillende projecten.
7 Derde verslag over economische en sociale cohesie, 2004; Europese Gids over de stedelijke dimensie in het 
communautair beleid 2007-2013, 2007.
8 Het EP heeft met deze wijziging ingestemd in het verslag-Beaupuy.
9 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
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referentiekaders (NSR’s), in voorkomend geval maatregelen met betrekking tot duurzame 
stedelijke ontwikkeling omvatten. In artikel 37, lid 4 van dezelfde verordening wordt bepaald 
dat de operationele programma’s, in voorkomend geval, gegevens over de aanpak van 
duurzame stedelijke ontwikkeling bevatten. In artikel 37 van de verordening wordt gesteld dat 
de uit het EFRO gefinancierde operationele programma’s (OP’s) ook, in voorkomend geval, 
gegevens over de aanpak van duurzame stedelijke ontwikkeling bevatten. Daarnaast kunnen 
ze ook de lijst bevatten van de steden die gekozen zijn voor de aanpak van de 
stadsproblematiek en de procedures voor subdelegatie aan de stedelijke autoriteiten, eventueel 
via een globale subsidie. 

In artikel 8 van de verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling10 wordt bepaald dat het Europees regionaal ontwikkelingsfonds voor wat 
betreft duurzame stedelijke ontwikkeling activiteiten mag financieren die binnen het domein 
van het ESF vallen (voor ten hoogste 15 % van de communautaire financiering per prioriteit 
van een operationeel programma). Dit is een afwijking van artikel 34 van de algemene 
verordening, waarin de grens op 10 % wordt gesteld. Het artikel bevat tevens een lijst van 
activiteiten die duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen, zoals het versterken van de 
economische groei, het herstellen van de fysieke omgeving, het herinrichten van oude 
industriecomplexen, het beschermen en ontwikkelen van het natuurlijke en culturele erfgoed, 
het bevorderen van het ondernemerschap, de lokale werkgelegenheid en wijkaanpak, alsmede 
het verlenen van diensten aan de bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met de 
veranderende demografische structuren. Bovendien wordt in artikel 8 van de verordening 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gespecificeerd dat interventies 
in bijzonder benadeelde stedelijke gebieden een breder hulpterrein kunnen behelzen, zoals 
ondersteuning van de ontwikkeling van participatieve, geïntegreerde en duurzame strategieën 
om de hoge concentratie van economische, ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke gebieden te kampen hebben, aan te pakken.

Bij het opstellen van de NSR’s en OP’s, worden de lidstaten dus aangemoedigd, maar niet 
verplicht, daarin duurzame stedelijke ontwikkeling als een strategische prioriteit op te 
nemen. Als zij dit niet doen zou dat, gezien het belang van steden en stedelijke agglomeraties 
voor de Europese economie, ieder voornemen tenietdoen om een dynamische speler te zijn bij 
de inspanningen van de Unie om haar doelstellingen11 te bereiken.

Tot dusver is nog niet grondig geëvalueerd in hoeverre de lidstaten de stedelijke dimensie
hebben geïmplementeerd. De eerste tekenen beloven echter niet veel goeds. Nationale 
overheden en regio’s hebben in de meeste gevallen de steden niet de mogelijkheid geboden 
tot subdelegatie, omdat zij er de voorkeur aan geven om oproepen te doen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van de verschillende sectorale beleidslijnen. 

DE ROL VAN DE RICHTSNOEREN

Gelijktijdig met de nieuwe verordeningen betreffende de structuurfondsen heeft de Raad 
communautaire strategische richtsnoeren 12 vastgesteld. In deze richtsnoeren is een hele 
paragraaf (2.1) gewijd aan de “Bijdrage van de steden tot groei en werkgelegenheid”. 
                                               
10 Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 .
11 De doelstellingen van Lissabon en Göteborg.
12 Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische 
richtsnoeren inzake cohesie.
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In communautaire strategische richtsnoeren wordt erop gewezen dat een van de kenmerken 
van het cohesiebeleid is dat het – in tegenstelling tot het sectorale beleid – gemakkelijk kan 
worden afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken die uit bepaalde geografische 
knelpunten en mogelijkheden voortvloeien. Bijgevolg dienen de lidstaten bij de uitwerking 
van hun programma's en prioriteiten bijzondere aandacht te besteden aan deze specifieke 
territoriale dimensies. De communautaire strategische richtsnoeren wijzen op drie dimensies 
van stedelijk beleid waarmee rekening zou kunnen worden gehouden:

 de rol van steden als motor van regionale ontwikkeling en innovatiecentra;

 de behoefte om de interne samenhang binnen stedelijke gebieden te verbeteren (bv. 
aanpakken van sociale uitsluiting, hoge en nog steeds toenemende misdaadcijfers, 
achteruitgang van de levenskwaliteit in arme stedelijke gebieden);

 bevordering van een meer polycentrische regionale ontwikkeling en een evenwichtige 
ontwikkeling van stedelijke en grootstedelijke gebieden.

In de richtsnoeren wordt eveneens gepleit voor geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen. 
Volgens de richtsnoeren is de uitwerking van een plan voor duurzame stadsontwikkeling op 
middellange tot lange termijn in het algemeen een voorwaarde voor succes, aangezien 
hierdoor de coherentie en de milieukwaliteit van de investeringen worden bevorderd. 

Er zij op gewezen dat de Commissie nauw heeft samengewerkt met de nationale overheden 
om prioriteiten voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de NSR’s te integreren. Het blijft 
echter de vraag in hoeverre de lidstaten de richtsnoeren naar de geest naleven.

FINANCIËLE-ENGINEERINGINSTRUMENTEN EN HOE DEZE TE GEBRUIKEN

De huidige herziene verordeningen bieden beheersautoriteiten de mogelijkheid om bij het 
beheer van de fondsen die voor stedelijke ontwikkeling zijn geoormerkt, gebruik te maken 
van sterk uiteenlopende publiek-private samenwerkingsverbanden. Zo kunnen in het kader 
van de structuurfondsen activiteiten worden gefinancierd van risicokapitaalfondsen, 
garantiefondsen of kredietfondsen. De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank 
hebben drie financiële instrumenten ontwikkeld, te weten JEREMIE13, JASPERS 14 en 
JESSICA15. 

Als het gaat om stedelijke ontwikkeling is JESSICA (The Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas,  gemeenschappelijke Europese steun voor duurzame 
investeringen in stedelijke gebieden) het meest van belang. Met JESSICA wordt geprobeerd
om met de beschikbare financiële middelen een hefboomeffect teweeg te brengen. De 
teruggewonnen middelen moeten worden geherinvesteerd in stedelijke ontwikkeling of 
opnieuw worden toegewezen aan de beheersautoriteit voor andere stedelijke projecten. Op dit 
moment staat JESSICA nog in de kinderschoenen. De resultaten van een eerste evaluatie 
worden verwacht in september 2008, als de Duitse werkgroep voor de tenuitvoerlegging van 
JESSICA verslag uitbrengt.

                                               
13 Vergemakkelijkt de toegang tot financiering voor starters, de ontwikkeling van micro-ondernemingen en 
KMO’s. 
14 Steunt de voorbereiding van grote projecten.
15 Steunt financiële constructies op het terrein van stedelijke ontwikkeling.
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URBACT II
De tweede cyclus van het programma, URBACT II (2007-2013), bouwt voort op URBACT I
(2002-2006). De doelstelling van URBACT II is om de effectiviteit van beleid voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling in Europa te verbeteren met het oog op de tenuitvoerlegging van de 
Europese strategie van Lissabon en Göteborg (prioriteit geven aan concurrentievermogen, 
groei en banen). Het is interessant om te zien dat URBACT II door de doelstellingen van het 
initiatief “Regio’s voor economische verandering” over te nemen, elke deelnemende stad 
heeft gevraagd zich te verbinden tot een geïntegreerd stadsontwikkelingsplan. Daarnaast werd 
gewezen op de grote kloof die er bestaat tussen de plannen en de realiteit ter plaatse, en tussen 
technici en politieke besluitvormers. Bovendien werd opgemerkt dat verandering van 
ruimtelijk schaalniveau de aard van het onderwerp verandert.

 6. Wat de opeenvolgende voorzitterschappen hebben gedaan

Omdat stedelijk beleid een intergouvernementele aangelegenheid is, is het van essentieel 
belang dat de achtereenvolgende voorzitters vooruitgang boeken op dit terrein. 

DUITSLAND:
Het Duitse voorzitterschap erkende dat het tijdperk van apart ingerichte woon- en 
bedrijfsgebieden, bovenmaatse winkelcentra en ruim baan voor het verkeer voorbij is. Er 
moet meer menging plaatsvinden van woon-, werk- en recreatiegebieden in steden. 
Werkloosheid in arme binnensteden moet worden aangepakt en er moet aandacht zijn voor de 
onderwijsbehoefte van jongeren die in die binnensteden wonen. Het hoogtepunt van het 
Duitse voorzitterschap op dit gebied was de ondertekening van het Handvest van 
Leipzig.

PORTUGAL

Onder het Portugese voorzitterschap is het eerste actieprogramma voor de uitvoering van de 
territoriale agenda goedgekeurd en is het debat over het concept territoriale cohesie verdiept. 

SLOVENIË:
Het Sloveense voorzitterschap moedigde een discussie aan over de rol en de bijdrage van 
stadsplanning met betrekking tot de aanpak van de klimaatverandering en de bevordering 
van efficiënter energiegebruik. Tevens beklemtoonde het Sloveense voorzitterschap het 
belang van de geïntegreerde benadering van projectbeheer en beleid.

FRANKRIJK:

Het Franse voorzitterschap wil een begin maken met de uitwerking van een 'checklist' voor de 
uitvoering van het Handvest van Leipzig. Deze checklist moet een dynamische tabel worden 
die wordt opgesteld door alle deelnemers en die voortdurend wordt bijgewerkt. Het is niet de 
bedoeling een statisch stelsel van regels te maken; het adagium was flexibiliteit, om zo recht 
te doen aan de grote verscheidenheid aan behoeften van de verschillende Europese steden en 
gemeenten. 

TSJECHIË:

Tsjechië bereid momenteel op nationaal niveau documenten voor, waaronder een 
methodologie voor het ontwikkelen van geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen. Tsjechië 
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zal de discussie over een gezamenlijke benadering van de territoriale cohesie binnen de EU en 
haar prioriteiten voortzetten. Het essentiële onderwerp van de doelmatigheid van regionaal en 
territoriaal beleid blijft op de agenda staan. Als onderdeel van het voorzitterschap zal een 
evenement onder de naam “European Urban Day” (Europese stedendag) worden 
georganiseerd.  

 7. Enkele ideeën over toekomstige ontwikkelingen:

Zoals uit het bovenstaande blijkt wordt er op intergouvernementeel niveau en op het niveau 
van internationale organisaties veel gedaan met betrekking tot stedelijk beleid en de stedelijke 
dimensie in het regionale beleid. Als het Verdrag van Lissabon in de toekomst in werking 
treedt worden territoriale cohesie en, als onderdeel daarvan, stedelijke ontwikkeling, de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de Europese Unie.

De grote verschillen in staatsinrichting tussen de lidstaten en de verschillende verhoudingen
tussen centrale regeringen en regionale of lokale overheden maken het onmogelijk een 
uniforme methodologie te hanteren, en hoewel verbetering van de doeltreffendheid van de 
verschillende bestuurslagen relevant kan en zou moeten zijn voor regionale ontwikkeling, 
dient bij het tot stand brengen van veranderingen rekening te worden gehouden met 
grondwettelijke beperkingen.
DEFINITIE VAN STEDELIJK

Er bestaan grote verschillen tussen de lidstaten als het erom gaat welke gemeenten als 
stedelijk worden aangemerkt. Stedelijke ruimte is een buitengewoon vaag begrip, omdat er 
geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip stedelijk bestaat. Het lijkt echter zeer 
moeilijk om een heldere gemeenschappelijke definitie te formuleren en daarom moet het 
definitievraagstuk aan de lidstaten worden overgelaten, in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel. 
STADSPROBLEMATIEK EN STATISTIEK

Stedelijke problemen en de wijze waarop die ten gunste van alle betrokkenen worden 
aangepakt verschillen van land tot land en van stad tot stad. Bij demografische krimp, 
vergrijzing, en teruggang in de bevolkingsaantallen van steden zoals Leipzig kan de 
bescherming van groengebieden vergezeld gaan van maatregelen om binnensteden en 
voormalige industrieterreinen nieuw leven in te blazen, zonder dat dit een opwaartse trend in 
de grond- en onroerendgoedprijzen veroorzaakt. Als dezelfde maatregelen zouden worden 
toegepast in Londen of Parijs, zou dit de grondprijzen en de prijzen van onroerend zo ver 
kunnen opdrijven dat het een negatief effect heeft op plaatselijke investeringen, het creëren 
van banen, de aanwerving van gekwalificeerd personeel of de noodzakelijke herontwikkeling. 
Dit toont aan dat op zichzelf goede ideeën moeten worden aangepast aan de daadwerkelijke 
behoeften ter plaatse. Een stad die een periode beleeft van economische en sociale bloei, zal 
niet alleen in de hoogte moeten uitbreiden, naast vernieuwing van het centrum, maar zal ook 
in de breedte moeten uitbreiden16. Uiteraard is het nuttig om bij de bestudering van dit 
verschijnsel ervaringen en goede praktijken uit te wisselen, maar het is onmogelijk een 
algemene regel te stellen. Bovendien is het voor het vaststellen van een strategie voor 
economische, sociale and territoriale ontwikkeling noodzakelijk dat alleen die gebieden als 

                                               
16 Men denke aan de specifieke problemen van Brussel.
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stedelijk worden opgevat waarvoor gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn, omdat 
problemen alleen meetbaar zijn aan de hand van duidelijke, overzichtelijke gegevens.
DE STEDELIJKE DIMENSIE IN HET REGIONALE BELEID

De integratie van de stedelijke dimensie vereist meer toezicht, verfijndere indicatoren en de 
ontwikkeling van vergelijkbare methoden voor de tenuitvoerlegging van geïntegreerde 
duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Het lijkt erop dat er weliswaar veel lippendienst wordt bewezen aan de idee van een 
geïntegreerd, sectoroverschrijdend uitvoeringsbeleid maar dat de bestuursstructuren van de 
lidstaten soms slecht zijn toegerust voor het bevorderen van horizontale samenwerking. Als 
gevolg hiervan schort het aan een methodologie die op de behoeften is afgestemd. Het 
ontbreken van een sectoroverschrijdende beheersstructuur die bevoegd is om voor de nodige 
coördinatie te zorgen en de nodige maatregelen te nemen, kan een groot probleem vormen. 

Een van de manieren waarop de Unie het probleem van de tenuitvoerlegging heeft willen 
oplossen, is de oprichting van het ENPI17, dat als doel heeft grensoverschrijdende 
samenwerking te vereenvoudigen. Het is wellicht zinvol om de mogelijkheid te onderzoeken 
een soortgelijke bestuursstructuur tot stand te brengen voor de toepassing van een in de gehele 
EU toegepaste methodologie voor de tenuitvoerlegging van een geïntegreerde benadering van 
duurzame stedelijke ontwikkeling. .
SUBDELEGATIE

Programma’s voor stedelijke ontwikkeling moeten op lokaal en regionaal niveau worden 
ontworpen en uitgevoerd door mensen die de plaatselijke bewoners en de zakenwereld 
begrijpen. Subdelegatie is dan ook een zeer belangrijk instrument, zowel om de lokale 
bestuurscapaciteit te versterken als om een echte speler te worden in de territoriale en 
Europese groei. 

Of regionale of subregionale organisaties daadwerkelijk grotere verantwoordelijkheid krijgen 
voor de programma’s van de structuurfondsen en de tenuitvoerlegging ervan, hangt niet alleen 
af van de totstandkoming van een positief kader op EU-niveau, in de vorm van verordeningen 
en richtlijnen, maar ook van de mate waarin nationale overheden en beheersautoriteiten bereid 
zijn hun grotere praktische betrokkenheid te aanvaarden en ze er de ruimte voor te geven. 

Het is de vraag in hoeverre het vrijwillige kader functioneert. In de toekomst zullen de steden 
naast regionale en nationale overheden een duidelijk rol moeten krijgen als bemiddelende 
instanties in het kader van een benadering met meerdere bestuursniveaus.

GEÏNTEGREERDE STADSONTWIKKELINGSPLANNEN

Op stedelijk niveau zijn er vaak al andere ontwikkelingsplannen. Willen de plannen voor 
stedelijke ontwikkeling levensvatbaar zijn, dan is het van doorslaggevend belang dat er een 
representatieve beheers- en besluitvormingsstructuur wordt gevormd. Daarnaast kan het idee 
van geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen alleen een stap vooruit betekenen als er 
voldoende middelen beschikbaar zijn. 

JESSICA

Het is duidelijk dat JESSICA een belangrijk instrument is voor de financiering van projecten 

                                               
17 Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument.
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voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Het principe van JESSICA waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, en het potentieel ervan voor economische groei 
verdienen hierbij nadruk. 
GEÏNTEGREERDE BENADERING VAN STEDELIJKE DIMENSIE 

Naast het regionaal beleid zijn er andere financiële beleidsterreinen van de Gemeenschap die 
effect hebben op steden en die ook financiële middelen kunnen bieden die voor stedelijke 
gebieden kunnen worden gebruikt. Hiervan zijn het Europese vervoersbeleid en het Europese
beleid inzake onderzoek en ontwikkeling waarschijnlijk de belangrijkste. In de toekomst 
moeten deze beleidsterreinen hechter met het cohesiebeleid worden vervlochten. 
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