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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0367/2011, ingediend door Reinhard Wolff (Duitse 
nationaliteit), namens Bürgerinitiative "Rettett den Barnstorfer Wald", over 
vernietiging van een stadsbos in Rostock (D) als gevolg van Europese 
stimuleringsgelden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener deelt mee dat in de stad Rostock in Duitsland een dierentuin-wetenschapspark, het 
Darwineum, wordt gerealiseerd met behulp van Europese stimuleringsgelden uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Volgens indiener betekent de uitvoering van dit 
project de vernietiging en opsplitsing van een stadsbos dat een belangrijk onderdeel vormt van 
het ecologisch systeem in Rostock. Indiener stelt dat het Darwineum ook gerealiseerd kan 
worden op het huidige terrein van de dierentuin. Hij stelt voorts dat de autoriteiten handelen 
in strijd met de hoofddoelstellingen van het EFRO-programma, namelijk bescherming van 
milieu en duurzame ontwikkeling. Indiener verzoekt om een onderzoek naar de 
rechtmatigheid van de stimuleringsgelden voor het Darwineum-project.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Dit verzoekschrift heeft betrekking op het project "Darwineum Rostock", dat een uitbreiding 
vormt van de dierentuin van Rostock. Volgens indiener wordt het project, waarbij in de stad 
een stuk bos van tien ha wordt doorgekliefd, ondersteund met gelden uit het Europees Fonds 
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voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van het operationele programma 'EFRO 
Mecklenburg-Voorpommeren 2007-2013'.

De Commissie wijst erop dat de maatregelen van de structuurfondsen conform artikel 9 e.v. 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 gekenmerkt zijn door een complementaire en 
gemeenschappelijke handelwijze van de Commissie en de lidstaten overeenkomstig de 
respectieve bevoegdheden van de partners. Krachtens deze verordening en het 
subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
medegefinancierde maatregelen, en wel op het passende territoriale niveau en in 
overeenstemming met het institutionele stelsel dat specifiek is voor elke lidstaat (artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006).

Dat betekent in het bijzonder dat de Europese Commissie geen recht van inspraak heeft bij de 
selectie van de projecten, aangezien hiervoor uitsluitend de nationale overheidsinstanties 
bevoegd zijn, tenzij de beslissingen van deze instanties niet voldoen aan de vigerende 
wetgeving en de grondbeginselen die ten grondslag liggen aan de in samenspraak met de 
Commissie vastgestelde programmeringsdocumenten.

In Mecklenburg-Voorpommeren is de bevoegde overheidsinstantie gevestigd in het ministerie 
van de deelstaat voor Economische Zaken, Werkgelegenheid en Toerisme (Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin).
De Commissie heeft naar aanleiding van de opmerkingen van indiener contact opgenomen 
met de bevoegde overheidsinstantie. Deze instantie heeft verklaard dat de bouw van het 
Darwineum in de dierentuin van Rostock geen steun uit het EFRO ontvangt.

Volgens de diensten van de Commissie wordt voor de bouw van het Darwineum in de 
dierentuin van Rostock, in tegenstelling tot hetgeen indiener stelt, geen financiële steun uit het 
EFRO ontvangen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In februari 2012 heeft indiener aanvullende informatie verstrekt met betrekking tot het project 
"Darwineum" in de dierentuin van Rostock, waaruit blijkt dat op de officiële website van de 
deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren wordt vermeld dat dit project op de lijst van 
begunstigden van het EFRO staat en dat er een bedrag van 26 833 082,00 euro aan 
overheidsfinanciering mee gemoeid is. Tevens bevat deze informatie een foto van een bord op 
de bouwplaats van 25 januari 2012, waarop staat dat dit project een EFRO-bijdrage ontvangt.
Aangezien dit niet overeenkomt met de van de beheersautoriteit van het EFRO-programma 
ontvangen informatie, die op 30 september 2011 aan het Parlement is toegestuurd en waarin 
wordt gesteld dat het project "Darwineum" van de dierentuin van Rostock geen EFRO-
bijdrage ontvangt, verzoekt indiener om een bevestiging dat het EFRO bovengenoemd bedrag 
niet aan de dierentuin van Rostock heeft overgemaakt via de rekeningen van de 
Bondsrepubliek Duitsland of de deelstaat. Ook vraagt hij hoe dit project wordt gefinancierd 
en waarom de uit ontvangen EFRO-financiering voortvloeiende openbaarmakingsvereisten 
ten uitvoer zijn gelegd.
De Commissie heeft deze vragen aan de beheersautoriteit van het EFRO-programma van de 
deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren voorgelegd, waarop laatstgenoemde heeft geantwoord 
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dat:
a) het project in kwestie uitsluitend door nationale fondsen wordt gefinancierd, zonder enige 
bijdrage van het EFRO;
b) in de twee officiële correspondenties van de deelstaat aan de begunstigde 
(Zusicheringsschreiben-21.7.2010 en Zuwendungsbescheid-8.6.2011) het EFRO niet wordt 
vermeld en dat dit project geen enkele EFRO-financiering heeft ontvangen;

c) het project bovendien -en dit lijkt een verklaring voor de verwarring te zijn- per abuis in het 
computersysteem van het EFRO is ingevoerd en dientengevolge op de in 2011 gepubliceerde 
lijst van begunstigden van 2010 is verschenen. Deze lijst wordt slechts eenmaal per jaar 
gepubliceerd en is derhalve nog niet gecorrigeerd. Voor wat de vermelding van het EFRO op 
het bord op de bouwplaats betreft, heeft de begunstigde het project waarschijnlijk op dezelfde 
manier voorbereid als andere projecten van de dierentuin die wel door het EFRO zijn 
gefinancierd. Dit bord is inmiddels weggehaald.
Conclusie

De Commissie begrijpt indieners twijfels na ontvangst van het eerste antwoord en bevestigt 
dat dit project niet door het EFRO wordt gecofinancierd.


