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Betreft: Verzoekschrift 1448/2007, ingediend door Henryk Demps (Poolse 
nationaliteit), over een historische brug in de Poolse stad Tczew

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat er veel restauratiewerk verricht moet worden voor het behoud van de 
837 meter lange brug over de Wisla in de stad Tczew in het noorden van Polen. Voor de 
lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van dit belangrijke monument op 
het gebied van Europese bouwkunst, wordt het steeds moeilijker het behoud te financieren en 
indiener vraagt het Europees Parlement daarom te helpen om voor dit doel EU-middelen te 
verwerven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Indiener, van Poolse afkomst en woonachtig in Hamburg (Duitsland), informeert de 
Commissie over de noodzaak om restauratiewerk te verrichten aan de historische brug over de 
Wisla in de stad Tczew. De brug werd halverwege de 19e eeuw gebouwd.

Indiener vraagt het Europees Parlement te helpen om EU-middelen te verwerven voor de 
restauratie en het behoud van de brug aangezien het naar zijn mening voor de lokale 
autoriteiten steeds moeilijker wordt de maatregelen te financieren die nodig zijn om dit 
bouwwerk te restaureren en te behouden. 

Het belang van deze brug is benadrukt door geschiedkundigen. Tijdens een tentoonstelling in 
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het Newcastle Arts Centre in juni 2008 werd de brug beschreven als een buitengewoon 
belangrijk monument van Europese en mondiale bouwkunst. Tijdens deze tentoonstelling 
werd benadrukt dat er geen andere soortgelijke brug van dergelijke proporties overgebleven is
uit deze voorname periode in de Europese industriële geschiedenis. 

De Commissie erkent het belang van de brug en complimenteert de mensen in de samenleving 
die uitstekend werk doen om deze te behouden. Ook is de Commissie zich ervan bewust dat 
de restauratie en het behoud van monumenten zoals deze brug forse investeringen en 
specifieke expertise vereisen.

De Commissie wijst op het feit dat de bescherming, het behoud en de restauratie van cultureel 
erfgoed onder de verantwoordelijkheid valt van de bevoegde nationale autoriteiten. 
Overeenkomstig artikel 151, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de EG wordt de 
Commissie geacht culturele samenwerking tussen lidstaten op Europees niveau te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen op cultureel erfgoed. 

De acties van de Gemeenschap moeten echter datgene wat op nationaal niveau ondernomen 
wordt aanvullen, ook als het erom gaat het cultureel erfgoed van Europees belang te 
behouden. 

De Commissie kan projecten inzake cultureel erfgoed op twee manieren ondersteunen:

1. Via het Cultuurprogramma 2007-2013: ze kan middelen toekennen om voorlichting te 
geven over het belang van cultureel erfgoed, om culturele samenwerking te 
bevorderen, om informatie uit te wisselen en om onderzoek mogelijk te maken. De
tentoonstelling in Newcastle over de brug in Tczew werd mede georganiseerd door
Europa Nostra, een orgaan dat gefinancierd wordt via dit programma. De Commissie 
wil opmerken dat ze in het kader van dit programma niet het behoud en de restauratie 
van het cultureel erfgoed in een specifieke lidstaat financiert. Dit is een bevoegdheid 
van de nationale autoriteiten.

2. Via het Cohesiebeleid 2007-2013: op 6 september 2007 keurde de Europese 
Commissie het regionale ontwikkelingsprogramma in de Poolse regio Pomorskie goed 
voor de periode 2007-2013, genaamd "het Operationele Programma voor de provincie 
Pomorskie". Dit programma betreft in het kader van de convergentiedoelstelling 
toegekende Gemeenschapssteun voor Pomorskie. Het totale budget van het 
programma bedraagt circa 1,3 miljard EUR en Gemeenschapssteun via het EFRO
bedraagt 885 miljoen EUR. Prioriteit 6 van het programma richt zich op toerisme en 
cultureel erfgoed: het budget bedraagt 59 miljoen EUR en de EU-bijdrage bedraagt 
44,2 miljoen EUR. De duurzame ontwikkeling van de regio staat of valt met haar
aantrekkelijkheid voor toerisme. De projecten moeten gericht zijn op een 
gediversifieerd toeristisch aanbod en betrekking hebben op toeristische infrastructuur, 
cultureel erfgoed en het tot stand brengen en bevorderen van toerisme, onder meer 
door de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem van toeristische informatie. Op 
grond van de vervoersprioriteit van dit programma (prioriteit 4) wordt 271 miljoen
EUR beschikbaar gesteld (EU-bijdrage 203,5 miljoen EUR). Wat de 
vervoersinfrastructuur betreft, zal de prioriteit van de steun liggen op wegen en 
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spoorwegen van regionaal belang die de regio verbinden met het internationale 
vervoersnet.

Wat betreft de steun die uit hoofde van het Cohesiebeleid wordt toegekend voor  
cultuurinvesteringen en dergelijke wil de Commissie graag benadrukken dat het 
subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast, hetgeen betekent dat het initiatief voor de 
selectie van projecten ligt bij de lidstaten en niet bij de Commissie (behalve bij grote 
projecten waarvan de totale kosten meer dan 25 miljoen EUR bedragen (in het geval 
van milieu) of 50 miljoen EUR (andere terreinen); deze projecten moeten worden 
goedgekeurd door de Commissie). De beheerinstantie voor het Operationeel 
Programma voor de provincie Pomorskie is het Marshal’s Office van de provincie 
Pomorskie, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Op nationaal niveau heeft het Operationeel Programma voor Infrastructuur en Milieu één prioriteit die 
betrekking heeft op cultuur en cultureel erfgoed (prioritaire as 11: budget 576 miljoen EUR waarvan
490 miljoen EUR EU-bijdrage). De prioritaire as dient ter ondersteuning van projecten die gewijd zijn 
aan de bescherming en restauratie van onverplaatsbare monumenten van supraregionaal belang, 
waaronder monumenten op de Werelderfgoedlijst van UNESCO of die zijn uitgeroepen tot historische 
monumenten door de president van Polen. Uit te voeren acties hebben te maken met de renovatie, de 
restauratie, het herstel en de bescherming van objecten die deel uitmaken van het monumentenregister, 
evenals monumentencomplexen en hun omgeving. De beheerinstantie voor dit Operationeel 
Programma voor Infrastructuur en Milieu is het ministerie van Regionale Ontwikkeling, ul. Wspólna 
2/4, 00-926 Warschau.

Met het oog op het bovenstaande is de door indiener verzochte actie om de brug in Tczew te 
restaureren de verantwoordelijkheid van de betreffende lidstaat.
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