De HAVO-Piste
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Universiteit Gent
Scalda Terneuzen
12.000 EUR
12.000 EUR
2014-2015

Sinds 1 juni 2013 kunnen studenten zich aanmelden voor de Havo-piste. De ‘HAVO-piste’ is
geschikt voor Zeeuws-Vlaamse studenten jonger dan 21 jaar, die geslaagd zijn voor het
diploma havo en graag naar de Hogeschool in Vlaanderen willen. Zij kunnen dit niet,
aangezien er voor toelating op Vlaamse hogescholen en universiteiten zes studiejaren nodig
zijn. Het voordeel dat Zeeuws-Vlaamse studenten kunnen behalen door het volgen van de
HAVO-piste zit hem in de studieduur. Een hbo-opleiding in Nederland duurt 4 jaar, in
Vlaanderen is dat 3 jaar. Zeker studenten die een jaar ‘verloren’ hebben op het voortgezet
onderwijs door het niet behalen van het diploma kunnen op die manier het jaar inhalen. Wie
het schakeljaar met succes afrondt, kan zonder
problemen hoger onderwijs in Vlaanderen
volgen.
Voor het schooljaar 2014-2015 werd een
project ingediend bij het Scheldemondfonds:
'De HAVO-piste: een rode loper voor Zeeuwse
studenten naar het Vlaams hoger onderwijs'.
Dit schooljaar zou een overgangsjaar zijn naar
structurele financiering. Hiervoor dient het Financieringsdecreet aangepast te worden en dit
lukt pas voor schooljaar 2015-2016. Vandaar dat voor dit schooljaar een beroep wordt
gedaan op het Scheldemondfonds.
In het kader van het Scheldemondfondsproject zullen volgende activiteiten uitgevoerd
worden:
- Het bijsturen van het programma op basis van de evaluatie van het pilootjaar
- Het omvormen van de HAVO-piste naar een duurzaam traject
- Mentoring van de Zeeuwse studenten
Er wordt een bijdrage van 12.000 euro vanuit het Scheldemondfonds voorzien.

Stem af op kanaal Gent-Terneuzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

GOL Gent-Terneuzen
Gent – stad in werking, gemeente Terneuzen en stad Gent
2.985 EUR
2.000 EUR
2012

Als doelstelling heeft dit project kennis- en ervaringsuitwisseling rond arbeidsmarkt/onderwijs
door middel van een internationale leertafel. Tijdens deze studiedag werd kennis en ervaring
uitgewisseld tussen Nederlandse en Belgische stakeholders op de gebieden van
knelpunteneconomie en onderwijsarbeidsmarkt.

Vier Werven
Projectleider
Partners

Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman, Stichting
Museumhaven Zeeland, Scheepvaartmuseum Baasrode vzw,
Tolerant vzw
24.832,50 EUR
18.832,50 EUR
2013

De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van
de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten, om de
historische eenheid ervan te benadrukken en aldus een steentje bij te
dragen tot een toekomstig Europa zonder grenzen. Daartoe wil het, over de
landsgrenzen heen, een duurzaam samenwerkingsverband creëren rond
het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio, met de
4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen, wordt daarbij impliciet
en expliciet nagestreefd.
Het project omvat zowel een culturele als een toeristische component.
Het Vier Werven Overleg beoogt een duurzaam samenwerkingsverband
waarbinnen:
•

uitwisseling plaatsvindt van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van
klassieke scheepsbouw en -restauratie

•

wordt samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering en het werven van vrijwilligers

•

een gezamenlijke promotie wordt gevoerd om de traditionele scheepsbouw en het
scheepsbouwerambacht langsheen de Schelde te belichten en te komen tot een
toeristisch lint doorheen de regio

Klik hier voor meer info.

Integrale Veiligheid Scheepvaart Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Zeeland
Federale dienst noodplanning Oost- en West-Vlaanderen
47.000 EUR
23.000 EUR
2012-2013

In de havengebieden zijn vele partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. De overheden
(en tot op zekere hoogte de hulpdiensten) werken reeds behoorlijk intensief
grensoverschrijdend samen, bijvoorbeeld in het Veiligheidsoverleg Scheldemond (Vakgroep
Openbare Orde en Veiligheid/Euregionaal Veiligheids-overleg). Maritieme veiligheid op
integrale wijze met alle betrokkenen zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren is een
uitdaging voor de zeer nabije toekomst.
Het samenbrengen van partijen rondom veiligheid
kan een goede stimulans zijn om de
havengebieden te profileren als aantrekkelijke
havens voor vestiging, transport en handel. Het
grensoverschrijdend samenbrengen van partijen is
nog een extra uitdaging. Het samenbrengen op
een fysiek in te richten locatie is zeker voor de
kanaalzone Gent-Terneuzen van groot belang.
In de vorm van een quick scan wordt, als eerste pijler, in beeld gebracht hoe een
beleidscentrum voor scheepvaartgerelateerde calamiteiten fysiek ingebracht kan worden in
het op te richten nautisch centrum.
Als tweede pijler dient de quick-scan een advies op te leveren over een realistische
preparatie door hulpdiensten op calamiteiten in de betrokken havengebieden Gent,
Terneuzen en Zeebrugge. Een overzicht van minimaal noodzakelijk aanwezig materieel en
menskracht, gerelateerd aan het type schepen, transportbewegingen, vaarwegen en
loskades, ontbreekt momenteel. Ondanks vele preventieve maatregelen, is er toch een
adequate voorbereiding op calamiteiten noodzakelijk om de vrije doorgang te kunnen
waarborgen of zo snel mogelijk weer herstellen. Hiermee worden de economische belangen
van de havengebieden aanzienlijk gediend.
Onderdeel van de tweede pijler is verder het in beeld brengen van de wijze waarop de komst
van een grensoverschrijdend oefencentrum voor maritieme veiligheid bij kan dragen aan de
economische promotie van het gebied. Een koppeling met de plannen voor een centrum
voor ondergrondse veiligheid wordt hierbij onderzocht. Hiermee wordt input geleverd aan de
haalbaarheidsstudie die recent door het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie is
opgestart naar de mogelijkheden van een gespecialiseerd centrum voor ondergrondse
veiligheid in Terneuzen. Met een dergelijk oefencentrum kan aan de aanbodzijde van SafetyBase een extra kwaliteitsimpuls worden geven. Het centrum dient de uitkomsten van de
Europese projecten Up Safety (waarin een programma voor opleiden-trainen-oefenen bij
ondergrondse infra, zoals tunnels, parkeerkelders en metrostations is ontwikkeld) en MIRG
(waarin gespecialiseerde brandweerteams worden geformeerd en opgeleid om op te treden
op schepen) verder uit te bouwen, en aan te passen naar nieuwe doelgroepen.

Strategie Zorgeconomie Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

POM West-Vlaanderen
POM Oost-Vlaanderen en Economische Impuls Zeeland
52.850 EUR
52.850 EUR
2013-2014

De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de sterkten en de zwakten van het
zorgeconomisch landschap van de regio Scheldemond, om daarna grensoverschrijdende
opportuniteiten te definiëren. Pilootprojecten en goede praktijken op het gebied van
zorgeconomie worden geïnventariseerd en gevisualiseerd op een portaalwebsite.
Aansluitend op de behoeften van de diverse subregio’s en zorginstellingen, en uitgaande van
de expertise van bestaande kenniscentra worden er samen met bedrijven actief in de
zorgsector, best practices met elkaar uitgewisseld; zodat er op deze wijze nieuwe
interregionale samenwerking kan gestimuleerd worden met het oog op de gezamenlijke
ontwikkeling en uitrol van nieuwe concepten/producten/diensten voor de zorgsector.

Data naar Actie (DNA)
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Zeeland, POM West-Vlaanderen en KvK ZuidwestNederland
25.000 EUR
25.000 EUR
2012-2014

Om een sterke integrale strategie te ontwikkelen moet de input vanuit de vakgroepen en
sectoren worden getoetst aan, en onderbouwd worden door cijfermateriaal. Een eerste
onderdeel van dit project is dan ook een sociaal-economische situatieschets van de Euregio.
Het gaat hierbij om cijfers met betrekking tot demografie, arbeidsmarkt en de
'innovatietroeven' biogebaseerde economie, duurzaamheid in havengebieden en innovatie in
de zorg.
Hoewel de uiteindelijke strategie waarnaar wordt toegewerkt zich niet enkel richt op sociaaleconomische thema's (bijvoorbeeld een thema als klimaatadaptatie heeft ook de warme
aandacht van de Scheldemondraad en zal in de strategie een plek moeten krijgen) wordt
voorgesteld om de situatieschets af te bakenen tot (sociaal-)economisch materiaal. Rond het
thema klimaatverandering bestaat informatie voor beide zijden van de grens
(klimaateffectschetsboek; Euregio-project 'Neem de Mensen Mee!').
De sociaal-economische situatieschets wordt gepresenteerd in een bescheiden maar
aantrekkelijke brochure. De relevantste cijfers worden toegevoegd aan de website van
Euregio Scheldemond (onderdeel Euregio in cijfers). De brochure zal verspreid worden
binnen de drie provinciehuizen en overige belangrijke partners binnen de Euregio. Maar ook
Vlaamse en Nederlandse beleidsmensen zullen een exemplaar overhandigd krijgen.
Bovendien is het de bedoeling dat de brochure gebruikt kan worden als handig promotieinstrument op allerhande nationale en internationale bijeenkomsten.

Agrocomplex Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen en Zeeland
33.000 EUR
16.500 EUR
2012-2013

Dit project komt voor uit de themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te
winnen?!', die eind 2009 door de drie provincies in samenwerking met de Vakgroep
Landbouw, Platteland en Visserij van de Euregio Scheldemond werd georganiseerd.
Centraal tijdens deze dag stonden de verschillende manieren van ketensamenwerking. Er is
een steeds groter tekort aan (fossiele) grondstoffen en dat terwijl bevolkingsaantallen en dus
ook de vraag naar voeding, grondstoffen en energie toenemen. Het Agrocomplex
Scheldemond staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Er liggen aanzienlijke
kansen in het vooruitzicht.
Het doel van het project is om de kansen inzake het agrocomplex duidelijk in beeld te
brengen, met in het bijzonder de focus op kansen voor grensoverschrijdende samenwerking
binnen het thema van het agrocomplex. Met ander woorden: zoeken waar de
gemeenschappelijkheid en de complementariteit zit.
Door het organiseren van een 5-tal overlegtafels zal er intensief ingezet worden op het delen
van kennis en ervaring. Deze overlegtafels richten zich op de 4 O’s: overheid, onderwijs en
onderzoek, ondernemers. Er zal een keuze gemaakt worden uit de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs – opleiding – arbeid
Onderzoek/Innovatie
Logistiek, havens en handel
Facility sharing
Biogebaseerde economie
Internationalisering en promotie
(korte) ketenvorming

Afhankelijk van het thema kan de klemtoon sterker gelegd worden op het bereiken van de
ene of de andere doelgroep.Voorafgaand aan de overlegtafels zal de 'positie' van het
agrocomplex in Euregio Scheldemond in beeld gebracht worden. Het betreft een beknopte
analyse en synthese van de bestaande informatie om een globaal overzicht te kunnen
opmaken van het agrocomplex/agrovoedingscomplex.
Uit deze overlegtafels zullen conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden en zullen als
input dienen voor een vervolgtraject. Dit vervolgtraject is dubbel. Enerzijds het ontwikkelen
van een gezamenlijk beleid, maar zeer concreet ook het uitwerken van een nieuw Europees
project voor dit thema of een aantal deelaspecten ervan. Die zullen dan verder door de
vakgroepen landbouw en economie moeten opgepikt worden en de verdere toekomst verder
uitgewerkt worden.

Façade
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
10.000 EUR
10.000 EUR
2011-2012

Dit project heeft als doel om een ruim en gevarieerd publiek uit de Scheldemond te
stimuleren om deel te nemen aan het grensoverschrijdend tentoonstellingsproject ‘Façade’.
De jarenlange uitwisseling op vlak van cultuur tussen de provincies
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland heeft ervoor gezorgd
dat er in de Euregio Scheldemond een stevig cultureel netwerk is
opgebouwd en verschillende deelsegmenten uit het culturele veld
elkaar grensoverschrijdend hebben ontmoet, ervaringen hebben
uitgewisseld en projecten hebben opgezet.
Toch blijven er nog tal van culturele deelgebieden als kans liggen om de
grensoverschrijdende wisselwerking te stimuleren. In het licht van de
samenwerking tussen de drie provinciale diensten cultuur ontstond ook
de idee om een grensoverschrijdend tentoonstellingsproject ‘Façade’
genaamd op te zetten.
Klik hier voor meer info.

Energie(k) leren in de Green-s-cool
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

ROC Westerschelde
PTI Kortrijk (Campus TBS en KDG), PTI Eeklo, KaHo Sint-Lieven
Gent en Edudelta College Goes
30.000 EUR
21.000 EUR
2011-2013

Dit project heeft een dubbele doelstelling. De eerste doelstelling is om op zes
scholen (twee per provincie) het onderwijzend personeel en
leerlingen/studenten te sensibiliseren rond duurzame ontwikkelingen op het
gebied van energie en zo een breed draagvlak te creëren voor bestaande en
nieuwe ontwikkelingen in de regio.
De tweede doelstelling is het op energieke wijze aanbieden van materie
rondom energie waardoor positieve belangstelling voor techniek in het
onderwijs ontstaat. De projectleider is het ROC Westerschelde en het project,
dat een looptijd van 22 maanden heeft, wordt mee uitgevoerd door PTI Kortrijk
(Campus TBS en KDG), PTI Eeklo, KaHo Sint-Lieven en Edudelta College.

EU[regio] 2020
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
48.000 EUR
48.000 EUR
2011-2013

De provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland willen via
grensoverschrijdende samenwerking
slimme, groene en inclusieve groei
bewerkstelligen, zodoende bijdragen aan
de Europe2020-doelstellingen en daarbij
maximaal gebruikmaken van Europese
fondsen. Doelstelling van EU[regio] 2020 is
om hiervoor draagvlak en engagement te
ontwikkelen bij relevante partners en een
vliegende start te geven aan de ontwikkeling van concrete projecten, met name voor de
Europese budgetperiode 2014-2020. Belangrijke elementen hierin zijn de organisatie van
één brede stakeholdersconferentie en 6 thematische projectacquisitie-events. In 2010
lanceerde de Europese Commissie de Europe 2020-doelstellingen. Deze doelstellingen
zullen leidend zijn voor de kaders voor alle toekomstige Europese subsidiëring en
financiering, zoals de Interreg-programma's, de kaderprogramma's, de Europese
Investeringsbank (EIB), et cetera. De Scheldemondraad is zich bewust van de te treffen
voorbereidingen om maximaal de Europese kansen te benutten. Zo is het noodzakelijk om
voldoende focus en kritische massa te genereren, gericht op een select aantal
(innovatie)speerpunten.
Binnen het traject 'Innovatietroeven' heeft de Scheldemondraad in aanzienlijke mate die
focus bepaald. Biogebaseerde economie, assistieve technologie en duurzame (energie in)
havens zijn de innovatietroeven die zullen worden uitgespeeld voor de toekomstige Interregprogramma's en voor Europese programma's en financieringsbronnen buiten de
structuurfondsen. Aquacultuur, adaptatie aan de klimaatverandering (specifiek waterbeleid:
'Water voor nu en later') en demografische veranderingen zijn drie overige centrale thema's.
Het is één zaak om dergelijke accenten te leggen, maar een tweede om 'het veld', specifiek
onderzoeksinstanties, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en andere stakeholders, zover te
krijgen dat men daadwerkelijk gebruikmaakt van de kansen die worden geboden door de EU
(subsidies en leningen) en de provincies (aanjagen, cofinanciering, garant-stellingen).
In het verleden heeft de Scheldemondraad telkens een belangrijke rol gespeeld in het
voorbereiden van inhoudelijke keuzes voor de Interreg-programma's (met name het
Vlaanderen-Nederland programma) en in het activeren van het veld, om aan projecten te
gaan werken. Zo werden in de aanloop naar Interreg IV Vlaanderen-Nederland twee
stakeholdersconferenties in Blankenberge georganiseerd waarop duizenden
contactpersonen aan beide zijden van de grens werden uitgenodigd om hun voorstellen te
doen voor het nieuwe programma. Niet alleen gaven zij zo input, maar ze werden ook
geactiveerd om aan de slag te gaan met hun ideeën, met als resultaat een overweldigende
toevloed van projecten bij de start van het Interreg-programma, met alle positieve gevolgen

vandien. Voor het vijfde Interreg-programma is het aangewezen om wederom een
soortgelijke activiteit te ontwikkelen. De context is echter sterk veranderd, waardoor ook de
voorgestelde aanpak anders is. Zo richt de Scheldemondraad nu zijn activiteiten op alle
Interreg-programma's, niet enkel het Vlaams-Nederlandse, èn op de kaderprogramma's en
andere Europese fondsen en financieringsbronnen. Bovendien wordt er veel meer focus
gelegd op concrete innovatie. Dit alles moet ertoe leiden dat de grensoverschrijdende
samenwerking tussen 2014 en 2020 een grote vlucht neemt door de totstandkoming van
meer grootschalige, innovatieve en/of impactrijke grensoverschrijdende projecten. Die
projecten op hun beurt hebben als finaliteit slimme, groene en inclusieve groei voor de
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Profilering Bio Base Delta
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Noord-Brabant
23.000 EUR
23.000 EUR
2011-2012

Vanaf 2008 is de samenwerking tussen de provincies in de delta van de Schelde rond de
biogebaseerde economie zienderogen toegenomen. Met Bio Base Europe ontstond een
hechte samenwerking tussen Oost-Vlaanderen en Zeeland, later werd West-Vlaanderen
steeds meer daarbij betrokken (CO2-neutrale bedrijventerreinen) en sinds 2010 zit ook de
samenwerking rond de biogebaseerde economie tussen Zeeland en Noord-Brabant sterk in
de lift. Samen met de provincies Antwerpen en Zuid-Holland en mogelijk Belgisch en
Nederlands Limburg, vormen deze vier provincies een enorm sterk cluster. De
grensoverschrijdende contacten, projecten en clustering vormen een unique selling point
voor de regio. Dit zowel in de externe profilering richting hogere overheden als richting de
markt.
De grensoverschrijdende regio beschikt,
dankzij de goede grensoverschrijdende
samenwerking en een filosofie van open
innovatie, over gezamenlijke infrastructuur
(pilootinstallatie/proeffabriek, training center,
campus, incubatiecentrum, buisleidingen) en
over gezamenlijke kennisinstellingen. In dit
project is een start gemaakt om deze
troefkaart, ons unique selling point, te gaan
uitspelen. Op 22 februari 2011 lanceerde de
Europese Commissie een consultatie over de
huidige stand van zaken en toekomstmogelijkheden van de Europese Biobased
Economy. Op suggestie van gedeputeerde Wiersma van de provincie Zeeland werd
vervolgens in de Scheldemondraad besloten om in te spelen op deze consultatie, niet enkel
vanuit de provinciebesturen, maar met bedrijven en onderzoeksinstellingen.
'Profilering Bio Base Delta' geeft uitvoering aan dit besluit.Concrete activiteiten in het kader
van dit project zijn het formuleren van een reactie op de consultatie, het aanbieden van die
reactie aan de Europese Commissie op een evenement op 29 juni te Brussel, het
organiseren van een Vlaams-Nederlands werkbezoek en het produceren van filmmateriaal
omtrent de biogebaseerde economie in de delta van de Schelde, voor bovenstaande en
toekomstige activiteiten

Voorzieningsconvenant IGO
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Gemeente Sint-Gillis-Waas
Gemeenten Hulst, Stekene en Beveren
60.000 EUR
30.000 EUR
2010-2012

Doel van dit project is het structureel en grensoverschrijdend waarborgen van een voldoende
en grensoverschrijdend gebalanceerd voorzieningenniveau in het 'Linieland van Waas en
Hulst', met het oog op de belangwekkende demografische veranderingen die in de regio
spelen. Door het waarborgen van een voldoende voorzieningenniveau wordt de leefbaarheid
en het welzijn in de streek versterkt.
Vergrijzing, ontgroening, migratie van jonge mensen naar de stad en veranderingen in de
gezinsopbouw zijn demografische processen die het beleid in steeds hogere mate voor
uitdagingen stellen, in geheel Europa. Dit project heeft als doel het realiseren en concreet tot
uitvoering brengen van meerdere samenwerkingsafspraken en -convenanten over de
(gezamenlijke) organisatie van gemeenschappelijk gebruikte maatschappelijke
voorzieningen, met zowel een exploitatie/financieringsluik als een inhoudelijk luik. Indien dit
doorheen het project haalbaar blijkt, staat ter afronding de realisatie van een veelomvattend
voorzieningenconvenant voor alle voorzieningen die grensoverschrijdend functioneren
voorop.
Een dergelijk grensoverschrijdend voorzieningenconvenant zou uniek zijn en als model
kunnen dienen voor andere dunbevolkte grensgemeenten in met name Noordwest-Europa.
Langs bijna alle Noordwest-Europese binnengrenzen worstelen gemeenten met de
moeilijkheden om maatschappelijke voorzieningen in stand te houden of voor hun inwoners
bereikbaar te houden, in tijden van vergrijzing en ontgroening. De opgave is groot voor alle
plattelandsgemeenten, maar de ligging aan de grens bemoeilijkt processen als
schaalvergroting en samenwerking. Mensen zullen enerzijds minder snel gebruikmaken van
voorzieningen over de grens wegens cultuurverschillen, onbekendheid en verschillen in
regelgeving, en anderzijds veroorzaken cultuurverschillen, verschillen in regelgeving en
financiering specifiek in het geval van kinderopvang ongewenste neveneffecten.
Het einddoel van dit project is een zo ruim mogelijk voorzieningenconvenant waarin alle
afspraken omtrent grensoverschrijdend gebruikte voorzieningen worden gebundeld. Echter
de (interne) kosten van vergaderingen en dergelijke om tot deze afspraken te komen,
worden niet opgenomen in de begroting maar voor eigen rekening genomen. De begrote
kosten zijn beperkt tot onderzoek (kinderopvang/onderwijs) en externe kosten waarmee
direct invulling wordt gegeven aan de afspraken (zoals lezingen op bibliotheken om de
samenwerking concreet aan de burgers te presenteren).

RAS en Regels
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Imares, PIVAL, PCG
54.900 EUR
28.650 EUR
2010-2011

Binnen het Scheldemondgebied beginnen meer en meer bedrijven geïnteresseerd te raken
in aquacultuur, met name intensieve aquacultuur in gesloten recirculatie aquacultuur
systemen (RAS). Deze ontwikkeling wordt ondersteund en gestimuleerd door verschillende
projecten in de regio, voornamelijk het Interreg IV A project Aqua-Vlan, dat ontstond op
initiatief van de Scheldemondraad. Aqua-Vlan heeft een sterke focus op het ontwikkelen van
duurzame, rendabele kweektechnieken, vissoorten en hun positie in de markt, maar helaas
kon hier geen aandacht gegeven worden aan regel- en wetgeving rond aquacultuur.
Bij bijna alle partners van het Aqua-Vlan project lopen
vergunningsprocedures voor demonstratiefaciliteiten en
allen ervaren dat overheden onvoldoende kennis omtrent
deze materie bezitten voor een correcte interpretatie van
de aquacultuurwetgeving. Met als gevolg een moeizaam
procedure voor het verkrijgen van vergunningen, bvb. de
milieuvergunning. Verder is er een sterk contact met
potentiële kwekers of bedrijven die al aan de slag zijn.
Helaas werd duidelijk tijdens discussies, dat alle
stakeholders dezelfde problemen ondervinden als de
Aqua-Vlan partners bij de handhaving van regels door lokale en provinciale overheden. Vaak
ligt de oorzaak van deze moeizame samenwerking bij het feit dat aquacultuur voor de
overheden een nieuwe sector is, in het bijzonder voor aquacultuur in gesloten RAS.
Het resultaat is echter dat Europese wetgeving verschillend geïnterpreteerd kan worden door
de verschillende overheden; dit zowel regionaal als provinciaal aan beide zijden van de
landsgrens. Dit wordt als bijzonder hinderlijk ervaren door de sector voor de verdere
duurzame ontwikkeling van aquacultuur in RAS. Van belang is hier vooral het regelwerk rond
de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn voor Exoten en het juist berekenen van afvalstromen en
het managen van afvalstromen vanuit RAS. Deze zijn vaak niet duidelijk voor overheden en
worden deels onvolledig op zelfs foutief geïnterpreteerd.
Daarom wil dit project de interpretatie en handhaving van regels tijdens het
vergunningsproces voor aquacultuurbedrijven, in het bijzonder gesloten RAS, transparanter
maken voor overheden (regionaal en provinciaal). Op deze manier wordt aquacultuur op een
duurzame wijze bevorderd met de correcte aandacht voor onze leefomgeving.
Er zal een handleiding worden gemaakt voor interpretatie van regelgeving rond het
vergunningsproces voor aquacultuur in RAS voor de Scheldemondregio met als doelpubliek:
overheden (om die regels juist de handhaven) en kwekers (om hun mogelijkheden correct te
verkennen).

Reynaert Fietsspel
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Toerisme Waasland
Toerisme Vlaanderen, gemeente Hulst, intergemeentelijk project
‘Het land van Reynaert’, vvv Zeeuws-Vlaanderen
30.063,64 EUR
15.912,23 EUR
2010-2011

Het Reynaert fietsspel is een ontwikkelingsspel op een
grensoverschrijdende fietsroute rond de figuur van
Reynaert de Vos. Vanuit vier startpunten krijgen fietsers
de mogelijkheid te starten met het spel. Het speltoestel
wordt gehuurd in het vertrekpunt.
Er wordt telkens een route op het netwerk uitgestippeld
met onderweg enkele stopplaatsen. Die stopplaatsen
fungeren als spellocatie. Het spel wordt opgebouwd uit
zowel virtuele elementen die quasi volledig met behulp
van het speltoestel worden gespeeld als uit een fotozoektocht waarvoor het landschap, de omgeving en
bezienswaardigheden de basis vormen.
Het Reynaert-verhaal loopt als rode draad doorheen de
route, de spelelementen hebben ook telkens een link
met het verhaal.

Grensoverschrijdende oefening Kanaal
Gent-Terneuzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Imares, PIVAL, PCG
54.900 EUR
28.650 EUR
2010-2011

Op 27 november 2010 werd er, deels in het kader
van het project Grensbrandweer en op initiatief
van de Vakgroep Veiligheid Euregio
Scheldemond, een grensoverschrijdende
noodplanoefening gehouden op het Kanaal GentTerneuzen, nabij de grens.
Doelstelling van dit project was autoriteiten,
hulpdiensten en gemeentelijke veiligheidscellen in
staat te stellen om te leren van de oefening, aan
de hand van een didactische film en de evaluatie over deze grensoverschrijdende
noodplanoefening.

Versterking toerisme Zwinregio
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Gemeente Sluis
Gemeenten Knokke-Heist, Damme, Maldegem en Sint-Laureins
17.500 EUR
7.500 EUR
2010

Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, Damme en Sluis
hebben een lange gezamenlijke traditie van
grensoverschrijdende samenwerking, met name in de sfeer
van toerisme. Zo waren er verschillende kleinschalige
recreatieprojecten binnen 'Over de grens, van mens tot mens'
en grootschalige investeringsprojecten als ROMA en 120
Kilometer Kustkwaliteit. Ook zonder subsidies werken de
gemeenten al lang samen op vlak van toerisme.
Tot 2008 werd er jaarlijks minstens één gezamenlijke activiteit
georganiseerd en werd er grensoverschrijdend doorverwezen
binnen de plaatselijke VVV's. Daarna is de klad er iets
ingekomen, maar met Versterking Toerisme Zwinstreek wordt
een doorstart gerealiseerd. Er werd een gezamenlijke Open
Monumentendag georganiseerd, deze brochure over de
Vroomm-route werd uitgebracht, en er vond uitwisseling plaats
van toeristische informatie.

Pilot Studie Arbeidsmarktmonitor
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

UWV-werkbedrijf West-Brabant/Zeeland
Roosevelt Academy, VDAB
11.500 EUR
11.500 EUR
2010

In dit project van Eures Scheldemond werd een euregionale
arbeidsmarktmonitor ontwikkeld, met als voornaamste
doelstelling het in beeld brengen van de grenspendel. De
VDAB, UWV en andere bemiddelende instanties in de
grensarbeid beschikten tot 2010 enkel over gedateerde
gegevens, van 2002. Daarnaast was het noodzakelijk de
potentie van grensarbeid in beeld te hebben als ook de
mogelijkheden voor het matchen van vraag en aanbod door
de publieke arbeidsvoorzieningsdiensten aan beide zijde
van de grens. De uitkomsten van het onderzoek dienden als
een onderbouwing voor het gerichte aangrijpen van kansen
langs beide kanten van de grens. Ofwel: met dit onderzoek
konden concreet werklozen van de ene kant van de grens worden toe geleid naar jobs aan
de andere kant van de grens.
Als hoofdsector voor het onderzoek was Industrie genomen, met als onderdelen: bouw,
logistiek, proces, metaal en transport. De sector industrie werd gekozen omdat het aan beide
zijden van de grens oververtegenwoordigd is.
De analyse omvat kansen en bedreigingen voor grensarbeid, het aantal openstaande
vacatures aan beide zijden van de grens, de te verwachten toekomstige vacatures, de
herkomst van sollicitanten, de omvang van de grenspendel, de eigenschappen van de
grenspendelaar (man/vrouw, leeftijd, opleidingsniveau, beroep) en de personele
samenstelling in bedrijven.
De meeste uitvoerende taken voor de analyse kwamen terecht bij studenten van de
Roosevelt Academy. Zo konden zij concrete en praktische werkervaring opdoen en gelijk de
theorie in de praktijk toepassen.

Jubileum Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
26.500 EUR
26.500 EUR
2009

De doelstelling van dit project was de profilering
van 20 jaar samenwerking in Euregio
Scheldemond en het vooruitblikken naar de
komende jaren. Dit met (oud-) betrokkenen,
publiek, pers, collega's van andere Europese
grensregio's en regionale stakeholders. Het
twintigjarig jubileum van Euregio Scheldemond
werd op 6 november 2009 gevierd met een
academische zitting, waarbij het nieuwe
brandweerprotocol Euregio Scheldemond (uit het
project Grensbrandweer) werd ondertekend.
Gelijktijdig met dit jubileum liep de WVEG-jaarconferentie waarvan
Euregio Scheldemond gastheer was. Binnen de conferentie mag de gastheer-euregio
traditioneel een dagdeel qua thematiek invullen. Als thema werd grensarbeid gekozen.
Concreet werd binnen het kader van dit Scheldemondfonds-project de academische zitting
en het WVEG-deelthema 'grensarbeid' georganiseerd en werd een korte promotiefilm
gemaakt over het project Samen voor de glastuinbouw.

Water voor nu en later
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Waterschap Zeeuws Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen
13.000 EUR
13.000 EUR
2009-2010

Water voor nu en later was het eerste concrete uitvoeringsproject uit het Actieplan
Grensoverschrijdend Klimaatbeleid. Met dit project werd een belangrijke stap gezet om op
het vlak van water te komen tot een klimaatbestendige Vlaams-Zeeuwse grensregio.
Op 28 april 2010 werd een werkconferentie georganiseerd
waaraan een honderdtal experts en bestuurders met
bevoegdheden in het waterbeleid deelnamen. Zij werkten
samen aan een kaart, met daarop alle benodigde
investeringen op vlak van kwantitatief waterbeleid in de
grensstreek die nodig zijn om de streek voor te bereiden op
de meer extreme weersomstandigheden te verwachten als
gevolg van de klimaatverandering. Door de
klimaatverandering zal er in onze streken meer droogte in de
zomer zijn en meer regen in de winter. Dus moeten dijken worden verhoogd,
waterbergingsgebieden worden ingericht, enzovoort.
Synergie was het sleutelwoord. Synergie tussen
waterkwantiteit en –kwaliteit, synergieën over de grens
heen en synergieën in het samen gaan met andere
projecten die spelen in de grensstreek (door koppeling met
bijvoorbeeld Staats-Spaans Linies).
Aan de werkconferentie namen polders, wateringen en het
Waterschap Zeeuws Vlaanderen, gemeentebesturen,
provinciebesturen en andere (ook nationale) stakeholders
deel. De voorzitter van de Scheldemondraad in 2010,
gouverneur André Denys, opende de conferentie. Namens
de Vlaamse bevoegde minister Joke Schauvliege sprak
diens kabinetsadviseur Peter Van Bossuyt.
De gedeputeerden Hamelink, Naeyaert en Hertog namen deel aan een panelgesprek.

Grensbrandweer
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Gemeente Terneuzen
Provincie Zeeland/ROVZ, BIVV
60.340 EUR
60.340 EUR
2008-2010

Het project Grensbrandweer kwam er op initiatief van de Vakgroep Veiligheid en wil een
verbetering bewerkstelligen van de brandweerhulpverlening in het grensgebied. Met behulp
van verschillende activiteiten willen de projectpartners het brandweerprotocol OostVlaanderen-Zeeland invoeren en met uitbreiding ook in West-Vlaanderen.
Het protocol zorgt ervoor dat het dichtstbijzijnde brandweerkorps, ongeacht nationaliteit, in
actie kan schieten. De essentie is dus dat de grens als het ware wordt opgeheven, en op
sommige plaatsen zoals Nieuw-Namen, Zelzate en Sas van Gent, de brandweer uit het
buurland zal komen, en sneller ter plaatse zal zijn. Hiervoor moeten afspraken worden
gemaakt, en aanpassingen doorgevoerd op vlak van software van de meldkamers. Met
behulp van een opleiding en oefeningen zullen al deze nieuwe aanpassingen aangeleerd
worden.
Om de planning en de financiële verplichtingen bij al deze
acties te bewaken, werd een projectbureau opgericht. Wat
betreft de communicatie gaat men te werk op drie niveau's.
Naast de interne communicatie, de communicatie richting
meldkamers/alarmcentrales is er ook communicatie
voorzien richting de pers, Euregio-inwoners en andere
euregio's. Op 6 november 2009, tijdens het twintigjarig
jubileum van de Scheldemondraad, werd het protocol
ondertekend. De dag erna vond een grootschalige
gezamenlijke oefening plaats.

Drugs in het verkeer
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
121.500 EUR
41.500 EUR
2008-2009

Een aanzienlijk deel van de coffeeshoptoeristen uit Frankrijk en Vlaanderen stapt in
Terneuzen, na bezoek aan coffeeshops, onder invloed achter het stuur. Dit levert ernstige
verkeersveiligheidsproblemen op in Zeeuws-, Oost- en West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Dit project speelt in op het gevaarlijke verkeersgedrag van deze autobestuurders.
Met de juiste aanpak en communicatie wilden de initiatiefnemers, verenigd in de Vakgroep
Veiligheid Euregio Scheldemond ingrijpen op de factoren die maken dat men onder invloed
achter het stuur stapt. Enerzijds wilden ze de kennis en informatieweergave vergroten, zoals
de invloed van cannabis op de rijvaardigheid. Anderzijds wilden ze de risicoperceptie en
houding van gebruikers beïnvloeden en de pakkans vergroten.
Zowel in België als in Nederland is cannabis de meest
voorkomende drug in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dan ook
dat deze drug de meest gebruikte drugs is bij bestuurders die
betrokken raken bij een ongeval. Cannabis verlaagt de
stuurcontrole, de afstandsinschatting, de reactietijd en andere
factoren. Vooral in combinatie met een monotone rit en alcohol
nemen de risico's enorm toe. Vooral mannen in de
leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar behoren tot die
risicogroep.
In een onderzoek gaven respondenten aan dat toename van
controles een reden zou zijn om niet meer naar Terneuzen te
gaan. Tijdens het verkeersveiligheidsoverleg zijn daarom
mogelijkheden voor handhavingsacties besproken. Onder
andere de intensivering van de samenwerking tussen
Belgische en Nederlands politie en het doorspelen van belangrijke informatie komt daarbij
aan bod.
In het eerste jaar van dit project lag het accent vooral op de communicatiecampagne. Deze
campagne is onder de naam 'Don't Blow and Drive' gelanceerd op de 3 april 2009. In februari
2010 bleek uit de tussentijdse evaluatie reeds dat de communicatiecampagne duidelijk
effecten heeft, een beduidend kleiner aantal coffeeshopbezoekers gaf aan onder invloed te
rijden. In het tweede jaar lag de nadruk vooral op de handhavingsacties.
Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Actieplan grensoverschrijdend klimaat
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
4.768 EUR
4.768 EUR
2008-2009

Provincies zoeken de laatste jaren naar de rol die zij kunnen spelen en de bijdrage die zij
kunnen leveren om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Er is nog weinig
grensoverschrijdend contact rond deze inspanningen, terwijl de gevolgen van de
klimaatverandering wel degelijk niet ophouden aan de grens. De euregio wilde daarom een
actieplan opstellen voor grensoverschrijdend klimaatbeleid binnen de Euregio. Door middel
van een expertbijeenkomst rond deze materie werd een voorstel geformuleerd.
De Scheldemondraad kwam tot dit project tijdens het opstellen van een 'ambitienota' in het
voorjaar van 2007. In die ambitienota werden, zeer globaal, lange termijn doelstellingen
geformuleerd. Een daarvan was om grensoverschrijdende samenwerking op vlak van
klimaatbeleid veel sterker uit te bouwen.
Wel wilde de Scheldemondraad beginnen met
een aantal weloverwogen uitgekozen projecten
op vlak van klimaatbeleid. Op welke deelterreinen ontstaat de meeste grensoverschrijdende meerwaarde? Op vlak van
verdediging tegen de zee, watermanagement,
alternatieve energie of zuiniger energieverbruik?
De Scheldemondraad wilde goede projectkeuzes maken om zo het aantal initiatieven
overzichtelijk te houden.
Ook wilde de Scheldemondraad voldoende
draagvlak creëren om de meest nuttige projecten ook daadwerkelijk gezamenlijk uit te
voeren. Deze uitgevoerde acties moeten dan vervolgens gezien worden als bouwstenen
voor de verdere uitbouw van een grensoverschrijdend klimaatbeleid.
Het kleinschalige project 'Actieplan Grensoverschrijdend Klimaatbeleid' is allereerst dus een
strategisch project, dat ervoor moet zorgen dat de samenwerking op vlak van klimaatbeleid
tussen de provinciebesturen goed in gang wordt gezet. Het project, de expertbijeenkomst en
de vergaderingen van de Scheldemondraad tot het opstellen van het actieplan, is de aanloop
naar naar een serie van investerings-, sensibiliserings-, afstemmings-, of educatieprojecten.
Het Actieplan werd uiteindelijk goedgekeurd op 11 september 2009. De eerste projecten die
vervolgens werden ondernomen zijn een communicatieproject richting burgers en
bedrijfsleven, twee projecten rond waterberging (Water voor nu en later en Natuurlijk Water)
en flankerende activiteiten voor de biogebaseerde economie.

Coördinatieproject Scheldemondfonds
Projectleider
Partners
Totale kosten
Bijdrage Scheldemondfonds
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
6.950 EUR
6.950 EUR
2008-2010

Om de initiatieven van de Scheldemondraad en/of zijn vakgroepen
of samenwerkende gemeentebesturen op een vlotte manier te
ondersteunen, willen de projectpartners het financieel beheer zo
effectief en efficiënt mogelijk aanpakken. Ook de bekendmaking van
het fonds bij zijn doelgroep is een belangrijk punt bij de start van dit
project.
Er is een eerste initiële periode voorzien van 2 jaar en 7 maanden.
Na deze tijd zal het Scheldemondfonds geëvalueerd worden.
Hoofddoel is om West-Vlaanderen te vergoeden voor zijn financiële
beheerskosten.

