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1. Opening door de voorzitter de heer Carl Decaluwé, gouverneur
provincie West-Vlaanderen
De voorzitter, de heer C. Decaluwé, gouverneur provincie West-Vlaanderen
heet iedereen welkom. Hij vermeldt de komst van De heer J.P. Balkenende,
voormalig minister-president van Nederland en voorzitter van de commissie
economische structuurversterking Zeeland, omstreeks 15u.
2. Ter besluitvorming: verslag vergadering 13 november 2015
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zoals voorgelegd.
3.

Ter kennisname: Stand van zaken Interreg door Ann Tavernier,
provincie West-Vlaanderen
a. Overzicht interreg programma’s
Mevrouw Tavenier geeft een korte stand van zaken van de Interreg
programma’s waar de drie provincies gezamenlijk in participeren. In de
programmaperiode 2014-2020 nemen de provincies samen deel in 5 Interreg
programma’s, met name Vlaanderen-Nederland, 2 zeeën, Noord- West
Europa, Noordzee en Europe. Voornamelijk bij de programma’s VlaanderenNederland en 2 zeeën is er een goede betrokkenheid van de
Scheldemondprovincies.
Mevrouw Tavernier duidt het belang van een focus op een aantal
kwaliteitseisen zowel op vlak van inhoud als beheer. Op vlak van inhoud is het
belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de doelstelling vanuit Europa
en de eisen van het programma. Anderzijds is een link met prioriteiten uit de
regio met een link naar het actieplan een meerwaarde.
Op vlak van beheer is de boodschap dat het gaat over kwaliteitsvolle
projecten met een evenwichtig partnerschap, realistisch budget en
aandacht voor staatssteun. Verder zijn van belang de verschillende
beleidsdoelstellingen van de partners die bij het project betrokken zijn.
De heer de Reu bevestigt dat er in Interreg verband en met name in Interreg
Vlaanderen-Nederland ook bestuurlijk goed wordt samengewerkt om
belangrijke projecten te realiseren.
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b. Infosessie wegwijs in EU projectwerking op 22 april te Brugge
Mevrouw Tavernier geeft een korte toelichting op het programma van de
infosessie ‘wegwijs in EU projectwerking’. Deze wordt gefinancierd vanuit het
Scheldemondfonds. Met ruim 130 inschrijvingen is er een grote belangstelling
met een evenredige deelname van stakeholders uit de drie provincies.
Tijdens de dag zal uitleg gegeven worden over het opzetten en uitwerken
van Europese subsidie projecten. De nadruk ligt op de Interreg programma’s,
maar ook andere fondsen zoals Europa voor de burger, LIFE en H2020 komen
aan bod. Inschrijven is niet meer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is
reeds bereikt.
4. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond
a. Ter besluitvorming: samenstelling Vakgroep Grensarbeid door
Els Piqueur, Euregio Scheldemond
Mevrouw Piqueur gaat in op de samenstelling van de vakgroep grensarbeid
i.o. Het aanschrijven van de beoogde betrokkenen is de laatste stap voor de
daadwerkelijke organisatie van de eerste vakgroep bijeenkomst.
De bijlage met structuur en de samenstelling geeft de opzet van de vakgroep
en de beoogde deelnemers weer. De bestuurlijke vakgroep zal één maal per
jaar samenkomen onder voorzitterschap van gedeputeerde Geert Versnick.
Verder wordt de vakgroep samengesteld uit bestuurlijke en ambtelijke
vertegenwoordigers van de drie provincies, de drie gemeentelijke clusters en
de partnerorganisaties van het grensinformatiepunt.
Besluit: De Scheldemondraad gaat akkoord met de beoogde structuur en
samenstelling van de vakgroep grensarbeid. De uitnodigingsbrief aan de
nieuwe leden kan worden verstuurd.
b. Ter besluitvorming: Convenant GIP Scheldemond door Ronald
de Back, Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen
De heer de Back licht het convenant Grensinformatiepunt (GIP)
Scheldemond toe. Op 8 maart 2016 ondertekenden het WerkServicePunt
Zeeuws-Vlaanderen, de VDAB, IVR en VOKA Oost-Vlaanderen het nieuwe
convenant GIP Scheldemond. Dit convenant komt in de plaats van het
vorige convenant dat in het kader van het Interreg project “Tendenzen
zonder Grenzen” werd ondertekend. Het convenant is voor onbepaalde
duur. Met het convenant willen de partners het werkgelegenheidsbeleid
binnen de Euregio Scheldemond samen versterken. Een zichtbare actie is de
inrichting van concrete grensinfopunten binnen de Euregio Scheldemond.
Momenteel is Euregio Scheldemond niet vertegenwoordigd binnen dit
convenant.
Vanuit de convenant-partners is de vraag gekomen of Euregio Scheldemond
ook wil aansluiten.
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Besluit: de Scheldemondraad stemt in met aansluiting bij het convenant van
het Grensinformatiepunt Scheldemond. De voorzitter zal namens de Euregio
Scheldemond het conventant ondertekenen.
5. Ter besluitvorming: werkingskosten Euregio Scheldemond
a. bestedingen 2015
De bestedingen van de werkingskosten van Euregio Scheldemond vallen
binnen de begroting.
Besluit: de Scheldemondraad stelt de besteding over 2015 vast.
b. begroting 2016 – 2019
De begroting voor de werkingskosten Euregio Scheldemond voor de jaren
2016 tot en met 2019 ligt ter goedkeuring voor. In principe was 2016 al
vastgesteld maar deze is aangepast aan de meer reële kosten.
Besluit: de Scheldemondraad keurt de begroting 2016 – 2019 goed.
6.

Scheldemondfonds
a. Ter kennisname: Stand van zaken
Mevrouw Ervinck geeft een stand van zaken van het Scheldemonds. Sinds de
oprichting van het fonds in 2007 zijn 32 projecten goedgekeurd. Tot het einde
van 2016 resteert er 149.745,40 euro in het fonds.
Twee projecten liggen ter bespreking voor met het advies aan de
Scheldemondraad een grondhouding aan te nemen, deze worden bij de
volgende agendapunten toegelicht.
b. Ter bespreking: project Grenzeloze foodregio
Mevrouw Ervinck licht het projectidee Grenzeloze foodregio toe. Het project is
geïnitieerd door de stad Brugge in samenwerking met de gemeente Sluis.
Men wil samen met Oost-Vlaamse partners lokaal geproduceerd voedsel en
streekproducten promoten. Geplande acties en informatie over lokaal
geproduceerd voedsel krijgen aanwezigheid op diverse beurzen en
foodevents. Om de foodevents grensoverschrijdend te promoten zou een
bijdrage van 32 000 euro gevraagd worden vanuit het Scheldemondfonds.
Mevrouw de Milliano geeft aan het een groot bedrag te vinden voor dit
project. Zij is van oordeel dat de nadruk van de activiteiten moet liggen op
de grensoverschrijdende meerwaarde. Financiering van al bestaande
festivals zou niet aan de orde moeten zijn.
Mits er een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde en focus kan
aangetoond worden kan de Scheldemondraad een positieve grondhouding
uitspreken over dit project.
Besluit: De Scheldemondraad neemt een positieve grondhouding aan over
het projectidee grenzeloze foodregio en stemt in met verdere uitwerking en
voorlegging van een formele aanvraag binnen het Scheldemondfonds via
een schriftelijke ronde.
c. Ter bespreking: project Hart van de Zwinstreek
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Mevrouw Klein Hesseling gaat in op het projectidee dat is ontstaan vanuit
een burgerinitiatief dat de gezamenlijke identiteit van de Zwinstreek aan
beide zijden van de grens wil weergeven. Het betreft een samenwerking
tussen 6 kleine kernen aan beide zijden van de grens in de Zwinstreek. Door
o.a. het organiseren van culturele evenementen streeft men ernaar sociale
cohesie in de kernen te bevorderen en het ‘hart’ van de Zwinstreek bij
toeristen onder de aandacht te brengen.
De begroting dient nader uitgewerkt te worden, maar men schat rond de
20.000 euro vanuit het Scheldemondfonds nodig te hebben. De betrokken
gemeenten zijn positief. Gemeente Sluis lijkt een cofinancieringsbijdrage te
willen leveren.
De heer de Reu vindt het positief dat het project uitgaat vanuit de burgers
van de kleine kernen.
De Scheldemondraad neemt een positieve grondhouding aan tegenover
het project.
Besluit: De Scheldemondraad neemt een positieve grondhouding aan over
het projectidee Hart van de Zwinstreek en stemt in met de verdere uitwerking
en voorlegging van een formele aanvraag binnen het Scheldemondfonds
via een schriftelijke ronde.
7.

Ter kennisname: voorstelling resultaten Scheldemondfondsproject
Kunst in Transitie door de heer Sikko Cleveringa van CAL-XL
laboratorium voor kust en samenleving en mevrouw An Van den
Bergh van Demos vzw
De heer Vanden Eynde bedankt de Scheldemondraad voor haar subsidie
aan het Scheldemondfondsproject Kunst in Transitie. Hij gaat in op de
totstandkoming van het project. Verschillen en overeenkomsten zijn de kern
begrippen geweest in de samenwerking.
Mevrouw Van den Bergh geeft aan dat de organisatie Demos participatieve
kunstpraktijden in kaart brengt.
De heer Cleveringa licht toe voor wie het ontwikkelde manifest bedoeld is.
Het project ging in op maatschappelijke veranderingen. Het doel was om
kunst dicht bij de burger te laten staan. Dus om participatieve kunstpraktijken
in te zetten om transitievraagstukken te ondersetunen.de kop in te drukken. In
het meegeleverde praktijkboekje zijn hier voorbeelden van gegeven. Vier
kernthema’s komen naar voren: Transformatief, participatief, contextueel en
artistiek.
Er wordt een filmpje getoond met een samenvatting van de inhoud van het
project. Het geeft een beeld op welke maatschappelijke veranderingen men
in wil spelen. Het gaat om zaken die bij mensen veel emoties en bedenkingen
te weeg brengen.
Graag zou men dit binnen verschillende sectoren en maatschappelijke
uitdagingen toepassen zodat kunst bereikbaar blijft voor iedereen.
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De heer Polman complimenteert de uitvoeders met het project en geeft aan
dat de film en de ideeën over participatieve kunst prikkelt.
De heer Polman vindt het positief dat er transities zijn gekozen waar
beleidsmakers een toepassing mee hebben. Voorbeelden kunnen actuele
thema’s zijn zoals de inrichting van een gebied of de opvang van
vluchtelingen. Mevrouw Van den Bergh geeft aan dat dit effectief ook
gebeurt en ziet het als een handreiking om op verschillende terreinen te
blijven inzetten.
De heer de Reu vraagt of de makers geïnspireerd zijn door David Van
Reybrouck. De heer Cleveringa geeft aan dat er gekeken wordt hoe
speelruimte gecreëerd kan worden voor transities in de samenleving. Hij pleit
ervoor dat provincies een voorbeeldrol blijven spelen in cultuur.
De heer de Reu laat weten dat onlangs het Beste Buren jaar is afgerond en er
is besloten dat er een manier van verlenging dient te worden gezocht. De
Vlaamse en Nederlandse ministers van cultuur (Gatz en Bussemaker) hebben
afgesproken om initiatieven vanuit de regio te subsidiëren. Er wordt nog naar
een manier gezocht om de Vlaamse provincies te betrekken. Voor Oost- en
West-Vlaanderen kan de Scheldemond samenwerking een goed platform
zijn.
De heer de Caluwé geeft aan dat de Vlaamse provincies vanaf 1 jan 2017
niets meer met cultuur mogen doen. Maar hij roept op om via creatieve
manieren zoals grensoverschrijdende samenwerking wel betrokken te blijven.
Ontschotting van beleid is hierin belangrijk.
Besluit: Instemming met de presentatie van succesvolle
Scheldemondfondsprojecten aan de Scheldemondraad.
8.

Ter kennisname: presentatie ontwikkelingen Zwinregio door Tom
Vermeersch, gebiedswerking Noord-West-Vlaanderen
De heer Vermeersch gaat in op de algemene visie van de Zwinregio en de
beleidsinitiatieven voor het buitengebied. Er spelen veel ontwikkelingen aan
beide zijden van de grens. Aan West-Vlaamse zijde wordt gewerkt aan een
nieuw bezoekerscentrum. De heer Decaluwé zal ervoor zorgen dat de leden
van de Scheldemondraad te zijner tijd een uitnodiging ontvangen voor de
opening van het nieuwe Zwinbezoekerscentrum.
De heer de Caluwé heeft er vanuit zijn functie als gouverneur op toegezien
dat er bij de natuurontwikkelingen een goede samenwerking is ontwikkeld
met landbouwers. Dit onder andere door middel van
waterzuiveringsmogelijkheden op het platteland en een rol in de ontwikkeling
van biodiversiteit.
De heer Vermeersch roept op om de Zwinstreek als geheel in te richten, zowel
fysiek als in de communicatie. Binnen het Interreg project REECZ is hier al
goede voortgang in geboekt.
De heer de Reu ziet in de communicatie graag een koppeling met het
project Waterdunen, iets verder ten oosten in West Zeeuws-Vlaanderen. De
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heer Vermeersch geeft aan dat dit mede is gebeurd binnen het Interreg 2
zeeën project Natura People.
De heer Buyse vraagt of er binnen de ontwikkelingen in de Zwinstreek ook
rekening wordt gehouden met het bevaarbaar maken van de Damse Vaart?
De heer de Caluwé antwoordt hierop dat het bevaarbaar houden van de
Damse Vaart niet enkel belangrijk is voor de pleziervaart maar ook voor de
waterbeheersing. Voor de toeristische link met Zeeland zou de Damse Vaart
een goede aansluiting zijn.
Het project Sluis aan Zee is van de tafel, maar er leven wel andere
initiatieven. Het is belangrijk om in te blijven zetten op de omgeving en de
Zwinstreek als geheel te bekijken.
9.

Ter kennisname: Stand van zaken GROS Vlaanderen-Nederland
door Matthijs Huizing, voorzitter NL GROS actieteam en Natasja
Duhem, Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse
Regering in Nederland
De voorzitter verwelkomt de heer J.P. Balkenende en de heer Doornbos die
zich bij de vergadering voegen.
De heer Huizing licht het doel en de werkwijze van het Nederlandse GROS
actieteam toe.
De missie is het aanjagen van grensoverschrijdende economie en arbeid.
Men doet dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
overheidslagen, een multi level en bottom up aanpak. De heer de Reu maakt
ook deel uit van het GROS actieteam.
De heer Huizing schetst het belang van werken aan een gemeenschappelijke
agenda die de knelpuntenn kaart brengen. Zonder steun van de buren is
resultaat niet mogelijk. Een concreet actieplan moet de problemen in kaart
brengen en oplossingen aandragen.
Er lijkt op nationaal niveau meer en meer aandacht voor de grensknelpunten.
De heer Huizing geeft het tijdpad van het GROS actieteam NL aan. De
geplande Vlaams–Nederlandse top op 7 november is een belangrijk ijkpunt.
Mevrouw Duhem schetst de werkwijze aan Vlaamse zijde. Het departement
Vlaanderen Internationaal Buitenlandse zaken werkt samen met het
Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Aan
Vlaamse zijde wordt teruggekoppeld en afgestemd met de Vlaamse
departementen en provincies.
Wat betreft het actieteam kijkt mevrouw Duhem uit naar de oplossingen die
hier vandaan komen.
De heer Polman geeft aan dat er al lang gekeken wordt naar lijstjes van
belemmeringen, maar hij roept op om ook naar kansen te kijken om zo in
beweging te komen. In de praktijk werkt een kansen benadering beter. Hij
vraagt hoe er genoeg inbreng komt vanuit de praktijk om kansen te
benoemen.
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De heer Lonink beaamt dat er al veel lijstjes met grensknelpunten voorbij zijn
gekomen. Hij geeft aan dat niet alle concrete problemen zijn meegegeven
en roept op tot continuïteit en consistentie in de prioriteiten.
Mevrouw Duhem geeft toe dat de lijst zeer divers is, maar verwijst ook naar de
topontmoeting. Hierna kan weer een nieuw elan gegeven worden aan meer
regio specifieke punten.
De heer Huizing geeft aan dat het NL GROS actieteam is ingericht om vooral
de focus te leggen op de belangrijke sectoren arbeidsmarkt en economie.
De heer Mooren geeft aan dat er aan concrete zaken wordt gewerkt zoals
de gelijkschakeling van de beroepskwalificaties.
De Benelux Economische Unie roept de leden van de Scheldemondraad op
inbreng te leveren voor toekomstige knelpunten die wellicht niet in Europees
verband opgelost kunnen worden, maar wel bi- of trilateraal in Benelux
verband.
10. Ter bespreking: Commissie structuurversterking Zeeland
De heer Balkenende geeft aan wat de aanleiding is van de instelling van de
commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland. Onder leiding
van voormalig Nederlands minister-president Balkenende vindt een
onafhankelijk onderzoek plaats naar mogelijkheden om de economische
structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. De instelling van deze
commissie vloeit voort uit twee moties die zijn aangenomen tijdens de
behandeling van de Elektriciteits- en gaswet (splitsing Delta) in de Tweede
Kamer. Met de voorziene reorganisatie van het Zeeuwse elektriciteitsbedrijf
Delta en de recente faillissementen van bedrijven als Thermphos en Zalzo
staat de werkgelegenheid in Zeeland onder druk.
Opdracht van de commissie is het maken van een analyse van de kansen en
bedreigingen en sterktes en zwakten voor de (sociaal-) economische
ontwikkeling van Zeeland in relatie tot haar nabije omgeving op middellange
termijn (5-10 jaar). Daarbij wordt gevraagd om eventuele knelpunten
specifiek in beeld te brengen en te voorzien van concrete aanbevelingen.
Bedoeling is het in kaart brengen van de structuurversterkende instrumenten,
overige middelen en initiatieven die het Rijk en de Provincie/regio kunnen
inzetten om kansen te benutten en bedreigingen te keren en daaromtrent
aanbevelingen te doen.
Volgens de heer Balkenende is het een voorwaarde om echt iets concreets
op te leveren. Het is belangrijk om scherpe analyses en potenties in beeld te
brengen. Maar ook aan te geven waaruit de structuurversterkende
maatregelen kunnen bestaan. Een belangrijk uitkomst is een actieplan, met
concrete doelstellingen en idealen op korte termijn.
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De heer Balkenende gaat in op de samenstelling van de commissie.
Verschillende partijen van de 3 O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers)
zijn betrokken.
De commissie hecht aan goede contacten met verschillende stakeholders
om ook het beeld rondom Zeeland te krijgen. De relatie met Vlaanderen is
een belangrijke.
Naar verwachting zal de commissie voor de zomer in 2016 haar adviesrapport
opleveren aan minister Henk Kamp en Commissaris van de Koning Han
Polman.
De heer Buyse geeft aan dat er vanuit Vlaamse zijde met veel interesse zal
worden gekeken naar de resultaten van de commissie.
De voorzitter doet een ronde langs de leden en gasten van de
Scheldemondraad voor specifieke inbreng:
De heer Buyse vraagt de commissie om aandacht te hebben voor de
resultaten vanuit het actieteam arbeidsmobiliteit. Concrete voorbeelden zijn
te benoemen binnen het thema Onderwijs - afgestudeerde PABO (leraren
opleiding in Nederland) studenten aan de Hogeschool Zeeland voor de
Vlaamse arbeidsmarkt. Maar ook binnen het thema energie met de
uitwisseling tussen ArcellorMittal en DOW binnen Smart Delta Resources (SDR).
De heer Buyse verwijst ook naar het idee Donner om innovatief om te
springen met landelijke regelgeving.
De heer Temmink vraagt aandacht voor grensoverschrijdende
energievoorzieningen en -besparingen.
De heer Lonink benadrukt aan de voorzitter van de commissie
structuurversterking Zeeland dat het niet gaat om een achterstandsregio. Het
is wel belangrijk om naast de blik op het oosten, de kansen van
samenwerking met het zuiden mee te nemen. SDR en positie havens dienen
goed te worden bekeken. De heer Lonink vraagt naar ontwikkelingskracht
omdat het schaalprobleem Zeeland parten speelt. Hij gelooft zelf in de
potentie van de regio. Al dient o.a. de arbeidsmarktproblematiek aangepakt
te worden. Hiervoor is aansluiting met het Vlaamse onderwijsveld vereist.
De heer Verhulst benoemt het verschil tussen de stedelijke en regionale
ontwikkelingen. De heer Verhulst verwijst naar de link met Vlaanderen en de
stedelijkheid net om de hoek van Zeeland.
De heer Mulder wijst naar ontwikkelingen richting Antwerpen en de vele baan
kansen die de haven geeft. Echter het ontbreken van een
openbaarvervoersnetwerk is een grote beperking.
De heer Decaluwé pleit voor concrete output. Hij verwijst naar de studie van
Geert Noels, een Toekomstvisie voor de provincie West-Vlaanderen richting
2030.
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De heer Decaluwé ijvert voor een goede grensoverschrijdende
samenwerking. Helaas is er vaak een mismatch in competenties en
bevoegdheden tussen de verschillende overheden.
De heer Decaluwé noemt de memorandum of understanding (MOU) tussen
West-Vlaanderen en Zeeland. Grensoverschrijdende projecten zijn kleine
hefbomen voor concrete samenwerking. Graag ziet hij een link tussen het
Technische Universitaire Alliantie (TUA) initiatief in West-Vlaanderen en de
Campus Zeeland (CZ!).
Een belangrijk element voor provincies West-Vlaanderen en Zeeland is de
zee. Er liggen hier gemeenschappelijke potenties met o.a. Energie,
wetenschap (instituut voor de zee), biogebaseerde economie, maar ook
toerisme.
De heer Polman geeft vanuit zijn functie tijdens deze vergadering een
beknopte input maar verzoekt wel te kijken naar kansen. Hij wenst impulsen
vanuit de regering en robuustheid in de uitvoeringskracht zodat de
verschillende departementen meehelpen uitwerken.
De heer Briers voorziet opportuniteiten op lange termijn in de Seine Schelde
verbinding. Maar ook de ontwikkelingen op de Linkerscheldeoever dienen
wat hem betreft in overweging genomen te worden.
De heer de Reu geeft mee dat hij ervan overtuigd is dat Zeeland alleen te
klein is om belangrijke ontwikkelingen te dragen. De investeringen die aan
Vlaamse zijde gebeuren in de havens zijn niet evenwichtig met wat in
Zeeland aan investeringen mogelijk is. Ook de heer de Reu refereert aan
kennis op het gebied van kust (versterking) en energie op zee.
Om concrete (grensoverschrijdende) samenwerking te creëren zijn ‘handson’ mensen nodig die de juiste personen en organisatie weten te linken.
De heer Mooren benoemt dat indien er punten uit de analyse van de
commissie komen die onder de bevoegdheid van de Belgische federale
overheid vallen deze als input kunnen dienen voor het meerjarenplan van de
Benelux.
De heer de Backverwijst naar de motie Schouten en het verzoek om
experimenteerruimte in het licht van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
De heer Balkenende dankt de vergadering voor de inbreng en gaat in op de
opmerkingen van de leden.
Wat betreft de motie en het verzoek om experimenteerruimte verwijst de heer
Balkenende naar de nieuwe bestuurlijke werkelijkheid (van Zwol – nieuwe
juridische kaders). Er dient dus oog te zijn voor regelgevingscontext.
De heer Balkende voorziet bij de inbreng van de heer Temmink dat duurzame
energie een belangrijke rol zal spelen. Ook de oproep van de heer Lonink
voor arbeidsmobiliteit en vestigingsbeleid is cruciaal in dit verband. Men ziet
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wel meer samenwerking in de bestuurlijke verhoudingen, elementen van
samenwerking zijn zeer belangrijk om potentie die er is te versterken.
Opmerkingen over stedelijkheid van de heer Verhulst zijn ook belangrijk. De
heer Balkenende benoemt dat er perspectief dient te zijn voor
krimpgebieden.
Ook het genoemde knelpunt over openbaar vervoer is een belangrijk punt
en dient grensoverschrijdend opgepakt te worden.
De inbreng van de heer Polman over robuustheid en implementatiekracht
onderschrijft de heer Balkenende volledig. Het is goed om vast te stellen wat
de doelstellingen en wat de plannen zijn. Er dient ook een
implementatieschema opgeleverd te worden. Het scherp zetten van de
inhoud is hierbij belangrijk.
De opmerkingen van de heer de Reu linkt de heer Balkenende aan het
concrete voorbeeld Philip Morris. Na de grote ontslagronde bij de sluiting van
de fabriek is goed samengewerkt, ook over de grens.
De conclusie van de heer Balkenende is dat de commissie op dezelfde lijn zit
als de gegeven inbreng op de Scheldemondraad. De heer Balkenende ziet
in de Scheldemondraad een gremium om de voorziene uitvoering mee te
begeleiden.
De genoemde onderwerpen in de brief aan de minister-presidenten voor de
topontmoeting zijn goede thema’s om mee te nemen voor de commissie.
Besluit: De Scheldemondraad bezorgt een afschrift van de brief voor de
topontmoeting aan de commissie structuurversterking Zeeland.
11. Ter besluitvorming: Inbreng onderwerp topontmoeting door de heer
Jan Briers, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
De heer Briers licht de brief toe met input vanuit Euregio Scheldemond op de
topontmoeting. Hij gaat in op de vier genoemde punten en het belang voor
de Scheldemondregio.
Mevrouw de Milliano vraagt om in de paragraaf over mobiliteit zowel in te
gaan op spoor- als kustverbinding. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De heer Buyse gaat in op het informele overleg aansluitend aan de
topontmoeting Vlaanderen – Nederland op 7 november a.s. om 15:30 uur in
de Bijloke.
Minister president Rutte zal keynote speaker zijn. Hij zal dan samenvatten wat
beslist is op de topontmoeting (formele gedeelte). Sommige zaken zijn al heel
specifiek:
• komen tot een gemeenschappelijke strategische agenda van het
concurrentievermogen van de petrochemische industrie
• High tech
• Gros actieteam
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• Mobiliteit
• Best practise over deradicalisering
Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over stevige
opvolging.
De heer Briers laat weten dat voor ArcellorMittal momenteel het probleem
speelt van Chinese staaldumping op de Europese markt. Er ligt een verzoek
aan de Europese overheden om hier spoedig iets aan te doen. Dit kan ook
een punt zijn voor de topontmoeting.
Besluit: de Scheldemondraad stemt in met de brief aan de ministerpresidenten van Nederland en Vlaanderen. De brief zal worden aangevuld
met de gevraagde toevoeging over mobiliteit en worden verzonden.
12.

Ter besluitvorming: Concept persbericht

Persbericht wordt vastgesteld.
Besluit: persbericht kan verzonden worden.
13.

Rondvraag en sluiting

Er zijn geen aanvullingen vanuit de vergadering. De voorzitter dankt de leden
van de Scheldemondraad en met name de sprekers voor hun inbreng. De
heer Polman nodigt iedereen uit voor een receptie in de voorhal.
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