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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0889/2011, ingediend door Stefania Giro (Italiaanse nationaliteit), over 
de financiering met Europese middelen van de aanleg van een toeristenhaven in de 
Italiaanse stad Rovigo

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op mogelijke oneigenlijke bestedingen van Europese middelen bij de aanleg van 
een toeristenhaven in Rovigo. De haven zou er momenteel deels verlaten bij liggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De opmerkingen van de Commissie

De diensten hebben de beheersautoriteiten van het programma in de regio Veneto voor de 
periode 2000-2006 verzocht de stand van zaken van het desbetreffende project te onderzoeken en 
na te gaan of wordt voldaan aan de communautaire bepalingen terzake.

De beheersautoriteit heeft bevestigd dat het project op correcte wijze is uitgevoerd volgens het 
de definitieve versie van het project en dat het is gecontroleerd door de bevoegde instanties en 
vervolgens is gecertificeerd in het programma van de regio Veneto voor de periode 2000-2006. 

Het technisch bureau (Ufficio Tecnico del Comune) van de gemeente Rovigo heeft met een 
certificaat het geheel van de opgeleverde werken gebruiksklaar beoordeeld. Het technisch bureau 
heeft met name verklaard dat de aanlegplaatsen, het gebouw met de naam "club-house" en het 
boothuis waar de vaartuigen worden gestald op een correcte wijze zijn opgeleverd in 
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overeenstemming met de goedgekeurde, definitieve, versie van het project.

Vermeld moet worden:

- dat de verwezenlijking van de sleephellingen voor de vaartuigen niet haalbaar was gezien de 
situatie ter plaatse en dat ten tijde van het ontwerp niet te voorzien was. Het project is aangepast 
en de wijziging goedgekeurd om in plaats van een sleephelling een kraan te gebruiken. De 
aankoop van de kraan was niet voorzien in het project aangezien de kosten daarvan niet konden 
worden gedeclareerd in het kader van de EPD Veneto 2000-2006. De beheersautoriteit is door de 
gemeente Rovigo geïnformeerd dat de kraan is aangekocht door de beheerder van het complex.

- dat voor het boothuis tijdens de uitwerking van het project (voorlopige en definitieve fase) een 
grotere overdekte ruimte was voorzien, maar dat deze opzet is bij de goedkeuring van het 
uitvoeringsplan om financiële redenen is verlaten. 

- dat het aantal opgeleverde kades overeenkomt met het projectplan. In het projectplan is de 
toegang tot de kades gewijzigd waarbij de aanvankelijk geplande drie toegangen door een enkele 
toegang zijn vervangen.

- dat in het project geen sprake was van openbare verlichting.

- dat het toegangshek op formeel verzoek van de gemeente niet is geplaatst met het oog op een 
door het bedrijf Interporto de Rovigo aan te leggen parkeerterrein in de buurt van de ingang.

Tenslotte heeft de gemeente Rovigo in verband met het beheer van het complex op 6 juli 2009 
een aanbesteding gepubliceerd voor de concessie van het beheer. Nadat inschrijvingen waren 
uitgebleven heeft de gemeente het complex in beheer gegeven aan een kanovereniging zonder 
winstoogmerk. Aan het eind van 2011 heeft de gemeente besloten de watersportvereniging 
"Circolo Nautico Porta Mare" bij de haven te betrekken om de opnamecapaciteit van het 
verwezenlijkte project te vergroten en deze voor toeristen aantrekkelijker te maken.

Conclusie

Op grond van de bovengenoemde informatie kan de Commissie geen gevolg geven aan het 
verzoek van de indiener.


