(Net)werkbezoek bestuurders Euregio Scheldemond

Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
25 augustus 2015
de drie provincies

Op 25 augustus 2015 organiseerde Euregio Scheldemond een (net)werkbezoek voor de
bestuurders van de drie provincies en de grensgemeenten. Een veertigtal provincieraadsleden uit Oost- en West-Vlaanderen, leden van provinciale staten Zeeland en
burgermeesters, schepenen en wethouders van de grensgemeenten lieten zich een dag
meevoeren doorheen de Euregio Scheldemond.
De dag was gevuld met een waaier aan
thema’s die spelen in grensoverschrijdend
verband. De deelnemers kregen de kans om
regionale ontwikkelingen die ze vaak alleen
op papier lezen eens in het echt te
bekijken. En ondertussen kon natuurlijk
kennis worden gemaakt met de collega’s van
de buurprovincie of -gemeente. Op de
bezochte sites vertelden de betrokkenen hoe
hun project tot stand kwam en wat er
ondertussen werd gerealiseerd. Hieruit bleek
nog maar eens het belang van
samenwerking met de buren.
Een greep uit de thema’s die aan bod kwamen: havensamenwerking, grensarbeid, openbaar
vervoer en gebruik van restwarmte. Van het bezoekerscentrum van de Haven van Gent ging
de route naar Zeeuws-Vlaanderen; meteen goed zicht op de grenzeloze kanaalzone en haar
biogebaseerde bedrijvigheid. Via het opleidingscentrum voor glastuinbouw in Westdorpe
leidde de toer langs het sluizencompex Terneuzen waar de samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland concreet wordt vormgegeven met de bouw van de Nieuwe Sluis.
In het mooie Belfort van Sluis kwam het belang voor gemeenten naar voren van
grensoverschrijdend samenwerken en Europese subsidies.
Onderweg naar West-Vlaanderen werd ingegaan op innovatie op het gebied van blue
energy.In het Provinciaal Logistiek Centrum in Zeebrugge werden logistieke links en
toekomstplannen belicht.
De Euregio Scheldemond kan bogen op mooie grensoverschrijdende realisaties en kijkt uit
naar tal van opportuniteiten voor toekomstige samenwerking in de regio en daarbuiten!
Hieronder kan je enkele toespraken en presentaties bekijken.
Toespraak gedeputeerde Versnick
Presentaties Havenkapitein-commandant Vernaeve en Liesbeth Vernaeve Havensamenwerking / Duurzame Zeehavens
Filmpje Grenzeloze Kanaalzone
Presentatie gedeputeerde de Reu
Presentatie Grensarbeid
Presentatie POM W-Vl. - transport en logistiek
Toespraak gedeputeerde de Bethune
Enkele foto's van de dag kan je hier bekijken.

25 jaar Euregio Scheldemond
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
12 november 2014
Aula Universiteit Gent

Bijna dag op dag 25 jaar geleden ondertekenden gouverneur
Vanneste van de provincie West-Vlaanderen, Commissaris van
de Koningin Boertien van de provincie Zeeland en Gouverneur
Balthazar van de provincie Oost-Vlaanderen een
intentieverklaring voor grensoverschrijdende samenwerking.
Euregio Scheldemond was geboren.
De jubileumviering van dinsdag 12 november stond in het teken
van de succesvolle grensoverschrijdende samenwerking
tussen de drie provincies. We vierden dit met een gevarieerd
gezelschap van ongeveer 160 mensen; oudgedienden, huidig betrokken bestuurders en
projectmensen die in de afgelopen 25 jaar iets hebben betekend in de grensoverschrijdende
samenwerking.
In de filmfragmenten kwamen ook betrokkenen van de Euregio samenwerking aan het
woord. Met een quiz is op een speelse manier de kennis getest van de toevallige passant
over thema's in dit grensoverschrijdend gebied. Het antwoord op vragen als 'Waar vond de
eerste ondertekening plaats?' en 'Hoeveel zeehavens telt Euregio Scheldemond' ligt niet
voor iedereen voor de hand.
Ere-gouverneur Balthazar, een van de grondleggers van de Euregio Scheldemond, nam het
publiek mee in de tijd. De bezieling van de eerste Europese samenwerking werd door hem
mooi verwoord.
Burgemeester Jan Lonink van gemeente Terneuzen stond stil bij de samenwerking van de
gemeenten over de grenzen heen. Ook op lokaal niveau spelen er initiatieven zoals het
Grensoverschrijdend Lichaam Gent – Terneuzen en de EGTS Linieland van Waas en Hulst.
Gouverneur Carl Decaluwé situeerde de verschillende grensoverschrijdende netwerken waar
de Euregio in opereert. Hij legde de nadruk op de eigenheid van dit gebied en de kracht van
provinciale en lokale overheden om stakeholders grensoverschrijdend aan elkaar te linken.
Commissaris van de Koning Han Polman keek vooruit en presenteerde het actieplan van
Euregio Scheldemond tot 2020. Euregio Scheldemond wil in 2020 een toonaangevende,
dynamische regio zijn in het Vlaams-Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk op de
Europese kaart zetten. In het actieplan is te lezen hoe de strategie omgezet wordt naar
actie.
In de panelduo's werden de thema's van het actieplan geconcretiseerd.
Gedeputeerde Geert Versnick besprak met CEO van iMinds Wim De Waele het thema
kennis en innovatie. Zonder innovatie kunnen we in de nieuwe Europese subsidieperiode
onze positie als regio niet handhaven. Dit wordt dus ook een prioritair actiedomein voor
overheden, onderzoeksinstellingen, ondernemingen en andere stakeholders in het
Scheldemondgebied.
Het thema logistiek en mobiliteit werd nader toegelicht door gedeputeerde Jean de Bethune
en directeur socio-economische dienst van de haven Zeebrugge Patrick Van Cauwenberghe.

Complementariteit is een troef voor de havens in ons gebied. Een goede verbinding naar het
achterland zal onze havens als gateway naar het Europese binnenland versterken.
Gedeputeerde Ben de Reu gaf samen met
directeur van DOW Terneuzen Arnd
Thomas zijn visie op het thema werken en
ondernemen. Hij benadrukte vooral dat de
zichtbaarheid en de meerwaarde voor de
burgers er moet zijn in het samenwerken
over de grenzen heen.
De burgemeester van Brugge, Renaat
Landuyt, ging in gesprek met zijn collega
burgemeester van de gemeente
Middelburg, Harald Bergmann, over het
thema klimaat en leefbaarheid. Zij gaven
aan dat een historische stad ook kan inspelen op de toekomst qua energie en duurzaamheid
en aantrekkelijk moet blijven voor jongeren.
Dagvoorzitter Coen Jutte bracht een luchtige toets met muziek en animerende intermezzo’s.
Zo mat hij aan het eind van de viering het enthousiasme bij de deelnemers en de
gedrevenheid bij de bestuurders om nóg eens 25 jaar samen te werken met de buren. Hij liet
de aanwezigen een sprong in de lucht maken. Aan de hoogte van de sprong werd het
enthousiasme voor de samenwerking gemeten. Het werd snel duidelijk dat we er met z’n
allen zeker voor moeten gaan! De foto’s spreken voor zich.
De viering was voor veel mensen ook een zeer aangenaam terugzien en netwerkmoment.
Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om gezellig na te praten. Het
enthousiasme voor Scheldemond is duidelijk gebleken. Nu is het aan ons allen om er in de
komende jaren samen weer iets moois van te maken!
Bekijk hier de foto's.
Bekijk hier de filmpjes.
Download hier het actieplan.

‘Van stal tot akker’: de link tussen intensieve
veehouderij en akkerbouw
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep landbouw
29 november 2013
Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Voornamelijk in de provincies Westen Oost-Vlaanderen heeft de
intensieve veehouderij een belangrijk
aandeel in de landbouwsector.
Zeeland daarentegen is vooral een
akkerbouwregio. Toch is er ook heel
wat productie van pluimvee en
hoefdieren aanwezig. De themadag
2013 concentreert zich op het
verbinden van intensieve veehouderij
en akkerbouw. De veeteeltsector heeft
momenteel te kampen met heel wat economische en ecologische uitdagingen die een grote
druk uitoefenen op de veehouders. Ook akkerbouwers gaan op zoek naar nieuwe
mogelijkheden en teelten, die de rendabiliteit en duurzaamheid van het bedrijf moeten
versterken.
Een themadag rond intensieve veehouderij en akkerbouw biedt de mogelijkheid om kansen,
problemen en knelpunten in deze belangrijke landbouwsectoren te belichten. Een actueel
thema is de productie van regionale eiwitten om de afhankelijkheid van buitenlandse
eiwitstromen te reduceren. Ook de mestproblematiek vormt een actuele kwestie die
grensoverschrijdende opportuniteiten kan bieden voor meer samenwerking. Innovatie en hoe
deze in de praktijk om te zetten blijft een belangrijk thema wil de sector zich verder duurzaam
ontwikkelen. De afzet van landbouwproducten uit de Scheldemondregio verdient ook de
nodige aandacht binnen het heersende economisch klimaat. Bovendien is de impact van de
intensieve veehouderij op de omgeving een zaak die steeds verder aan belang wint. De
mogelijkheden voor (grensoverschrijdend) verbinden van intensieve veehouderij en
akkerbouw biedt een uitgelezen kans om diverse uitdagingen van deze sectoren aan te
kaarten en de toekomstvisies scherp te stellen.
Download hieronder de presentaties van de plenaire inleidingen en van de workshops.
Plenaire inleidingen
Regionale eiwitten
Mesverwerking en -afzet
Innovatie
Afzet en marktmechanisme
Impact op de omgeving

Landbouw als producent van Groene
Grondstoffen: een wereld te winnen?!
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep landbouw
7 december 2012
Bio Base Europe Training Center, Terneuzen

Welke potenties heeft de landbouw als leverancier van groene grondstoffen op korte
respectievelijk lange termijn? En wat is er nodig om deze potenties daadwerkelijk te
verzilveren? Wat zijn de kritische succesfactoren? Deze vragen stonden centraal op de
jaarlijkse themadag van de Vakgroep Landbouw die plaats vond op 7 december in het Bio
Base Europe Training Center in Terneuzen.
Voor het eerst gingen twee geheel verschillende werelden aan de
hand van concrete cases met elkaar in gesprek, namelijk de
biogebaseerde ofwel biobased industrie en de landbouwsector.
Twee werelden die elkaars taal (nog) niet voldoende spreken. De
biogebaseerde bedrijven weten welke stoffen ze nodig hebben,
maar voor de agrarische ondernemers is onduidelijk wat ze moeten
telen en met welke kwaliteit.
De conclusie: samenwerken tussen de biobased industrie en de
agrarische sector is broodnodig , want er is zeker een wereld te
winnen!
Download hier het verslag van de themadag.

EU[regio] 2020 conferentie
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
15 juni 2012
Het Pand, Gent

Op 15 juni bespraken 250 deelnemers van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en
verenigingen de toekomst van de Vlaams-Zeeuwse samenwerking, op de conferentie
'EU[regio] 2020' in het Pand in Gent. Deze conferentie was een organisatie van Euregio
Scheldemond. Centrale vraag was welke waarop de toekomstige Europese programma's
voor grensoverschrijdende samenwerking zouden moeten worden gefocust.
Vanaf 2014 start een nieuwe budgetperiode van de Europese Unie. Een belangrijk deel van
de Europese fondsen stimuleert interregionale samenwerking over de grens. Via dit soort
programma's werden in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in de
grensstreek.
Op de conferentie gaven Europees
Commissaris Johannes Hahn (zie foto),
Europarlementariër Lambert van
Nistelrooij en Luc Van den Brande van
het Europese Comité van de Regio's
uitleg bij wat Europa wil met de
toekomstige Europese budgetten.
Vanwege de moeilijke economische
situatie wordt voorrang gegeven aan
projecten met belangrijke groei-effecten.
De gedeputeerden Marleen Titeca, Marc
De Buck en Ben de Reu van de
provincies West-Vlaanderen, OostVlaanderen en Zeeland lanceerden voorstellen voor prioriteiten voor de
grensoverschrijdende samenwerking in de komende jaren. Zij willen de Europese fondsen
vooral richten op vergroening van de economie, innovatie in de zorg en omgaan met de
demografische veranderingen. Het moet vooral gaan om echte innovatieprojecten,
bijvoorbeeld in de biogebaseerde economie.
In de workshops hebben de deelnemers zich gebogen over de thema's van Europa en de
voorstellen voor prioritering vanuit de provincies.
Er waren workshops over slimme groei, groene groei
en inclusieve groei.
Download hier het verslag.

Bekijk hier enkele foto's.

Opening Bio Base Europe Pilot Plant en
Training Center
Organisator
Datum
Locatie

Bio Base Europe en Euregio Scheldemond
11 juni 2012
Bio Base Europe Pilot Plant, Gent en Training Center, Terneuzen

Vlaams minister-president Kris Peeters en Nederlands vice-premier Maxime Verhagen
waren op 11 juni 2012 te gast bij Euregio Scheldemond en openden de Bio Base Europe
Pilot Plant in Gent en het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Op beide
openingen waren ruim 500 aanwezigen, grotendeels van Vlaamse en Nederlandse
bedrijven. In de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent kunnen bedrijven biogebaseerde
processen, waarmee op laboratoriumniveau goede resultaten zijn bereikt, opschalen naar
semi-industrieel niveau. In het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen kunnen
bedrijven operatoren en technici opleiden voor de procesindustrie en de biogebaseerde
economie. Een 'biogebaseerde economie' maakt gebruik van hernieuwbare biomassa
grondstoffen in plaats van petroleum die steeds duurder wordt en eindig is. Dit vermindert
onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen zoals petroleum, en draagt bij aan de strijd
tegen deklimaatverandering.
In het kader van het werkbezoek aan Euregio
Scheldemond spraken de ministers onder andere
met de gedeputeerden van de drie provincies en een
zestal CEO's die reeds actief fossiele grondstoffen
inruilden voor biomassa. Op suggestie van de
bedrijven en provincies kwamen de ministers
overeen om de regelgeving aan te passen die deze
transitie bemoeilijkt. Bovendien erkennen beide
ministers het gemeenschappelijke belang van de
biogebaseerde economie, en werd afgesproken dat
Vlaanderen en Nederland nauwer zullen
samenwerken om deze nieuwe economie op
Europees niveau meer kracht bij te zetten, onder
meer in het nieuwe Europese landbouwbeleid en het
onderzoeksprogramma Horizon 2020. Er werden ook
praktische afspraken gemaakt die moeten leiden tot een betere valorisatie van alle biomassastromen in de delta, te beginnen door deze duidelijk in kaart te brengen.
Minister-president Kris Peeters reageerde tevreden: 'De gezamenlijke opening met collega
Verhagen kan als voorbeeld dienen voor de goede samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland en geeft mee concreet gestalte aan de afspraak die vorig jaar werd gemaakt met
minister-president Mark Rutte. We hebben vandaag ook gezien dat onze samenwerking mee
gestalte krijgt door de bedrijven voor wie de grens tussen Vlaanderen en Nederland geen
barrière meer is, maar een brug die leidt tot meer samenwerking en innovatie.'

Vice-premier Verhagen is blij dat er concrete stappen worden gezet die zowel in Vlaanderen
als Nederland de economie versterken: 'De combinatie van diep water, uitstekende

chemische bedrijven en de agrarische omgeving biedt de groene industrie hier grote kansen.
Als we die willen grijpen, moeten we de handen ineen slaan. Daarom doen we samen een
beroep op Europese gelden voor innovatie, maken we werken over de grens makkelijker en
gaan we samen in het buitenland investeringen werven. Hier is één en één echt drie.'

Bekijk via deze link enkele foto's.

De kracht van de korte keten
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep landbouw
18 november 2011
Provinciaal administratief centrum, Gent

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de vakgroep
Landbouw, Platteland en Visserij van de
Scheldemondraad in het najaar een themadag. In 2011
was het thema ‘korte keten’ met de focus op
landbouwproductie en de commercialisering ervan. Als
de consument rechtstreeks bij de landbouwer koopt,
zonder tussenschakels van voedselverwerkende
industrie of distributie is de keten ‘verkort’. De korte
keten omvat meer dan enkel boerenmarkten en
hoeveverkoop. Hoeveverkoop neemt wel bijna 80% van
de omzet van de korte keten in maar hoeveproducten
worden steeds vaker verkocht via voedselteams,
groenteabonnementen, automaten, zelfpluk, … Kortom,
de korte keten is in opkomst en kan een oplossing
bieden voor verschillende problemen.
Tijdens deze themadag werd in de voormiddag
voldoende ruimte voorzien voor visievorming en een voorstelling van de korte keten in
Vlaanderen en Nederland. Nadien werd een selectief overzicht gegeven van bestaande korte
keteninitiatieven aan de hand van verschillende getuigenissen. Voornamelijk ter inspiratie
van gemeenten, instellingen, landbouwers …

Voorstelling Vlaams-Nederlands Biobased
Supercluster
Organisator
Datum
Locatie

Provincies Euregio Scheldemond en provincie Noord-Brabant
29 juni 2011
Brussel

Ruim honderd bedrijven, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en overheden uit
Noord-Brabant, Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen presenteerden woensdag 29
juni in Brussel hun ambities op het gebied van biobased economy.
De bedrijven, kenniscentra en overheden in Zeeland, Noord-Brabant, Oost- en WestVlaanderen ondertekenden hun gezamenlijke stellingname over de biobased economy. De
grensoverschrijdende regio vraagt daarin aandacht van Europa voor haar toppositie en
samenwerkingsverband.
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en Judith Merkies onderstreepten het belang van
internationale samenwerking. Merkies: 'Er is in Europa geen ruimte voor duizenden
topgebieden, daarom is het belangrijk dat de regio's de handen ineen slaan en over de
grenzen kijken.' Van Nistelrooij: 'We zoeken een paar sectoren en regio's die echt de top
gaan vormen. Die regio's kunnen straks rekenen op steun van de Europese
investeringsbank.'
De regio heeft aangegeven dat bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën op biobased
gebied de Vlaams-Nederlandse regio als maatstaf zou moeten gelden. De bedrijven,
kenniscentra en overheden vroegen in Brussel onder andere aangepaste regelgeving rond
afval en een Europees label voor duurzame biogebaseerde producten. Met de bijeenkomst is
de regio als biobased supercluster op het netvlies komen te staan van de Europese
Commissie. Ook werd onderstaande film over het Vlaams-Nederlandse biobased
supercluster gepresenteerd.

De ambities van de regio werden versterkt door verschillende gasten en sprekers, waaronder
Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland en voorzitter van Euregio
Scheldemond, en gedeputeerden Marc De Buck (Oost-Vlaanderen), Marleen Titeca (WestVlaanderen), Ben de Reu (Zeeland) en Bert Pauli (Noord-Brabant). Daarnaast waren
tientallen CEO's uit het bedrijfsleven aanwezig en professoren uit de onderzoekswereld. Het
event werd mogelijk gemaakt vanuit het Scheldemondfonds.
Bijlage: keymessage

Agro-complex Scheldemond
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Landbouw
27 november 2009
Mauritshof, Ijzendijke

Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen zijn buren. Maar toch is de vraag hoe goed de
provincies elkaar kennen.
Deze vraag stond centraal tijdens de themadag
'Agro-complex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!',
die op 27 november 2009 op uitnodiging van de provincies
werd gehouden in het Mauritshof te Ijzendijke.
Deze themadag werd georganiseerd in samenwerking met de
vakgroep landbouw van de Euregio Scheldemond. Centraal
tijdens deze dag stonden de verschillende manieren van
ketensamenwerking. Want de agrosector in Euregio
Scheldemond bestaat niet alleen uit agrarische bedrijven,
maar ook de verwerkers, toeleveranciers, dienstverleners en
kennisinstellingen maken er deel van uit. Dankzij
ketensamenwerking en het maken van nieuwe slimme
verbindingen kunnen bedrijven hun opbrengst- en
winstmarges verbeteren en een belangrijke bijdrage leveren
aan de verduurzaming van de (voedsel)productie, zo
vertelden de verschillende sprekers.
Het is een bijzonder zinvolle themadag geweest. Veel partijen wisten, zo bleek, niet van
elkaars bestaan af. De belangrijkste conclusie uit de discussie: er is dringend behoefte aan
een grensoverschrijdend netwerk, waarin ondernemers, vertegenwoordigers van de overheid
en onderwijs en onderzoekers (‘De vier o’s) elkaar regelmatig ontmoeten.

Land- en tuinbouw: van energiebesparing tot
energieproductie
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Landbouw
24 november 2008
Provinciaal administratief centrum in Gent

Op de land- en tuinbouwbedrijven is de energiekost, zowel direct als indirect, steeds
zwaarder gaan doorwegen in de totale kostenstructuur. Daarom organiseerde de Vakgroep
Landbouw en Visserij deze themadag in het teken van energiebesparing en alternatieve
energie. Zowel het beleid rond energie en vergunningen in de regio's, als een aantal
praktijkervaringen kwamen aan bod. Op deze themadag was iedereen welkom, zowel
beleidsmakers, ambtenaren, land- en tuinbouwers waren aanwezig.
T

Conferentie Interreg IV 2007
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
28 september 2007
Floréal Club, Blankenberge

Europa wil tegen 2010 de belangrijkste kenniseconomie ter wereld zijn, waar het goed
wonen en werken is voor iedereen. Waar innovatie en kennis ten dienste staan van mens,
milieu en economie. Dankzij het Europese programma INTERREG IV (2007-2013) werd
opnieuw de kans en de middelen geboden om in deze opdracht een rol van betekenis te
spelen.
Euregio Scheldemond organiseerde daartoe op 28 september haar startdag. Op die dag
werd het Operationeel Programma toegelicht. Daarnaast werd er voldoende tijd en ruimte
gemaakt om met de andere deelnemers kennis te maken en ideeën uit te wisselen.

Aquacultuur aan land
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Landbouw
26 september 2007
Floréal Club, Blankenberge

De aanvoer vanuit de traditionele
visvangst blijft tegenwoordig
steken op een volume van
ongeveer 95 miljoen ton. Het lijkt
alsof de grenzen van wat de zee
kan voortbrengen in zicht zijn
gekomen. Wereldwijd start men
massaal met de kweek van vis en
aanverwante producten onder
gecontroleerde omstandigheden, beter gekend als aquacultuur. Ook voor de Euregio
Scheldemond en de organiserende Vakgroep Landbouw biedt dit uitstekende kansen. De
nieuwe mogelijkheden werden uitgebreid belicht op deze themadag met behulp van lezingen
en discussiefora. Enkele bedrijven en pilootprojecten kwamen daarbij zelf aan het woord.
Meer dan 130 geïnteresseerden uit diverse sectoren, zoals de onderzoekswereld, landbouw,
beleid, bedrijfs- en bankwereld namen deel.
Kort voor de themadag organiseerde de Scheldemondraad al een vergadering over
aquacultuur, in reactie op de nota Aquacultuur van de vakgroep. Op deze vergadering sprak
onder andere professor Sorgeloos van de Universiteit Gent. Geïnspireerd door de
mogelijkheden die de experts schetsten, verzocht de Scheldemondraad de verschillende
belanghebbende partijen om samen te werken richting in substantieel, innovatief euregioproject. Begin 2009 is dit project volledig uitgeschreven en ingediend bij Interreg. Het project
is Aqua-Vlan (naar aquacultuur in Vlaanderen en Nederland) gaan heten.

Themavergadering ivm inbreng Groenboek
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
27 maart 2007
Unesco/IOC Project Office, Oostende

Met behulp van deze themavergadering wou men dieper ingaan op de betekenis van het
Groenboek Maritiem Beleid van de Europese Commissie, met de gemeenten in de euregio.
De Scheldemondraad wilde een reactie geven op dit groenboek. Immers, het groenboek zou
naar alle waarschijnlijkheid gaan leiden tot concrete, ook voor Zeeland, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen relevante richtlijnen en beleid. De Scheldemondraad wilde uitdrukkelijk
horen wat de gemeenten dachten over de uitgestippelde beleidslijnen in het groenboek.
De verwachtingen, ambities en reacties werden besproken door een panel van experts en
gemeentebestuurders. De dagvoorzitter leidde alles in goede banen, om de feedback en
suggesties van de gemeenten en panelleden op een goede manier te kunnen samenvatten.
Met de input van de gemeenten vervolledigde de Scheldemondraad zijn reactie op het
groenboek en bracht de Raad deze reactie over aan de Europese Commissie.

Agrarisch natuurbeheer
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Landbouw
5 juli 2006
De Rusthoeve, Colijnsplaat

Op initiatief van de Vakgroep Landbouw van Euregio Scheldemond kwamen
beleidsmedewerkers van de provincies, gemeenten en waterschappen bijeen met
bestuurders van de sectoren landbouw, natuur en recreatie.
Aanknopingspunt voor de interregionale
beleidsdag was het Interreg-project Boeren
bouwen aan het landschap (BoBoL). Dit project
wou de recreant dichter brengen bij de landbouwbedrijfsvoering. Op deze themadag werd het
gloednieuwe netwerk van wandelpaden
voorgesteld, aangelegd door de agrarische
natuurvereniging Akkerleven. Er werd ook een
bezoek gebracht aan een pilootproject rond
particulier natuurbeheer en de Nederlandse
catalogus groenblauwe diensten werd
gepresenteerd.

Conferentie Interreg IV 2006
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
2 juni 2006
Floréal Club, Blankenberge

Het Interreg III-programma voor grensoverschrijdende samenwerking liep tot eind 2008,
maar reeds in 2006 was de Europese Commissie al volop bezig met het voorbereiden van
het vervolgprogramma voor de periode 2007-2013. Dit vervolgprogramma werd gelanceerd
onder de noemer Doelstelling 3 ‘Europese Territoriale Samenwerking’, of kortweg ETS. Later
greep de Europese Commissie overigens terug op de bekende term ‘Interreg’.
Tijdens deze conferentie werden een reeks wijzigingen voor het programma voorgesteld. Die
werden per actie weergegeven in de synthesenota.
Het secretariaat van de Euregio Scheldemond gebruikt deze nota als basis voor een goed
gemotiveerde bijsturing van de startnotitie tot een visie voor de Scheldemondraad.
Op vrijdag 2 juni 2006 legde Euregio Scheldemond de beleidsinhoudelijke aspecten van de
startnotitie ter bespreking voor aan de stakeholders van de provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland. Ruim 200 geïnteresseerden bogen zich in 9 werkgroepen over
de voorliggende tekst.

Grensoverschrijdende benadering van wateroverlast, -afvoer en -berging
Organisator
Datum
Locatie

GOS
31 maart 2006
Oud Sint-Jan, Brugge

De initiatiefnemende gemeentes, die
verenigd zijn in het gemeentelijk cluster
Grensoverschrijdende Samenwerking
(GOS), wilden met deze dag meer
informatie inwinnen over de bestaande
structuren en recente evoluties in het
kader van waterbeheer. De dag startte met
twee theoretische inleidingen waarbij de
ecologische aspecten van het beheer en
zijn lokale en stedelijke aanpak aan bod
kwamen. Maar naar de praktijk gericht werd er ook meer toelichting gegeven bij het project
Optimalisatie watersysteem Leopoldskanaal-Braakman.

Conferentie Interreg IV 2005
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
23 maart 2005
Provinciehuis, Gent

Bij de aanvang van deze conferentie
was de kans groot dat de Europese
Commissie vanaf 2007 opnieuw
mogelijkheden zou creëren voor de
subsidiëring van grensoverschrijdende projecten aan de
Vlaams-Nederlandse grens. De acht
provinciebesturen aan de BelgischNederlandse grens, de uitvoerders
van het nog lopende Interreg IIIprogramma, kwamen op woensdag
23 maart een eerste keer bijeen met
de betrokken nationale ministeries
van Vlaanderen en Nederland. De
Scheldemondraad, die drie van deze
acht provincies bijeenbrengt, nam
het initiatief. Deze dag had tot
bedoeling om de verschillende visies tussen rechtstreeks betrokkenen, de twee landen en de
acht provinciebesturen af te tasten. Veel informatie was er immers vanuit Europa nog niet
beschikbaar. In een volgend stadium zouden andere partijen zoals gemeenten nauwer
betrokken worden om aan een programma te werken. Er werd niet alleen duidelijk gemaakt
op welke thema’s moest ingezet worden, maar ook over hoofdlijnen rond gebiedsafbakening
en organisatie is er gediscussieerd.
Belangrijke aanwezige op de conferentie was staatssecretaris Van Gennip (Economische
Zaken Nederland). Haar inbreng op de dag, gefocust op een oproep tot meer innovatieve
grensoverschrijdende projecten, werd gehoord.
Na de conferentie werden zoals beloofd ook de gemeentebesturen, en andere partijen, nauw
betrokken bij de opzet van het nieuwe Interreg-programma. Vanaf 2008 is dit programma
daadwerkelijk van start gegaan. De wens van de staatssecretaris van in dit programma al tot
uiting via projecten als Bio Base Europe.

WVEG Jaarvergadering
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
9 tot 11 december 2004
Provinciehuis, Gent

Van 9 tot 11 december 2004 trad de Scheldemondraad op als gastheer voor de Raad van
Bestuur van de Werkgemeenschap van de Europese Grensregio's (WVEG).

Biologische landbouw in grensoverschrijdend
perspectief
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Landbouw
20 oktober 2004
Provinciehuis Boerbos, Brugge

Op woensdag 20 oktober 2004 had in het West-Vlaamse Provinciehuis Boeverbos te Brugge de
themadag ‘Biologische landbouw in grensoverschrijdend perspectief’ plaats. Deze dag werd
georganiseerd door de Vakgroep Landbouw Euregio Scheldemond en het INTERREG-project
Grensoverschrijdend Biologisch Boeren. Zowel in Vlaanderen als in Zeeland ligt het percentage
bio-areaal achter op het landelijke gemiddelde. De biologische landbouw in deze grensregio’s verschilt
echter sterk van elkaar. Vanuit verschillende
invalshoeken werd daarom een beeld
geschetst van de situatie in beide gebieden.
Met een ruim en divers publiek werd in het
bijzonder nagedacht over het beleid en de
keten- en marktontwikkeling. In de namiddag
werd er via een drietal gerichte workshops
ingegaan op de nodige randvoorwaarden om
de biologische landbouw in de Euregio
Scheldemond verder te ontwikkelen.

Persconferentie in Kruibeke
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
25 juni 2004
Martieme site van Rupelmonde

Samen met de beleidsvertegenwoordigers van het Interreg-programma werd op deze
conferentie van de Scheldemondraad en Benelux Middengebied de balans opgemaakt van
vier jaar Interreg-werking: hoeveel projecten waren goedgekeurd en wat waren de concrete
realisaties, hoeveel Europese en andere overheidsmiddelen vloeiden naar deze projecten en
wat kon men nog verwachten binnen Interreg III?
Daarnaast werd gekeken naar wat Interreg (nog) kan betekenen voor de grensregio en wat
de verwachtingen zijn voor Interreg binnen het nieuwe Europa. Op dit persmoment werd de
pers uit de ganse grensregio Vlaanderen-Nederland uitgenodigd.

Cultuur zonder Grenzen
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Cultuur
18 en 19 november 2003
Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Van bij het begin werd de culturele samenwerking in de Euregio Scheldemond versterkt door
de positieve ingesteldheid van de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Zeeland ten opzichte van elkaar. Deze culturele samenwerking bestond immers al voor er
sprake was van Euregio Scheldemond en zijn Vakgroep Cultuur. De drie provinciebesturen
stelden dat de toekomst in Europa ligt en dat zij deze toekomst het beste vorm konden
geven indien ze daar samen met de onmiddellijke buren aan bouwen.
Zowel cultureel, sociaal, geografisch als economisch zijn er veel gelijkenissen tussen de drie
regio's. Maar ook uit hun verschillen kunnen de Scheldemondprovincies nog veel van elkaar
leren. Precies deze culturele overeenkomsten en verschillen willen de provincies als troef en
uitdaging voor de toekomstige samenwerking uitspelen.
Dag één stond in het kader van de nieuwe
beleidsnota die destijds werd voorbereid. Deze nota
bood een leidraad voor het toekomstige
grensoverschrijdend cultuurbeleid in de Euregio
Scheldemond voor de periode 2004-2008.
Op 19 november werden de deuren opengegooid
voor een ruimer publiek. Doorlopend konden de
aanwezigen uit de culturele sector terecht op de
projectenmarkt met culturele stands,
muziekoptredens van Vlaamse en Zeeuwse
artiesten, cultuurpresentaties, weetjes over hoe een
grensoverschrijdend project tot stand kan komen,
een gezellige babbel in het cultuurcafé, …

Gebiedsgericht beleid
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
22 september 2003
Scheldetheater, Terneuzen

De provincies van de Euregio Scheldemond waren na een vergelijkende studie tot de
conclusie gekomen dat zij ieder een geheel eigen aanpak kennen van gebiedsgericht beleid.
Er waren opmerkelijke verschillen genoteerd voor wat betreft de organisatie van inspraak en
participatie in de gebiedsgerichte projecten.
Nochtans waren er met het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan en de projecten
Gebiedsgericht Milieubeleid en ROM Gentse kanaalzone al enkele succesvolle voorbeelden
van grensoverschrijdende gebiedsgerichte projecten.
Hoewel de provincies uit deze verschillen allerminst wilden concluderen dat de aanpak in
eigen provincie beter was dan de andere, realiseerden zij zich dat ze van elkaar konden
leren, om zo de eigen werking te kunnen verbeteren. Het symposium op initiatief van de
Scheldemondraad werd in goede banen geleid door Annemie Nijs, presentatrice van onder
andere het programma 'Villa Politica' op de Vlaamse zender Canvas. Een belangrijke
bijdrage werd geleverd door de Vlaamse hoogleraar Pieter Leroy, werkzaam bij (onder
andere) Universiteit Nijmegen.
Een groot aantal deelnemers van lokale, regionale en nationale overheden, onderzoeks- en
kennisinstellingen, maar ook ondernemingen, milieugroeperingen en dorpsraden werd
aangeschreven om deel te nemen aan dit evenement. De uiteindelijke opkomst van
ongeveer tweehonderd personen stemde tot tevredenheid.

Met zicht op zee
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Cultuur
13 en 14 november 2002
Hotel ‘De Wielingen’, Cadzand-Bad

De opbrengst van deze conferentie vormde het vertrekpunt voor de concretisering van de
toekomstige grensoverschrijdende culturele samenwerking tussen de drie provincies via de
Vakgroep Cultuur. Deze uitwerking was een voorbereiding op de conferentie Cultuur zonder
Grenzen (november 2003).
De conferentie was opgesplitst in twee onderdelen. Op de eerste dag stonden
ervaringsuitwisselingen en het associatief komen tot gezamenlijke thema's voor de culturele
grensoverschrijdende samenwerking centraal. De tweede dag werd gewijd aan de selectie
van de meest interessante thema's/richtlijnen voor verdere samenwerking. De samenkomst
werd afgesloten met het maken van een aantal praktische afspraken over het schrijven van
de beleidsnota, het maken van het verslag en het opvolgen van de afgesproken acties.

Milieuconferentie: Windenergie, waar en hoe?
Organisator
Datum
Locatie

North Sea Commission Environment Group Conference
7 tot 9 november 2002
Floréal Club, Blankenberge

Deze conferentie werd georganiseerd door de North Sea
Commission, met als thema Wind energy, how and where?
Deze conferentie vond plaats in de Floréal Club
Blankenberge van donderdag 7 tot en met zaterdag 9
november 2002. Politici, ambtenaren en al wie zich
interesseerde in toekomstige plannen kon deelnemen aan
deze samenkomst over de toepassing van windenergie.
Zowel windenergie op land als op zee kwamen aan bod.
Nieuwe planningsmethoden en beleidsondersteunende
instrumenten voor windenergie werden gedemonstreerd en
er werd tijd gemaakt voor projectontwikkeling en discussie.
Indien nodig was er ook gespecialiseerde Interreg-IIIB
advies beschikbaar.

Grenzen verwateren: water als centraal element
in de Euregio
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
7 juni 2002
Domein Puyenbroeck, Wachtebeke

Op deze jaarlijkse Euregiodag in 2002 werd gekozen voor het thema Water. Het water vormt
al eeuwenlang een centraal element in deze regio en is daarmee bepalend voor de
ruimtelijke structuur. Water heeft verschillende functies: transport, recreatie, verdediging of
louter visueel element. Water laat zich
ook niet door landsgrenzen binden. Het
Interreg-programma, waarvoor de
Europese Commissie voor de periode
2000-2008 20 miljoen euro aan
Europese middelen ter beschikking
stelde; bood immers veel mogelijkheden
voor projecten rond het thema water.
De opzet van deze dag was om zoveel
mogelijk burgers, organisaties en
instellingen kennis te laten maken met
deze mogelijkheden. Daarnaast werd
ook informatie gegeven over de correcte indiening van projecten. De deelnemers kregen ook
de gelegenheid om contacten te leggen met mogelijk interessante partners.

Onderwijsvernieuwing – Van docentgestuurd
naar leerlinggestuurd leren
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Onderwijs
14 mei 2002
Campus Henleykaai, Gent

Op de studiedag van 9 november 2000 werden de principes
van Leren Leren (die al aan bod kwamen in de themadag
Onderwijsvernieuwing-Leren Leren) verder uiteengezet. Op
deze vervolgdag, wederom georganiseerd door de Vakgroep
Onderwijs, stond de rol van de leraar als coach centraal.

In de workshops werden voorbeelden uit de dagdagelijkse
praktijk gedemonstreerd hoe zelfstandig leren kon
geïmplementeerd worden in de klas. Ook deze themadag
genoot een hoge opkomst.

Onderwijsvernieuwing – Leren leren
Organisator
Datum
Locatie

Vakgroep Onderwijs
9 november 2001
KaHo Sint-Lieven, Gent

Het initiatief voor deze studiedag van de Vakgroep Onderwijs kaderde binnen de
voorbereiding van NOvES: het Netwerk Onderwijsontwikkeling voor Euregio Scheldemond.
Onderwijsvernieuwers stellen dat het allemaal anders moet en dat kennisoverdracht niet
meer van deze tijd is. Zij sporen docenten aan les te geven volgens de principes van het
sociaal-constructivisme.
Sommige docenten zijn enthousiast over deze nieuwe instructiemethode, anderen zetten
hun hakken in het zand. Want wat betekent deze nieuwe manier van lesgeven? Op deze
vraag werd een antwoord gezocht tijdens de studiedag met als centraal thema 'Leren Leren'.
Naast een toelichting over studentgestuurd leren, kreeg de deelnemer de kans om een
aantal workshops bij te wonen die de theorie in praktijk omzetten.

Het grensoverschrijdend ontwikkelingsconcept
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
1 maart 1999
Casino van Blankenberge

De Scheldemondraad wilde tijdens deze Euregiodag het Tweede Gemeenschappelijk
Ontwikkelingsconcept (GOC) toetsen bij een zo breed mogelijk publiek. Het eerste GOC
dateerde alweer uit 1991 en bevatte de uitgangspunten voor de toekomstige economische
ontwikkeling in de Scheldemondregio en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de
drie provincies. Er was dus dringend nood aan herziening.
Alle vakgroepen gaven voor hun beleidsdomein aan op welke punten ze in de toekomst
konden en wilden samenwerken. Dit tweede ontwikkelingsconcept werd samengevat in vijf
hoofdstukken. De aanwezigen op de Euregiodag werden betrokken bij de concretisering van
het concept door hun mening te geven en mee te werken in werkgroepen. De
gesuggereerde wijzigingen in het eerste concept werden verwerkt. Wat de structuur betreft
kozen de meesten voor een intensievere samenwerking tussen provincies en gemeenten.
De Euregiodag werd succesvol afgesloten, ruim 150 mensen konden hun mening kwijt. In de
jaren daarna, tot op heden, zijn veel initiatieven alvorens te worden goedgekeurd, getoetst
aan het Grensoverschrijdend Ontwikkelingsconcept. Zo zorgde de euregio ervoor dat er een
duidelijke lijn ontstond in het Euregionaal samenwerken.

Werkbezoek Koningin Beatrix aan het
krekengebied
Organisator
Datum
Locatie

Scheldemondraad
22 november 1994
Het Zeeland Studiecentrum, Aardenburg

Op dinsdag 22 november 1994 bracht H.M. Koningin Beatrix een werkbezoek aan een aantal
projecten van de Euregio Scheldemond. Een belangrijk deel van het ochtendprogramma was
gewijd aan het destijds zeer vernieuwende Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan.
Koningin Beatrix werd ontvangen door de Commissaris van de Koningin van de provincie
Zeeland, drs. van Gelder. Ook de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen, prof. dr.
Balthazar en prof.dr. Vanneste waren aanwezig.
Het instituut voor Natuurbehoud van de Vlaamse Gemeenschap schetste aan de hand van
een diapresentatie een beeld van de natuur- en landschapswaarden in het krekengebied. De
Koningin liet zich vooral voorlichten over de verschillen in aanpak van de natuurbescherming
tussen Nederland en België. Het werkbezoek werd uiteindelijk afgesloten met een informeel
samenzijn.

