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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1227/2009, ingediend door D.W (Ierse nationaliteit), namens de 
Friends of Penzance Harbour, over de havenwerkzaamheden in Penzance, 
Cornwall, die de verbindingen met de Scilly-eilanden moeten verbeteren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de met middelen van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde aanleg van nieuwe havenfaciliteiten voor goederen en 
passagiers, die de verbinding met de Scilly-eilanden moeten verbeteren. Indiener protesteert 
echter tegen de plaats waar de faciliteiten worden aangelegd vanwege de gevolgen van de 
werkzaamheden voor de oude haven van de stad. Volgens indiener voldoet de aanleg ook niet 
aan de Europese Landschapsconventie, zijn de inwoners niet ingelicht over het project en 
hebben zij herhaaldelijk hun verzet tegen de aanleg laten blijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Het verzoekschrift

Indiener, die lid is van de vereniging "The Friends of Penzance Harbour", verzoekt het 
Europees Parlement de democratische en planningsprocedures te onderzoeken in verband met 
een project dat beoogt de scheepvaartverbinding tussen de Scilly-eilanden en Penzance in de 
regio Cornwall (Verenigd Koninkrijk) te verbeteren. Het project zou in het kader van de 
convergentiedoelsteling uit de Europese structuurfondsen worden medegefinancierd. Indiener 
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stelt dat het project het karakter van de historische haven en het landschap nadelig zal 
beïnvloeden, dat er alternatieve benaderingen zijn die echter onvoldoende in overweging zijn 
genomen, dat het probleem van verkeersopstoppingen niet aan de orde is gesteld, en dat het 
publiek zich tegen het project verzet en er ook geen behoorlijke democratische en 
planningsprocedures worden gevolgd.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

Het project voor verbetering van de scheepvaartverbinding tussen de Scilly-eilanden en 
Penzance in de regio Cornwall is inderdaad geagendeerd als projectaanvraag bij het 
convergentieprogramma voor Cornwall en de Scilly-eilanden, dat wordt medegefinancierd uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De projectaanvraag omvat 
infrastructuurwerken in Penzance (Cornwall – het vasteland) en St. Mary's (Scilly-eilanden). 
De totale projectkosten worden geschat op 31 miljoen Britse pond en er is een verzoek 
ingediend voor een bijdrage van 11 miljoen pond uit het EFRO. Daarnaast zullen de regionale 
autoriteiten – de Cornwall Council – een nieuw schip aanschaffen om deze verbinding, 
waarbij vracht- en passagiersvervoer worden gecombineerd, te exploiteren. De voorgestelde 
investering is gerechtvaardigd met het oog op de economische en zakelijke ontwikkeling op 
de Scilly-eilanden en in het gebied rond Penzance, en past in het door het EFRO 
medegefinancierde programma voor het gebied. 

Beslissingen over de selectie van projecten die in aanmerking komen voor medefinanciering 
uit de structuurfondsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit in de 
lidstaat. Voor het convergentieprogramma voor Cornwall en de Scilly-eilanden heeft de 
beheersautoriteit voor Engeland, het Department for Communities and Local Government,
zijn verantwoordelijkheid ten aanzien hiervan gedelegeerd aan het South West Regional 
Development Agency (SWRDA). In overleg met het Comité van toezicht van het programma 
zijn er procedures opgesteld voor de beoordeling en selectie van projecten volgens de criteria 
van het Comité van toezicht. Het Comité van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van een 
scala aan regionale belanghebbenden, waaronder regionale en lokale autoriteiten, 
vrijwilligersorganisaties en de particuliere sector. De Europese Commissie is in een 
adviserende hoedanigheid in het Comité van toezicht vertegenwoordigd, overeenkomstig de 
bepalingen van de algemene verordening betreffende de structuurfondsen1.

De beheersautoriteit heeft de Commissie, die in het licht van dit verzoekschrift om informatie 
had verzocht, gemeld dat het project formeel in aanmerking is genomen voor financiering in 
het kader van het convergentieprogramma. Tot op dit moment, 11 maart 2010, is de aanvraag 
nog steeds in behandeling. De bevoegde instantie voor het programma en de beheersautoriteit 
kunnen pas beslissingen nemen over medefinanciering uit het EFRO als alle 
aanlegvergunningen rond zijn. De Cornwall Council, die de wettelijke planningsautoriteit is, 
heeft de aanvraag voor de aanlegvergunning in de eerste week van maart 2010 goedgekeurd. 
Gezien het feit echter dat een deel van de locatie voor de aanleg van de faciliteiten betrekking 
heeft op een gebouw dat op de monumentenlijst staat, moet de minister van het Britse 
Department for Communities and Local Government eveneens toestemming geven. Indien er

                                               
1 Artikel 64, lid 2 van 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.
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klachten zijn over het planningsproces moeten de klagers met de officiële organen in het 
Verenigd Koninkrijk tot een oplossing komen. Volgens de informatie die de Commissie heeft 
verkregen, is de planningsautoriteit volledig op de hoogte van de bezwaren en opmerkingen
die in het verzoekschrift aan het adres van het Europees Parlement zijn geuit en heeft zij 
daarop ook gereageerd. In de reacties van de autoriteiten wordt verwezen naar openbare 
raadplegingen die zijn gehouden, waaronder raadplegingen in verband met de aanvraag voor 
de aanlegvergunning en de Harbour Revision Order die ook een milieuverklaring omvat, naar 
onderzoek dat is verricht naar alternatieve oplossingen en de gevolgen voor het verkeer, en 
naar overleg met de English Heritage

Het uit het EFRO medegefinancierde 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 kwaliteit van leven de basis vormen voor
duurzame economische groei". Naar verwachting zal het programma 11 000 nieuwe banen 
opleveren. De totale waarde is 670 miljoen Britse pond, waarvan 458 miljoen pond wordt 
medegefinancierd uit het EFRO. Voor het project voor verbetering van de 
scheepvaartverbinding tussen de Scilly-eilanden en Penzance in de regio Cornwall is 
financiering aangevraagd uit hoofde van de prioritaire as "ontsluiting van het economisch 
potentieel van de regio" waarbij de duurzame ontwikkeling van de belangrijkste plaatsen in de 
regio wordt ondersteund. Steun op basis van deze prioritaire as wordt verleend in de context 
van duurzame geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën voor de betreffende locaties. De andere 
prioritaire assen zijn "innovatie, onderzoek en ontwikkeling", "onderneming en investering"
en "transformationele infrastructuur". Naast de bijdrage uit het EFRO, krijgt Cornwall ook 
steun uit het Europees  Sociaal Fonds, het Europees  Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds.

In de periode van 2000 tot 2006 hebben Cornwall en de Scilly-eilanden steun verkregen in het 
kader van een programma van doelstelling 1 dat in totaal 523,5 miljoen euro aan EU-
financiering beschikbaar stelde. Het programma van doelstelling 1 heeft in totaal naar 
schatting ongeveer 20 000 banen opgeleverd en nog eens 19 500 andere banen veiliggesteld.

Conclusie

Het selectie- en beoordelingsproces voor uit het EFRO medegefinancierde projecten wordt 
door de bevoegde nationale instanties uitgevoerd conform de procedures en criteria die zijn 
aangenomen door het Comité van toezicht van het convergentieprogramma in Cornwall en de 
Scilly-eilanden en conform de nationale en EU-wetgeving. Uit de voor de Commissie 
beschikbare informatie valt af te leiden dat dit proces plaatsvindt conform de toepasselijke 
verordeningen en procedures. Procedures voor het verkrijgen van aanlegvergunningen zijn het 
domein van de bevoegde Britse autoriteiten. 


