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1. Opening door de voorzitter, de heer Han Polman, Commissaris van de Koning in
Zeeland
De voorzitter, de heer Polman, heet iedereen welkom. Er zijn een aantal
verontschuldigingen, met name bij de bestuurders aan Vlaamse zijde.
De voorzitter houdt een voorstelronde voor de nieuwe leden.
Gedeputeerde Verhoeve zal zich een uur later vervoegen.
Alvorens naar de agenda te kijken wil de heer Polman graag iets inbrengen:
De voorzitter constateert dat er in de afgelopen tijd veel ontwikkelingen zijn voor wat
betreft grensoverschrijdende samenwerking. Hij peilt bij de vergadering of het een
goed idee zou zijn om, ook in aanloop naar de nieuwe bestuursperiode in
Vlaanderen, dit jaar te benutten om te bekijken waar we nu staan met Euregio
Scheldemond en waar we naartoe willen. Graag inventariseert de heer Polman de
gezamenlijke ambities.
De heer Polman stelt voor om samen met de gedeputeerden voor
grensoverschrijdende samenwerking en de gouverneurs te bekijken welke
ontwikkelingen we gezamenlijk willen blijven opvolgen. Ten behoeve van de
volgende Scheldemondraad zal een bespreekstuk voorbereid worden om zo de
gezamenlijke ambities weer te geven evenals de stand van zaken van het
actieplan.
Besluit: De Scheldemondraad gaat akkoord om samen met het
secretariaat een evaluatie- en ambitieoefening voor te bereiden
2. Ter besluitvorming: verslag vergadering 22 november 2017
Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen op het verslag.
De heer de Reu gaat in op de voorbereiding van de toekomstige programmaperiode.
Ook Brexit speelt hierin een rol omdat het budget voor de Europese fondsen zullen
verminderen. De heer de Reu roep de Vlaamse collega’s op om gezamenlijk op te
trekken in de standpuntbepaling over de toekomst van Interreg. Met name het
wegwerken van de grensknelpunten en het inzetten op kleinschalige projecten zoals de
zogenaamde people-to-people (P2P) projecten is een belangrijk onderdeel voor onze
regio.
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Financiën
a. Ter besluitvorming: financiële afrekening 2017
Mevrouw Piqueur licht de afrekening van de werkingskosten van het secretariaat
Euregio Scheldemond van het afgelopen jaar toe. Het overzicht van de bestedingen
2017 laat zien dat de bestedingen binnen de begrote kosten blijven.
Besluit: de Scheldemondraad stemt in met de financiële afrekening 2017
b. Ter besluitvorming: bestedingen 2013 – 2017 en voorstel invulling overschot
werkingskosten.
Mevrouw Piqueur gaat in op de bestedingen van 2013 tot 2017.
Voor de werking van het secretariaat van Euregio Scheldemond beheert de provincie
Oost-Vlaanderen namens de drie partners een gezamenlijk werkingsbudget. Hierop
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rusten de personeelskosten voor de medewerkers (voor het deel dat ze voor het
samenwerkingsverband werkzaam zijn). Elke vijf jaar wordt een afrekening gemaakt van
de afgelopen jaren. Over vijf jaar is een gecumuleerd overschot op de werkingskosten
ontstaan van 82.997,97 euro. Vooral in de jaren 2013 en 2017 is er een groot verschil
tussen de begrote en de gerealiseerde kosten. Dit komt tweemaal doordat een
personeelslid niet onmiddellijk werd vervangen (eerst bij Zeeland en daarna bij WestVlaanderen). In 2013 ging de Scheldemondraad akkoord om het gecumuleerde
overschot over de jaren 2008 tem 2012 over te dragen aan het Scheldemondfonds. Ook
nu wordt voorgesteld om het overschot te gebruiken voor het verder uitbouwen van de
grensoverschrijdende samenwerking.
Mevrouw Piqueur stelt voor om gedurende een jaar iemand aan te stellen die de
ambities verder kan uitwerken.
Daarnaast vraagt mevrouw Piqueur om vanuit het overschot van het werkingsbudget
9.000 euro te besteden aan een bijdrage aan het ESPON onderzoeksproject naar
publieke dienstverlening op de grens. Dit is een project dat Euregio Scheldemond
samen met andere Europese grensregio’s laat uitvoeren onder de vlag van de WVEG
(werkvereniging voor Europese grensregio’s).
De heer Lonink ondersteunt het voorstel voor het aantrekken van extra personele
capaciteit. Hij is voorstander om betrokkenheid van gemeenten te vergroten. Hij
refereert hierbij aan de andere grensgebieden waar gemeenten een nadrukkelijker rol
spelen in de grensoverschrijdende samenwerking.
De heer Polman laat weten dat hij dit punt ook in de evaluatie zal meenemen.
Besluit: de Scheldemondraad stemt in met het aanwenden van het overschot van de
werkingskosten voor:
- aanwerving van een extra personeelslid voor een jaar binnen het secretariaat Euregio
Scheldemond.
- bijdrage van 9000 euro aan ESPON project publieke dienstverlening.
4. Scheldemondfonds
a. Ter kennisname: stand van zaken
Mevrouw Klein Hesseling laat weten dat er nog voldoende budget is binnen het
Scheldemondfonds. Er is momenteel meer interesse in het Scheldemondfonds. Naast de
(administratief) ingewikkelde Interreg projecten is er behoefte in de regio voor
samenwerking op kleinschalige projecten.
b. Ter besluitvorming: project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’
Mevrouw Klein Hesseling licht het project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’ toe. Het project
zet in op acties voor de vermarkting van de Zwinstreek, met name voor de aanvulling
van het onderdeel erfgoed (naast natuur en ondernemen). Het projectgebied betreft
de brede Zwinregio (tot aan het Meetjesland). Tijdens de vorige Scheldemondraad nam
de vergadering een positieve grondhouding aan over het project.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een bijdrage van 44.750 euro vanuit het
Scheldemondfonds voor het project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’
c. Ter besluitvorming: project ‘D’oede doze’
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Mevrouw Klein Hesseling legt uit dat het project D’oede doze inzet op het ontwikkelen
en verder vermarkten van een “koffer met simulatietools”. Dit gebeurt samen met
studenten Industrial product Design van Hogeschol West-Vlaanderen. Met deze tools
worden beperkingen die mensen ondervinden, gesimuleerd. Het gaat om inleving en
bewustwording in wat zorg- en hulpafhankelijken dagelijks ondervinden. Doel is om
meer empathie, respect en geduld voor mensen met een beperking en ouderen met
dementie aan te kweken. Zeeuwse partner is sTimul Nederland, gevestigd in Terneuzen.
Vanuit provincie Oost-Vlaanderen is UZGent betrokken.
De heer Vereecke laat weten dat hij de professionalisering van de te ontwikkelen ‘tools’
graag wil garanderen door betrokkenheid van de provinciale ontwikkelmaatschappij.
De POM West-Vlaanderen zou bijvoorbeeld mee deel kunnen nemen in de stuurgroep
om te ondersteunen bij het opzetten van een business model om de zo de vermarkting
meer een succes te laten worden. Het secretariaat zal dit doorgeven aan de
projectpartners.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een bijdrage van € 35.272,66,- vanuit het
Scheldemondfonds voor het project ‘D’oede doze’
d. Ter bespreking: project ‘leren voor logistiek’
Mevrouw Piqueur licht het projectidee ‘leren voor logistiek’ kort toe.
Het Oost-Vlaams Platform voor Logistiek (OPTL) werkt sinds kort ook grensoverschrijdend.
Er wordt geconcludeerd dat jongeren minder snel kiezen voor logistieke opleidingen. Dit
is met name te wijten aan beperkte kennis en aan het imago van logistieke opleidingen.
Met subsidie vanuit het Scheldemondfonds wil het platform een onderzoek laten
uitvoeren naar hoe dit imago bij te stellen. Ze willen graag weten van de jongeren zelf
hoe de perceptie bij hen zit over logistiek.
De heer Lonink beveelt het project aan. Het thema logistiek past bij onze regio. Echter
worden studenten voor logistieke opleidingen vaak naar Rotterdam doorverwezen en
blijven daar dan voor werk.
De heer van ’t Westeinde laat weten dat een aantal Zeeuwse logistieke dienstverleners
al aan de slag zijn om studenten in de regio te behouden. Hij adviseert om deze
initiatieven zeker te betrekken bij het onderzoek. Mevrouw Piqueur zal nagaan over
welke intiatieven dit gaat. Zij heeft hiervoor goede contacten met het Huis van de
Techniek in Terneuzen.
Besluit: De Scheldemondraad neemt een positieve grondhouding aan over het project
‘leren voor logistiek’. Het project kan in een schriftelijke ronde ter besluitvorming worden
voorgelegd.

e. Ter bespreking: project ‘de Dodendraad langs de Zeeuws Vlaamse grens’
Het project ‘de Dodendraad leeft’ wil geschiedkundige aandacht geven aan de
Dodendraad langs de gehele Vlaamse – Nederlandse grens.
Manon Klein Hesseling laat weten dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de
Erfgoeddiensten aan Oost-Vlaamse zijde betrokken zijn bij het projectidee. Zij zijn
benaderd door Stichting Verhalis die langs de gehele grens de ‘Dodendraad’ weer
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zichtbaar wil maken. Binnen het project wordt met veel verschillende partijen samen
gewerkt (scholen, heemkundige kringen). Door het planten van bloembollen wordt het
lint van de Dodendraad weer zichtbaar.
De heer Mulder geeft aan dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de wapenstilstand
werd getekend en de Dodendraad werd afgebroken. Daarom zouden de krokussen
eigenlijk al moeten bloeien, maar het zou ook mooi zijn als ze geplant worden.
De heer Temmink vraagt of de scholen al zijn betrokken? Vaak worden scholen al
overvraagd wat betreft extra activiteiten.
De heer Lonink laat weten dat een aantal scholen langs de grens al enthousiast hebben
gereageerd op het idee om de schoolkinderen de krokussen te laten planten.
De heer van ’t Westeinde vraagt aandacht voor het beheer en onderhoud zodat het
geen eenmalige actie betreft.
Besluit: De Scheldemondraad neemt een positieve grondhouding aan over het project
‘de Dodendraad langs de Zeeuws Vlaamse grens’. Het project kan in een schriftelijke
ronde ter besluitvorming worden voorgelegd.
5. Ter besluitvorming: deelname Interreg project ‘Lerende Euregio Scheldemond’ door
Carl Vereecke, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen
De heer Vereecke licht het Interreg project ‘Lerende Euregio Scheldemond’ toe. Inzet is
om technische en zorgopleidingen meer zichtbaar te maken en onderwijs en
arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen in de Euregio Scheldemond. Voor beide
beroepsgroepen en aan beide zijde van de grens is een groot te kort aan
arbeidskrachten.
In het Nederlandse GROS actieplan wordt verschillende keren verwezen naar de
opeenvolgende projecten van “De Lerende Euregio” die uitgevoerd werden en worden
in Euregio Rijn-Waal.
Ook Euregio Scheldemond wil sterk inzetten op de link onderwijs-arbeidsmarkt en
schreef een gelijkaardig project uit voor indiening in de vierde call van Interreg
Vlaanderen – Nederland. De kern van het project is om mensen Euregionaal op te
leiden zodat ze aan de slag kunnen in een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Naast het middelbaar beroepsonderwijs wordt ook het hoger beroepsonderwijs en het
volwassenonderwijs meegenomen in de projectscope.
Het project wil een impuls geven aan werken en ondernemen over de grens.
De heer Vereecke geeft aan dat het project niet te abstract mag worden. Kleinschalig
beginnen. Als concreet voorbeeld geeft hij de aantrekkelijkheid van beroepen te
versterken. Nu heeft ‘textiel’ nog een negatieve connotatie. Maar ‘design’ klinkt al veel
aantrekkelijker.
Eén van de concrete acties van het project is om de geautomatiseerde beschrijvingen
op elkaar af te stemmen.
De heer Vereecke vraagt de Scheldemondraad in te stemmen met aanmelding van
het project voor de vierde oproep Interreg Vlaanderen – Nederland op 18 mei 2018.
Hierna volgt nog een traject van formele aanvraag mits het project door de preselectie
komt. In deze fase zal ook naar cofinanciering gezocht moeten worden bij de
verschillende partners. Omdat Euregio Scheldemond geen eigen juridische status kent,
zal provincie Oost-Vlaanderen het projectleiderschap voor haar rekening nemen
namens de euregio.
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Besluit: De Scheldemondraad stemt in met deelname aan het project ‘Lerende Euregio’
en aanmelding voor de vierde oproep Interreg Vlaanderen-Nederland.
6. Stand van zaken GROS
a. Ter kennisname: Vlaams-Nederlands overleg inzake grensoverschrijdende
samenwerking door Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland
De heer Polman laat weten dat binnen de Nederlandse regering er speciaal een
staatssecretaris is aangewezen met grensoverschrijdende samenwerking in zijn
portefeuille. Op verzoek van staatssecretaris Raymond Knops is er samen met
Vlaanderen een lichte GROS structuur in de maak. Aan Nederlandse zijde is de heer
Polman en aan Vlaamse zijde gouverneur Briers gevraagd om deze
grensoverschrijdende structuur te coördineren. In eerste instantie zullen onderwerpen
zoveel mogelijk ambtelijk afgestemd worden.
Deze week vond een bestuurlijke ontmoeting plaats. Tijdens het bestuurlijk overleg werd
een oproep gedaan aan alle grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden om
mogelijke knelpunten op de GROS agenda te zetten.
Een concreet idee dat is besproken komt van de vice-president van de Nederlandse
Raad van State, de heer Donner. Het gaat om een korte wet die toestaat om in
grensgebieden onderbouwd af te wijken van de nationale regelgeving.
De ‘toolkit’ van de Benelux kan hierbij ook van pas komen.
De heer Vereecke verwijst naar goede voorbeelden vanuit de Eurometropol Rijsel Kortrijk om de ‘Donner wet’ toe te passen. Een te onderzoeken mogelijkheid is om als
Scheldemond te evolueren naar een EGTS samenwerking.
De heer Vereecke zal de voorbeelden van samenwerking langs de Frans-West-Vlaamse
grens bezorgen.
De heer Mooren geeft aan dat hij met genoegen hoort dat er met het aanstellen van
contactpunten voor grensoverschrijdende samenwerking langs de Nederlands-Vlaamse
grens, vorm wordt gegeven aan de governance zoals onder andere voorgesteld in het
Benelux Verdrag Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking van februari
2014.
De heer Polman stelt voor om het agendapunt GROS samenwerking ook op de
volgende Scheldemondraad te brengen.
b. Ter kennisname: Nederlandse kamerbrief over grensoverschrijdende samenwerking
De brief van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer is
ter kennisname bijgevoegd. De heer Polman roept op om voor de aankomende Vlaams
Nederlandse topontmoeting op 5 november knelpunten aan te geven. Hij stelt voor om
net als de vorige keer namens de Scheldemondraad een brief op te stellen en deze in
schriftelijke ronde voor te leggen.
In de brief kunnen de kansen en belangrijke thema’s uit de Euregio Scheldemond
meegenomen worden. Ook de bezorgdheden van de heer de Reu inzake de toekomst
van Interreg A en de eventuele uitdijing van de grenszone kunnen meegenomen
worden in de brief. Het is belangrijk om op euregionaal niveau te blijven afstemmen
over de toekomst van de cohesiegelden: Interreg A zou met name bedoeld moeten zijn
voor grensregio’s.
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Mevrouw Piqueur vult aan dat tijdens het afgelopen ambtelijk GROS overleg de
toekomst van Interreg ook aan de orde is geweest.
De heer Mooren meldt dat er ook in Europees verband wordt gekeken naar een
instrument waarmee wetgeving van het ene land onder voorwaarden in het andere
land toepasbaar zou kunnen zijn. De Europese Commissie heeft een voorstel hiertoe
opgenomen in het pakket voor het meerjarenkader voor Europese fondsen maar het is
nog niet zeker of dit voorstel ook daadwerkelijk in de uiteindelijke tekst wordt
overgenomen. Dat hangt af van de onderhandelingen met de lidstaten.
De heer Mooren suggereert de grensprovincies om aan de nationale overheid te laten
weten dat dit een effectief onderdeel kan zijn. De heer Mooren roept de
Scheldemondraad op om hun wensen voor de volgende programmaperiode kenbaar
te maken bij de nationale overheden.
Acties: De Scheldemondraad stelt een brief op met euregionale input voor de Vlaamse
– Nederlandse topontmoeting van 5 november 2018. Deze zal in schriftelijke ronde aan
de Scheldemondraad ter besluitvorming worden voorgelegd.
7. Vakgroep Grensarbeid
a. Ter bespreking: actieplan en structuur in kader van onderzoek ‘Scheldemond Werkt’!
door Martine Verhoeve, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen
Mevrouw Verhoeve licht de uitkomsten van het onderzoek toe.
De studie “Scheldemond Werkt!” is afgerond en vastgesteld op de Vakgroep
Grensarbeid van 21 maart. De conceptversie van de studie werd in een eerdere fase
door Idea en Aranco voorgesteld aan de Scheldemondraad van 22 november 2017.
Mevrouw Verhoeve overloopt de belangrijkste besluitpunten:
Idea en Aranco hebben gekozen voor een opsplitsing in twee regio’s. Enerzijds
regio West wat overeenkomt met onze Euregio Scheldemond, anderzijds regio
Midden wat overeenkomt met de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. De
belangrijkste redenen om toch te kiezen voor de opsplitsing zijn het verschil in
snelheid tussen beide regio’s en de verschillende economische realiteit.
Idea en Aranco kiezen voor een samenwerkingsmodel in twee lagen: een
bestuurlijke laag en een uitvoeringsstructuur. In de stukken vindt u de
schematische voorstelling van het samenwerkingsmodel. In Euregio Scheldemond
wordt voorgesteld om de bestuurlijke laag bij de bestaande Vakgroep
Grensarbeid te leggen. Voor de uitvoeringsstructuur wordt gedacht aan een
breed netwerk voor alles wat met informatievoorziening en arbeidsbemiddeling
te maken heeft. Daarnaast kunnen projectmatige netwerken worden opgezet.
Idea en Aranco stellen bovendien voor een netwerkfacilitator aan te stellen die
zal aangestuurd worden door de Vakgroep Grensarbeid. De Vakgroep
Grensarbeid ging akkoord met het onderbrengen van deze netwerkfacilitator bij
het secretariaat Euregio Scheldemond
Tot slot stellen Idea en Aranco voor een boegbeeld of ambassadeur aan te
stellen. De Vakgroep Grensarbeid dacht hiervoor aan de huidige voorzitter van
de Scheldemondraad, Commissaris van de Koning, Han Polman.
Het secretariaat Euregio Scheldemond heeft opdracht gekregen om te kijken hoe de
netwerkfacilitator gefinancierd kan worden. Daarnaast dient het nieuwe
samenwerkingsmodel nu geïmplementeerd te worden. Ook hier zal het secretariaat
Euregio Scheldemond mee aan de slag gaan.
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De heer Polman wil de rol als ambassadeur op zich nemen in nauw samenspel met de
vakgroep grensarbeid. Hij ontvangt graag de opdracht vanuit de vakgroep zodat hij
gericht te werk kan gaan.
De heer Lonink merkt op dat in het verleden de GIP werking aan Vlaamse kant via een
convenant is opgesteld. De samenwerking UWV VDAB is hiermee gedekt. In onze regio
werken we met een netwerk structuur zodat verschillende partijen onder hun eigen vlag
de dienstverlening kunnen doen.
Binnen de GIP samenwerking zijn de sociale partners ook betrokken. Ze maken
onderdeel uit van het netwerk. De heer Mooren legt uit dat het ook een samenspel is
tussen front- en backoffice.
De heer Mooren vraagt of het mogelijk is na te gaan of de vergadering van de
vakgroep grensarbeid de rol zou kunnen vervullen van formele consultatiebijeenkomst
van grensgebieden zoals voorzien in de Benelux Aanbeveling Grensoveschrijdende
Arbeidsmobiliteit. Tijdens deze consultatiebijeenkomsten krijgen grensgebieden de
mogelijkheid om hun visie te geven op de agenda van de eerstvolgende Benelux
Stuurgroep Grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit, waar vertegenwoordigers zitten van
de Benelux Ministeries van Werk (en andere bevoegde Ministeries) om zorg te dragen
voor de coördinatie op de terreinen informatievoorziening aan grenswerkers,
meeneembaarheid van diploma's en het beter vergelijkbaar maken van gegevens.
Acties: Nagaan bij de vakgroep grensarbeid of deze de rol kan vervullen van formele
consultatiebijeenkomst van grensgebieden zoals voorzien in de Benelux Aanbeveling
Grensoveschrijdende Arbeidsmobiliteit
b. Ter bespreking: vakgroep grensarbeid versus GROS Vlaanderen – Nederland door
Martine Verhoeve, gedeputeerde provincie O-Vl.
Bij de bespreking van de studie “Scheldemond Werkt!” en het voorgestelde
samenwerkingsmodel kwam de vraag van gedeputeerde Jo-Annes de Bat of het wel
zinvol was om de Vakgroep Grensarbeid te laten bestaan nu er een vernieuwd GROSoverleg komt. Mevrouw Verhoeve legt deze vraag nu namens hem neer bij de
Scheldemondraad. Het secretariaat Euregio Scheldemond beargumenteert in de
bijgevoegde stukken om de Vakgroep Grensarbeid wel te laten bestaan. De
belangrijkste redenen die het secretariaat aanhaalt zijn:
Het GROS-overleg wordt ambtelijk opgezet en kan dus moeilijk de bestuurlijke rol
van de Vakgroep Grensarbeid overnemen
De Vakgroep Grensarbeid wordt regionaal georganiseerd, terwijl het GROSoverleg de gehele Vlaams-Nederlandse grens behelst. Door de Vakgroep
Grensarbeid op te doeken verlies je de soms noodzakelijke regionale insteek.
Op de GROS-agenda zullen enkel onderwerpen geagendeerd kunnen worden
die meer dan één bevoegdheidsniveau raken. Voor die zaken waar dat het
geval is, is het GROS-overleg dus zeker het juiste forum. Er zijn echter heel wat
zaken die op louter regionale schaal kunnen opgepakt worden en waar Euregio
Scheldemond kan fungeren als proeftuin.
Tot slot verloopt de grensoverschrijdende samenwerking langsheen de VlaamsNederlandse grens op verschillende snelheden. Door enkel op GROS-niveau nog
over arbeidsmarktgerelateerde zaken te praten zullen we moeten inboeten aan
snelheid en intensiteit van samenwerking.
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Om deze redenen wordt verzocht of de Scheldemondraad akkoord kan gaan met de
instandhouding van de Vakgroep Grensarbeid.
De heer Mooren geeft als overdenking mee dat GROS vanuit BZK wordt gecoördineerd
en dus geen zeggenschap heeft over de andere vakministeries zoals bijvoorbeeld
sociale zaken en werkgelegenheid.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met het behoudt van de Vakgroep Grensarbeid.
8. Ter bespreking: reactivering vakgroep ‘Ruimte en mobiliteit’
Presentatie Oost-Vlaams Kerngebied door Joachim Declerck, Ateliermeester
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
Er speelt momenteel veel op ruimtelijk vlak aan beide zijde van de grens. Het
secretariaat Euregio Scheldemond stelt voor om de samenwerking op vlak van ruimte,
omgeving en mobiliteit nadrukkelijker op de agenda te zetten. Voor dit grensgebied
kan het relevant zijn om ook een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dit kan een eerste
opdracht zijn van de te reactiveren vakgroep Ruimte en mobiliteit.
Ter inspiratie voor een gezamenlijke ruimtelijke visie is de heer Declerck uitgenodigd. Hij is
aanwezig namens het Oost-Vlaams Kerngebied.
Atelier Oost-Vlaams kerngebied heeft tot doel om ruimte efficiënt in te zetten voor
maatschappelijke opgaven. Vanuit het Oost-Vlaams kerngebied is er een oproep voor
projecten, ideeën en initiatieven.
De heer Declerck geeft aan dat er veel arbeid wordt gestoken in het maken van
nieuwe akkoorden en doelen. En er wordt veel geëxperimenteerd. Deze
omwentelingen raken allemaal aan de manier waarop we de ruimte benutten.
Ook transitie naar hernieuwbare energie is een ruimte vraagstuk.
Hoe kunnen we de Delta als pionier neerzetten voor de toekomst?
Er is een veelheid aan initiatieven en een veelheid aan ambitieuze doelstellingen, alleen
zijn we nog niet bij de doelen. Deze bijdrage kan vanuit de biënnale toegevoegd
worden.
Met de biënnale wil men aanzetten tot een denkoefening om een regio te creëren die
meer kan bieden.
We moeten anders omgaan met de bevolkingsgroei. Hoe kunnen we de luxe van de
demografische groei gaan inzetten?
Men kijkt o.a. naar de volgende onderwerpen:
Productief landschap
Circulaire economie
Gedeelde mobiliteit
Voorbeelden zullen tentoongesteld worden in Rotterdam en in Brussel. Oefening
gebeurt in samenwerking met lokale actoren. De architectuur biënnale is georganiseerd
als een denktank.
De heer Polman merkt op dat hierbij de kracht van de verbeelding speelt. Hij
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suggereert om een politiek bezoek te brengen aan de biënnale Rotterdam. Dit zou
kunnen met de portefeuillehouders om zo politieke verantwoordelijken voeling te geven
met de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst. De heer Declerck neemt het aanbod
van een politiek bezoek graag aan. De biënnale is hiervoor juist bedoeld.
De heer Vereecke is positief over het initiatief. Maar vanuit zijn bevoegdheid voor
bouwvergunnigen wil hij graag toewerken van meer complex naar concrete
voorbeelden. Hij geeft mee dat politiekers echter moeten werken binnen een bepaalde
mandaatstermijn. De heer Vereecke geeft als suggestie mee dat methodiek ook erg
belangrijk is en daarom is het goed om toe te werken naar een aantal concrete zaken.
De heer Temmink wil als volksvertegenwoordiger ook meegeven dat als het gaat om
creëren van draagvlak in verandering van de ruimte we concrete voorbeelden moeten
geven (bijvoorbeeld van de klimaatverandering). Door recente ontwikkelingen die
mensen zelf meemaken zoals extreme regenval wordt de noodzaak erkend. De heer
Temmink ziet graag dat de regio zich op praktische oplossingen richt.
In de ruimtelijke grensoverschrijdende samenwerking wil hij ook graag de
energietransitie meenemen.
De heer Lonink geeft aan dat Terneuzen ook meegenomen is in het Oost-Vlaams
Kerngebied. Hij haalt het mobiliteitsvraagstuk in de Kanaalzone aan. De heer Lonink
roept op om ook mobiliteit uitdrukkelijk mee te nemen in de grensoverschrijdende
samenwerking en uitwerking van een structuurvisie.
De heer Deschildre geeft aan dat er economisch-sociale maatregelen gekoppeld
worden aan de doelstellingen.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met intensievere samenwerking op het vlak van
ruimte, omgeving en mobiliteit binnen de te reactiveren vakgroep.
9. Ter kennisname: Cultuur subsidiefonds ‘Grensverleggers’ door Ben de Reu,
gedeputeerde provincie Zeeland
De heer de Reu licht het subsidiefonds ‘Grensverleggers’ toe. Het is opgericht in het
kader van het Beste Buren jaar. Nu cultuur niet meer onder de bevoegdheid van de
Vlaamse provincies valt is er een constructie gevonden om het cultuurfonds voor de
Vlaams Nederlandse grens op te tuigen.
De heer de Reu gaat in op voorwaarden vanuit het subsidiefonds. Hij wil graag
bekendheid geven aan het subsidiefonds via de Scheldemondraad omdat hier het
netwerk bijeen komt van lokale en regionale partijen.
De Scheldemondraad neemt de presentatie van het subsidiefonds Grensverleggers
voor kennisgeving aan.
10. Ter kennisname: stand van zaken Interreg programma’s en overzicht projecten
Het overzicht van de goedgekeurde projecten van de verschillende Interreg
programma’s is een terugkerend agenda onderdeel om het belang aan te tonen van
goede afstemming tussen de Scheldemondprovincies. Ook voor de vierde call Interreg
Vlaanderen-Nederland zal dit weer nodig zijn.
11. Ter besluitvorming: concept persbericht
Er zijn geen opmerkingen op het persbericht.
Besluit: De vergadering gaat akkoord met het persbericht.
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12. Varia en Rondvraag
Ter kennisname: ingekomen stukken en mededelingen; Toekomstvisie na havenfusie ingebracht
door Zeeuwse Statenfractie partij D66

De Zeeuwse Statenfractie van partij D66 bracht een toekomstvisie in over
grensoverschrijdend ondernemen in de kanaalzone.
Binnen de Provinciale Staten Zeeland is afgesproken om het voorstel eerste
Zeelandbreed af te stemmen. Daarna kan het opnieuw geagendeerd worden in de
Scheldemondraad. Het initiatief sluit aan bij het Scheldemondfondsproject
‘grenzeloos ondernemen’.
Varia
De heer de Reu laat weten dat provincie Zeeland volgend jaar de Slag om de
Schelde nadrukkelijker wil herdenken. Zeeland wil hierin graag ook de buren
betrekken. De Vlaamse bestuurders zullen ook een uitnodiging ontvangen voor de
herdenking op 31 augustus 2019.
De heer Vereecke relateert aan het subsidiereglement om scholen vanuit WestVlaanderen bezoeken te laten doen aan relicten van WOI. Hij wil graag uitzoeken of
dit ook kan naar andere regio’s. De heer Veerecke stimuleert graag
grensoverschrijdende uitwisseling tussen scholen. Zo zal hij uitzoeken of er ruimte is in
het subsidiereglement om een bezoek te brengen aan Zeeland bijvoorbeeld in
verband met de Slag om de Schelde.
De heer Temmink reflecteert op de presentatie van Campus Zeeland deze ochtend.
Er zal een bèta college komen rondom water en energie. Hij vraagt om tijdens de
Vlaams-Nederlandse topontmoeting de Scheldemondregio als kennisregio te
profileren. De heer Polman vindt het een goed idee om dit thema mee te nemen in
de brief.
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