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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1879/2008, ingediend door Chris Robillard (Britse 
nationaliteit), gesteund door 1 560 medeondertekenaars, over zijn bezwaren 
tegen het toekennen van EU-steun aan een project bedoeld om het 
Dartington College of Arts en het University College Falmouth samen te 
voegen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om de nodige maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat EU-middelen worden toegekend aan de samenvoeging van het Dartington 
College of Arts met het University College Falmouth. Volgens indiener is een aanvraag voor 
financiering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) momenteel in 
behandeling bij het South West Regional Development Agency en het Comité van toezicht 
voor convergentieprogramma´s. Indiener is van oordeel dat de samenvoeging eigenlijk een 
overname is die zou leiden tot de opheffing van het Dartington College of Arts, een unieke, in 
de jaren twintig van de vorige eeuw opgerichte instelling. Hij tekent ernstig bezwaar aan 
tegen de heimelijke achterkamertjespolitiek in verband met deze samenvoeging en stelt dat 
het toekennen van EU-middelen aan dit project juist in strijd zou zijn met de criteria van het 
regionale beleid van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De samenvoeging van het Dartington College of Arts met het University College Falmouth is 
inderdaad geagendeerd als projectaanvraag bij het convergentieprogramma voor Cornwall en 
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de Scilly-eilanden. De samenvoeging behelst een verplaatsing van de Dartington-campus naar 
Falmouth/Penryn in Cornwall. Ter wille van het convergentieprogramma wordt het project 
aangeduid als "Versterking van de positie van de creatieve kennis in Cornwall".

De Commissie wijst erop dat besluiten over de selectie van projecten die in aanmerking 
komen voor medefinanciering door structuurfondsen onder de verantwoordelijkheid vallen 
van de beheersautoriteit. Voor het Convergentieprogramma voor Cornwall en de Scilly-
eilanden heeft de Engelse beheersautoriteit, het Department for Communities and Local 
Government, de verantwoordelijkheid op dit gebied gedelegeerd aan het South West Regional 
Development Agency (SWRDA). Samen met het Comité van toezicht van het 
convergentieprogramma zijn er procedures opgesteld voor de beoordeling en selectie van 
projecten volgens de criteria van het Comité van toezicht. Hoewel dit comité doorgaans geen 
besluiten neemt over de financiering van projecten, is er in de procedures bepaald dat het 
comité investeringen die ongewoon of omstreden zijn wel moet goedkeuren. Aangezien 
actievoerders zich verzetten tegen mogelijke steun aan de samenvoeging van de colleges, 
werd dit project als omstreden beschouwd en bijgevolg onderworpen aan goedkeuring door
het Comité van toezicht.

Het project stond reeds op de agenda van de eerste formele vergadering van het Comité van 
toezicht op 30 januari 2008. Dit had te maken met het tijdkritische karakter van het project. 
Om door te kunnen gaan met de formele samenvoeging van de twee instellingen, was 
minimaal een indicatie nodig dat een bijdrage uit het convergentieprogramma wellicht 
mogelijk was. Het Comité van toezicht heeft aangegeven er in principe voorstander van te zijn
dat dit project in aanmerking zou komen voor steun. Dit was nog geen besluit voor steun. Het 
project bevond zich namelijk nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en volledige 
beoordeling was nog niet mogelijk. Het Comité van toezicht heeft daarom nadrukkelijk 
aangegeven dat een eventuele bijdrage uit het EFRO afhankelijk was van onderzoek naar de 
belangrijkste beoordelingscriteria, zoals toegevoegde waarde, subsidiabiliteit uit hoofde van 
het EFRO en de toezegging van nationale financiering. De Europese Commissie heeft, vanuit 
haar raadgevende rol volgens de bepalingen in de verordening betreffende de 
structuurfondsen1, verzocht om de rechtvaardiging van het project, inclusief de verplaatsing 
van de Dartington-campus, goed te overwegen en te waarborgen dat de selectieprocedures en 
het besluit om een bijdrage te verlenen op een transparante manier en conform alle wettelijke 
eisen plaatshebben. Het Comité van toezicht heeft ook nota genomen van de standpunten van 
zowel tegenstanders als voorstanders van de samenvoeging.

Nadat de beoordeling volledig was afgerond, werd een besluit om het project te steunen op 
26 februari 2009 ter goedkeuring ingediend bij het Comité van toezicht. Er was een uitvoerig 
beoordelingsdocument opgesteld en de punten die in januari 2008 tijdens de vergadering van 
het comité naar voren waren gekomen, waren bevredigend behandeld. Zo was onder andere 
de toegevoegde waarde onderzocht, wat leidde tot een aanbeveling om streng toe te zien op de 
arbeidsmarktgerelateerde resultaten, was steun in de vorm van kapitaal en middelen door 
zowel het SWRDA en de Higher Education Funding Council for England (HEFCE) 
toegezegd en had de HEFCE verklaard dat de positie van het Dartington College of Arts 
onhoudbaar was zonder de samenvoeging. Het Comité van toezicht heeft een bijdrage van het 

                                               
1 Verordening 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, artikel 64, lid 2. 
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EFRO van 12,3 miljoen Britse pond goedgekeurd, afhankelijk van de toezegging van de 
samengevoegde instellingen om samen te werken met het bedrijfsleven, de aantoonbare vraag 
die de noodzaak van het werven van extra studenten onderbouwt, de toegevoegde waarde en 
de resultaten in het huidige economische klimaat. Na de goedkeuring van het Comité van 
toezicht heeft het SWRDA onlangs definitieve goedkeuring verleend voor het project.

Het convergentieprogramma voor Cornwall en de Scilly-eilanden beoogt "een beweging op 
gang te brengen die leidt tot een economie met een hoge toegevoegde waarde, waarin kennis, 
milieu en leefbaarheid de basis vormen van duurzame economische groei". Het programma 
zal naar verwachting 11 000 nieuwe banen opleveren. De totale waarde is 670 miljoen Britse 
pond, waarvan 458 miljoen wordt bijgedragen door het EFRO. De samenvoeging van het 
Dartington College of Arts en het University College Falmouth krijgt steun op basis van de 
prioritaire as "transformationele infrastructuur", waarbij wordt geïnvesteerd in infrastructuur 
voor de kenniseconomie inclusief hoger onderwijs. De andere prioritaire assen zijn 
"innovatie, onderzoek en ontwikkeling", "onderneming en investering" en "ontsluiting van het 
economisch potentieel van de regio". 

Conclusie

Het besluit tot steun voor de samenvoeging van het Dartington College of Arts en het 
University College Falmouth is genomen door de nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het convergentieprogramma voor Cornwall en de Scilly-eilanden. Op basis van de 
beschikbare informatie lijkt dit besluit te zijn genomen volgens de daarvoor geldende 
regelingen en procedures.


