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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de volgende voorstellen in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de omzetting van een geïntegreerd concept met betrekking tot het lokale 
milieubeleid en het stadsvervoer een criterium voor het behoud van de middelen uit het 
Structuurfonds en voor de steun van de Europese Investeringsbank dient te zijn, en 
verzoekt de lidstaten hiermee rekening te houden in hun nationale kaderplannen en 
operationele programma's, en maatregelen te nemen ter vermindering van het landgebruik;

2. verzoekt de Commissie met aandrang te overwegen de rapportagevereisten voor de 
gemeenten met betrekking tot de vigerende communautaire milieuvoorschriften tot een 
geïntegreerde vereiste te maken en deze te vereenvoudigen, teneinde aan de vermindering 
van de bureaucratie bij te dragen;

3. acht het onontbeerlijk dat de Commissie een lijst met geschikte kernindicatoren in de 
technische richtsnoeren opneemt, en is van mening dat de geïntegreerde concepten 
meetbare doelstellingen moeten bevatten;

4. juicht het voornemen van de Commissie toe om in de ganse Unie de uitwisseling van 
beste praktijken te bevorderen en stelt voor dat ook een eerlijke en transparante 
uitwisseling van negatieve ervaringen tot stand dient te worden gebracht, teneinde in de 
toekomst misstappen op het gebied van stadsontwikkeling te vermijden;

5. benadrukt het belang van onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het stedelijk beleid en 
verzoekt de Commissie dit thema opnieuw in het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek op te nemen;

6. acht de ondersteuning van een netwerk van nationale centra voor het stadsmilieu van 
fundamenteel belang en juicht de oprichting ervan in het kader van het nieuwe 
cohesiebeleid toe;

7. betreurt dat de Commissie niet dieper op het belang van de relatie tussen de stad en de 
randgebieden ingaat met het oog op een duurzame stadsontwikkeling;

8. betreurt het feit dat er niet voldoende wordt ingegaan op de rol van de burger bij de 
omzetting van de concepten;

9. verzoekt de Commissie in het kader van de overlegronde in 2009 een tussentijdse 
evaluatie met betrekking tot de omzetting van de technische richtsnoeren uit te voeren.
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TOELICHTING

Ongeveer 80 % van de Europese bevolking woont in stedelijk gebied. Onvermijdelijk gaan 
hiermee ernstige negatieve gevolgen voor het milieu gepaard. Aan de hand van een voorstel 
over de thematische strategie voor het stadsmilieu wil de Europese Commissie de 
milieuvoorwaarden in Europese steden verbeteren. Deze strategie is een van de zeven 
strategieën uit het Zesde Milieuactieprogramma aan de hand waarvan de reeds bestaande 
talrijke afzonderlijke plannen tot een integratieve aanpak dienen te worden gebundeld. 

Steden zijn de drijvende kracht achter groei en tewerkstelling.1 In deze hoedanigheid is er ook 
concurrentie tussen de steden onderling op het gebied van de vestiging van investeerders en 
de bouw van aantrekkelijke woningen. Aan het ongecontroleerde beheer van landgebruik in 
de EU van 120 ha/dag zijn blijvende gevolgen verbonden. 
De oppervlakten voor compenserende en vervangende maatregelen met inachtneming van de 
regels inzake natuurbehoud worden binnen steden steeds schaarser.
De middelen uit het Structuurfonds zouden daarom met prioriteit aan de ontginning van in 

gebruik genomen of braakliggende oppervlakten kunnen worden toegekend. Vooral bij het 
uitwerken van nationale kaderplannen en operationele programma's dient met dit belangrijke 
milieuaspect rekening te worden gehouden. Een geïntegreerd concept voor lokaal 
milieubeleid en een plan voor duurzaam stadsvervoer dient voorrang te hebben bij de 
toekenning van middelen uit het Structuurfonds.

Het is absoluut noodzakelijk dat de Commissie een lijst van gepaste kernindicatoren in de 
technische richtsnoeren opneemt, teneinde de effectiviteit van de thematische strategie te 
kunnen meten. Indicatoren en evaluatiesystemen die in de ganse EU gelden, zijn noodzakelijk 
teneinde de problemen en positieve resultaten te kunnen vergelijken. Daarenboven dragen ze 
eraan bij de algemene richting van toekomstige uitgaven, planningen en ontwikkelingen te 
bepalen. Door een grote openbare deelname aan de uitwerking en de evaluatie wordt het 
mogelijk om het doel en de inhoud van het Europese beleid over te brengen.

In dit verband valt het te betreuren dat de Commissie niet voldoende wijst op de belangrijke 
taak die maatschappelijke partners hebben bij de succesvolle omzetting van een geïntegreerd 
concept met betrekking tot het lokale milieubeleid. Politieke doelstellingen zijn het meest 
belovend indien ze in samenspraak met de betrokken burgers worden uitgewerkt en omgezet. 
Op die manier wordt een betere vereenzelviging met de vastgestelde doelstellingen en 
maatregelen mogelijk.

De Commissie gaat in de strategie ook niet verder in op het belang van de interactie tussen de 
steden en hun randgebieden. Deze verhouding vertoont echter een symbiotisch karakter: een 
goede bereikbaarheid van de randgebieden met het openbaar vervoer dringt het particulier 
vervoer binnen de stad terug. Door het aanleggen van groene zones binnen de stad wordt het 
mogelijk om de verplaatsingen naar de randgebieden te beperken. Recreatiegebieden die in de 
randgebieden van steden zijn gelegen, verbeteren de levenskwaliteit van een volledige regio. 
Stedelijke gebieden en voorsteden behoeven heterogene structuren met winkels, woningen en 
tewerkstellingsmogelijkheden opdat het pendelverkeer kan worden geminimaliseerd.

  
1 Werkdocument van de Commissiediensten. Het cohesiebeleid en de steden. 23 november 2005.
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In het algemeen is het betreurenswaardig dat het slotdocument van de Commissie slechts 
weinig positieve aanbevelingen uit de eerste mededeling heeft overgenomen.1 Desalniettemin 
valt het toe te juichen dat de doelstellingen van deze strategie niet door een nieuw 
rechtsvoorschrift dienen te worden bereikt. In de gemeentelijke administratie bestaat geen 
streef- maar wel een omzettingstekort van de bestaande verbintenissen. Daarom dient te 
strategie aan de vermindering van de bureaucratie bij te dragen, waarin de rapportagevereisten 
van gemeenten in een geïntegreerde rapportagevereiste dienen te worden samengevat en 
vereenvoudigd.

Het valt toe te juichen dat de uitwisseling van ervaringen door de vorming van een netwerk 
dient te worden gestimuleerd. Om niet alleen aan het hoge aantal reeds bestaande databanken 
met betrekking tot beste praktijken bijkomende toe te voegen, dient aan praktijkgerichte 
coöperaties voorrang te worden verleend. Bovendien kan de uitwisseling van negatieve 
ervaringen eraan bijdragen fouten te bestrijden.

In dit verband is de invoering van netwerken voor het stadsmilieu van grote betekenis. Deze 
dienen in het kader van het nieuwe cohesiebeleid te worden ondersteund. De evaluatie van de 
ervaringen met URBACT, een proefnetwerk van nationale centra, zou als bouwsteen kunnen 
worden gebruikt voor een "Europees kaderprogramma voor de uitwisseling van ervaringen 
inzake stadsontwikkeling”.

Stadsontwikkeling en stedelijk milieubeleid zijn nauw verbonden met sociale en economische 
uitdagingen, alsook met uitdagingen op ruimtelijk en demografisch vlak. Daarom was het 
nodig een innovatieve aanpak te ontwikkelen. Het is derhalve tevens onontbeerlijk dat 
desbetreffende onderzoeksresultaten opnieuw in het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek2 worden opgenomen. 

De geplande tussentijdse evaluatie voor 2009 leent zich ertoe om zowel over de verbetering 
van de stedelijke milieuomstandigheden als over de doeltreffendheid van de hieraan bestede 
financiële middelen een oordeel uit te brengen en hieruit dienovereenkomstige conclusies te 
trekken.

  
1 COM (2004)0060.

2 COM (2005)0119.


