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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. Met name de waarnemend
gouverneur de heer Detollenaere. De voorzitter richt een speciaal welkom en direct
ook een dankwoord aan de heer Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse
Regering. De heer Buyse zal in december afscheid nemen en opgevolgd worden
door de heer Filip D’havé.
2. Ter besluitvorming: verslag vergadering 9 mei 2018
De heer Polman haalt aan dat de brief van de Scheldemondraad met inbreng
voor de Vlaams-Nederlandse top goed is onthaald door de ministerpresidenten uit Vlaanderen en Nederland. Het verslag kent een aantal
tekstuele onvolkomenheden, deze zullen aangevuld worden. Verder zijn er
geen inhoudelijke opmerkingen.
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld
3. Toekomst Euregio Scheldemond
a. Ter bespreking naar een toekomstbestendige grensoverschrijdende samenwerking
binnen Euregio Scheldemond door Han Polman, commissaris van de Koning in
Zeeland
Ter bespreking is een nota opgemaakt en uitvraag gedaan richting de leden van de
Scheldemondraad. In deze nota worden een aantal punten aangehaald, o.a, hoe de
gemeentelijke betrokkenheid versterkt kan worden. Daarnaast wordt voorgesteld om
de concreetheid een impuls te geven door het instrumentarium onder de loep te
nemen.
Er volgt een ronde van de tafel onder de leden.
De heer Lonink vindt het een heldere notitie. Hij haalt aan dat kleinschalige culturele
projecten bijdragen aan grensoverschrijdende samenwerking. De heer Lonink
constateert dat gemeenten soms wat achterover leunen. Hij denkt dat een juridische
structuur de betrokkenheid van gemeenten kan vergroten en Euregio Scheldemond
meer slagvaardig maakt.
De heer de Bethune geeft aan dat we in een dynamische periode zitten. Momenteel
zitten we met name in Vlaanderen in een periode van bestuurlijke bezinning waarin de
strategie opnieuw bepaald moet worden. De heer de Bethune pleit ervoor om een
onderscheid te maken tussen de inhoudelijke strategie en het instrumentarium om die
strategie uit te voeren. Een grensoverschrijdende structuur zoals een EGTS is in WestVlaanderen niet zo vanzelfsprekend, gezien de ervaringen die de provincie hiermee
heeft aan de Frans-Vlaamse grens.
Daarnaast geeft de heer de Bethune mee dat er een strategie dient ontwikkeld te
worden op verschillende niveaus. Op lokaal niveau kan samen met de gemeenten
bekeken worden welke verwachtingen er zijn en hoe Euregio Scheldemond hiervoor
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ingezet kan worden.
Ook constateert hij sectorale prioriteiten zoals de ontwikkelingen in de Kanaalzone met
haar eigen structuur, maar ook de ontwikkelingen als kennisregio. Ontwikkelingen in het
hoger onderwijs in West-Vlaanderen en Zeeland zijn onderdeel van de kennisregio waar
als intermediair niveau op ingespeeld kan worden.
Daarnaast is het belangrijk om aan te geven hoe we ons positioneren als perifere regio
t.o.v. nationale overheden. De heer de Bethune ziet in een strategie ook een link met
Noord-Frankrijk. Het brede gebied in de ruit Middelburg, Gent, Kortrijk is een Metropool
aan de Noordzee. De heer de Bethune pleit voor een reflectie dat zich op verschillende
niveaus kan ontwikkelen.
Graag zou hij nog even de tijd nemen om de nieuwe provinciale bestuursperiode in
voege te laten treden om dan de reflectie over de toekomst verder vorm te geven.
De heer Mulder constateert dat de gemeentelijke bevraging nog niet teveel reactie
heeft opgeleverd. Grensoverschrijdende samenwerking wordt volgens de heer Mulder
vaak gezien als fondsen werving, maar het zou moeten gaan over wat we samen
kunnen doen.
De heer Mulder vindt het jammer dat een vakgroep als welzijn en cultuur niet meer
actief is in Scheldemondverband. Hij ziet dat culturele samenwerking juist een
meerwaarde biedt.
De heer Buyse vult aan dat hij van cultuurorganisaties in Sint-Niklaas het bericht kreeg
dat men zoekt naar bestuursvormen om samenwerking met Oost Zeeuws-Vlaanderen
te percipiëren.
De heer Lonink geeft nog mee dat de corridor ook belangrijk is. Hij pleit ervoor om
ervaringen met andere regio’s te delen.
De heer de Bethune reageert op het culturele thema omdat in Vlaanderen het
provinciale bestuursniveau niet meer bevoegd is voor persoonsgebonden
aangelegenheden.
Er zou daarom juist verbinding gezocht moeten worden op grondgebonden
aangelegenheden.
De heer de Reu ziet een strategische visie als een belangrijke basis voor toekomstige
Europese financiering. Wel is het belangrijk om dichtbij de burgers te blijven.
De Europese commissie heeft aangegeven om een herijking te doen en meer
in te zetten op gemeenschappen.
Vanuit zijn rol als voorzitter van het cultuurhuis DeBuren ziet hij wel mogelijkheden om
met gemeenten grensoverschrijdend samen te werken op vlak van cultuur. De heer de
Reu suggereert om de directeur van DeBuren (de heer Wim Vanseveren) uit te nodigen
tijdens een Scheldemondraad.
De heer Hupkes laat weten dat vorige week tijdens de Vlaams-Nederlandse top een
gesprek plaatsvond tussen Vlaams minister voor o.a. cultuur, de heer Sven Gatz en
Nederlands staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking de heer
Raymond Knops. In de Nederlandse Tweede Kamer is onlangs een motie aangenomen
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om meer samenwerking te voorzien tussen jongeren in Vlaanderen en Nederland en op
vlak van cultuur.
Tussen de twee bewindspersonen is afgesproken om op korte termijn een plan van
aanpak op te stellen, waarbij de impuls vanuit de regio moet komen. De motie geeft
echter aan dat er in Den Haag het besef bestaat dat culturele samenwerking belangrijk
is voor cohesie tussen Vlaanderen en Nederland.
De voorzitter vraagt om voor de volgende Scheldemond het agendapunt met
betrekking tot de toekomst terug laten komen met een opmaak naar conclusies. Hij
benoemd hierbij de volgende aandachtspunten:
Naast een gebiedsgerichte aanpak ook mogelijkheden onderzoeken om gemeenten
aan te laten schuiven
Daarnaast aandacht voor algemene thema’s die ons allemaal raken zoals onderwijs en
grensarbeid. Voor de toekomst kan een meer strategische visie opgesteld worden in
functie van de nieuwe programmaperiode.
Wat betreft de discussie ten aanzien van een juridisch instrumentarium wordt besloten
een juridische structuur op dit moment niet uit te sluiten..
Besluit: een nota ten behoeve van toekomst Euregio Scheldemond met
opmaak naar conclusies voorbereiden voor de eerstvolgende
Scheldemondraad.
b. Ter bespreking: bevraging leden Scheldemondraad door Han Polman
De voorzitter doet een oproep aan de leden van de Scheldemond om input te geven
op de enquête. Deze kan dan tijdens de volgende Scheldemondraad meegenomen
worden in de conclusies.
c. Ter kennisname: gemeentelijk cluster Kanaalzonegemeenten door Jan Loninck,
burgemeester gemeente Terneuzen
De heer Lonink licht het initiatief toe van de uitbreiding van het
Kanaalzonegemeentenoverleg dat vanuit Euregio Scheldemond gefaciliteerd wordt.
Hiermee is door de overheden in de Kanaalzone het initiatief genomen om meer
slagkracht te krijgen.
De heer Lonink geeft aan dat er tijdens het aandeelhoudersoverleg van North Seaport
is aangegeven dat ook de haven behoefte heeft aan een dergelijk overleg. Zo kunnen
zaken beter afgestemd worden (niet 8 opinies in de haven). ‘North Seaport District’ is nu
nog een werknaam. Een overleg met acht voltallige colleges lijkt iets te veel, maar
concrete uitwerking zal langzaam vorm moeten krijgen. Op 14 december a.s. vindt een
eerste overleg met nieuwe partners in Gent plaats.
4. Scheldemondfonds
a. Ter kennisname: stand van zaken
Mevrouw Monteyne geeft een actuele stand van zaken van het Scheldemondfonds. Ze
blikt hierbij terug op een aantal succesvolle projecten die gesubsidieerd zijn vanuit het
fonds. Het project van de herdenking van de Dodendraad genereerd veel publiciteit
bij het grote publiek. Er is nog voldoende budget beschikbaar om projecten te
generen. Na goedkeuring van het project ‘Laaggeletterdheid in de grensregio’ is nog €
48.979,60 beschikbaar voor 2018.
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b. Ter besluitvorming: project ‘Laaggeletterdheid in de grensregio’
Mevrouw Klein Hesseling licht toe dat het project rondom de aanpak van
Laaggeletterdheid in de grensregio een initiatief is van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB). De
ZB heeft contact gezocht met bibliotheek in het Waasland en gezamenlijk willen ze
Laaggeletterdheid op het platteland en in het grensgebied terugdringen, o.a. door de
innovatieve aanpak door middel van het gebruik van een mobiele bus die inspeelt op
lokaal erfgoed.
De heer Mulder refereert eraan dat het idee voor dit project is ontstaan tijdens de quiz
die in de EGTS werd georganiseerd tussen Vlaanderen en Nederland
De heer de Bethune vraagt hoeveel er aan eigen bijdrage wordt ingebracht in het
project. Mevrouw Klein Hesseling antwoordt dat de € 60.000 voor de aankoop van de
bus en de voorbereidings- en begeleidingskosten voor eigen rekening worden
genomen. De heer de Bethune doet een oproep voor een evaluatie van project. Hij
ziet graag een terugkoppeling van de resultaten in de Scheldemondraad zodat er in
andere delen van het samenwerkingsgebied van geleerd kan worden.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een bijdrage van € 32.000,- vanuit
het Scheldemondfonds voor het project ‘Laaggeletterdheid in de
grensregio’.
De Scheldemondraad roept het project op om de projectresultaten terug te
koppelen in de Scheldemondraad zodat ook andere delen van het
samenwerkingsgebied hiervan kunnen leren.
c. Ter besluitvorming: vereenvoudiging Scheldemondfonds
Mevrouw Monteyne licht de voorstellen uit de nota met betrekking tot vereenvoudiging
van het Scheldemondfonds toe. Er wordt voorgesteld om meer te controleren op
output en resultaten in plaats van op facturen. Enerzijds worden de administratieve
lasten hierdoor beperkt voor de projectpromotoren. Anderzijds zullen meer zicht krijgen
op meetbare resultaten en Deze nieuwe manier van werken is al een beproefde
methode bij kleinschalige fondsen in het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (Fra-Wa-Vl)
programma.
De heer de Bethune vraagt om de ervaringen met microprojecten in het Fra-Wa-Vl
programma in rekening te nemen. Hij suggereert om het voorstel wel verder uitwerken,
maar daarna nog voor te leggen op de eerstvolgende Scheldemondraad.
Mevrouw Monteyne geeft aan dat het Scheldemondfonds ook een instrumentarium is
om de werkzaamheden van Euregio Scheldemond te activeren en te versterken.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met het voorstel om het reglement
van het Scheldemondfonds aan te passen en daarna ter besluitvorming voor
te leggen op de eerstvolgende vergadering.
d. Ter bespreking: presentatie onderzoek ‘Grenzeloos Ondernemen’ door Sven Bakker,
onderzoek Hogeschool Zeeland en Wouter Broekaert, onderzoeker Odisee OostVlaanderen
De heer Bakker, onderzoeker van de Hogeschool Zeeland licht toe en geeft aan dat er
28 kwalitatieve interviews plaatsvonden, met 16 Zeeuwse en 12 Vlaamse ondernemers.
Hij beschrijft het kader waarbinnen het onderzoek is opgebouwd aan de hand van de
verschillende fases waarbij een ondernemer informatie nodig heeft bij het zakendoen
over de grens.
De heer de Bakker gaat in op factoren voor succesvol ondernemen en refereert aan
de quotes van de bedrijven zelf die opgenomen zijn in de powerpoint presentatie.
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De heer Broekaert geeft de conclusies weer van de gesprekken met de bedrijven. Er is
o.a. aan de bedrijven gevraagd welke partijen betrokken zijn bij grensoverschrijdend
ondernemen. De bedrijven antwoordden dat met name vanuit eigen personeel binnen
het bedrijf iemand beschikbaar wordt gesteld. Pas in laatste instantie wordt een
juridisch expert ingeschakeld.
Er wordt vanuit de bedrijven weinig naar overheden en tusseninstanties gekeken.
Ondernemers gaven aan weinig zicht te hebben op welke informatie ze kunnen vinden
over grensoverschrijdend ondernemen.
Ondernemers verwachten op commercieel vlak weinig toegevoegde waarde van de
overheid. Wel zien bedrijven een toegevoegde waarde op randvoorwaarden zoals
juridisch administratie.
De heer Broekaert gaat in op de aanbevelingen:
1. Centraal kennispunt ⇒ overzicht en distributie van informatie. Zodat ondernemers
snel de juiste informatie kunnen krijgen.
2. Vlaams-Zeeuwse bedrijvencentra op de grens ⇒ faciliteren van informele
netwerken. Een gezamenlijk business center kan helpen zodat bedrijven van elkaar
kunnen leren via informele contacten.
3. Verzameling en bekendmaking van best practices ⇒ van en naar ondernemers en
kennisinstellingen.
4. Actieve ondersteuning bij administratieve / juridische / fiscale aspecten
Ondernemers hebben behoefte aan actievere benadering van de overheid op vlak
van administratieve en juridische en fiscale aspecten. Daarbij kan de overheid ook
helpen met harmonisatie.
De heer Polman vraagt of er naast de bevraging onder ondernemers, ook naar de
aanbodkant is gekeken? De onderzoekers geven aan dat er een stakeholdersworkshop
is georganiseerd met vertegenwoordigers van tussenorganisaties.
De heer Polman zou de aanbevelingen graag gericht zien op het functioneren van het
bestaande instrumentarium.
De heer Broekaert geeft aan dat de informatie meer gecentraliseerd zou kunnen
worden.
De heer Buyse geeft aan dat centralisatiepunt in Vlaanderen bestaat, namelijk Flanders
Investment & Trade (FIT). Bij FIT zit een kern van kennis.
Ondernemers in Vlaanderen gaven aan dat ze niet altijd de weg kennen naar FIT.
Mevrouw Verhoeve beaamt dat bedrijven en met name KMO’s wel gefragmenteerde
info doorgeven en dat FIT bij deze doelgroep te weinig bekendheid geniet.
De heer Keygnaert vult aan dat de focus van het onderzoek specifiek het ondernemen
binnen de Euregio Scheldemond betrof. Waar FIT zich richt op internationaal
ondernemen, is met dit onderzoek gekeken hoe grensoverschrijdend ondernemen van
Oost- en West-Vlaanderen richting Zeeland het beste gefaciliteerd kan worden.
De heer de Bethune vindt het belangrijk om naar de doelgroep in beeld te hebben. De
ondersteuningsbehoefte hangt ook af van het type ondernemer.
De heer Lonink herkent het lokale aspect. In Sas van Gent zit VNO-NCW die vooral grote
bedrijven bedient.
Kennis bij overheid is niet altijd beschikbaar omdat het vaak ook sectoraal gericht is. Per
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sector zouden ook netwerkmomenten georganiseerd kunnen worden.
De heer Mulder refereert aan de succesvolle bedrijvenavond en jobbeurs van EGTS die
al een aantal jaren grensoverschrijdend wordt georganiseerd.
5. Stand van zaken Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
a. Ter bespreking: terugblik Vlaams-Nederlandse topontmoeting d.d. 5 november in
Middelburg door de heer Axel Buyse Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse
Regering
De heer Buyse geeft aan dat input van Scheldemond middels de brief een stevige basis
vormde voor de voorbereiding van de Vlaams-Nederlandse top. Hij constateert dat de
voorbereiding pas laat plaatsvond. Er zal nog een grondige evaluatie plaatsvinden
over o.a. de voorbereiding van de top. Volgend jaar vindt de midterm review plaats.
Over twee jaar zal er weer een top plaatsvinden en dan op Vlaams grondgebied.
Kandidaturen voor locatie kunnen worden ingediend.
De twee minister-presidenten hebben uitvoerig met elkaar gesproken over met name
strategische thema’s zoals de Brexit, MFK, kernveiligheid, brede logistiek verhaal,
juridisch instrumentarium voor wetgevingsverschillen, Smart Delta Resources.
Daarnaast is het platform voor kennissamenwerking tussen Vlaanderen en Nederland
bekrachtigd. Dit platform staat open voor verschillende kennisinstellingen om bij aan te
sluiten.
De ambitie is om dit ook verder met West-Vlaanderen uit te bouwen.
De heer de Bethune geeft aan dat juist het specifieke thema waar in de verklaring naar
wordt verwezen, blauwe economie, zeer sterk aanwezig is in West-Vlaanderen. De heer
de Bethune pleit ervoor om platform te verruimen.
De heer de Reu zegt toe om het initiatief te nemen om West-Vlaanderen sterker te
betrekken bij het kennisplatform van Campus Zeeland.
De heer Lonink vindt het belangrijk dat er binnen de kennissamenwerking ook een
betrokkenheid is van hogescholen.
De heer Hupkes laat weten dat er tijdens de top een bilateraal overleg plaatsvond
tussen Vlaams MP Bourgeois en NL staatssecretaris Knops. Tijdens dit overleg zijn er
afspraken gemaakt over gelijkschakelen van wettelijke regelgeving aan beide zijde van
de grens.
Bekeken wordt welke instrumenten er bestaan en welke aangesproken kunnen worden
(oa. Benelux, experimenteerwetgeving). Belangrijk om op onderdelen te bekijken waar
maatwerk geboden kan worden. Er is tussen de bewindspersonen afgesproken dat
kennisinstellingen vanuit Vlaanderen en Nederland dit gaan trekken met input van de
regio’s. Daarnaast zal bekeken worden welke vakministers hier bij aan kunnen sluiten.
De punten die tijdens het bilateraal overleg d.d. 5 november 2018 te Middelburg zijn
besproken:
1. De governance voor de grensregio’s wordt aangepast zoals neergelegd in de
Kamerbrief van september 2018. Dat houdt in: eenmaal per jaar overleg tussen MP
Vlaanderen en Staatssecretaris BZK. Indien aangewezen is tussentijds extra contact
mogelijk. Aansluiting van andere bewindslieden afhankelijk van de agenda. Goede

Scheldemondraad 24 april 2019 – bijlage 3

gezamenlijke ambtelijke voorbereiding via het reeds bestaande grensregio-overleg;
2. De inventarisatie van wettelijke verschillen in het grensoverschrijdende
havengebied van Gent en Zeeland wordt gedeeld met Vlaanderen;
3. Vlaanderen en Nederland gaan gezamenlijk een studie laten uitvoeren door
kennisinstellingen gericht op de instrumenten (bestaande of nog te ontwikkelen) die het
beste ingezet kunnen worden om de diverse belemmeringen voor het havengebied
aan te pakken;
4. Gezamenlijk onderzoek naar een circulaire ontwikkeling van het gedeelde
(haven)industrie/ logistiek complex;
5. Gezamenlijke vraagstukken ruimtelijk vlak in governance onderbrengen
Het volgende overleg van de staatssecretaris en de MP zal in het voorjaar van 2019
worden gehouden.
De heer Polman haakt in op concrete punten wat betreft bredere thema’s dan alleen
het havengebied. Hij zou graag een uitgebreide lijst met knelpunten op willen stellen
voor het Scheldemondgebied. De vergadering stemt hiermee in om deze voor te
leggen op de eerstvolgende Scheldemondraad.
De heer Polman doet een warme oproep aan de leden van de Scheldemondraad om
knelpunten te signaleren en in te brengen.
De heer de Bethune wil graag input geven aan debat.
De heer Temmink vraagt om omgevingsvisie Zeeland en omgevingsvisie Vlaanderen op
elkaar af te laten stemmen.
Besluit: Opstellen lijst met grensknelpunten die vragen om een juridisch of
wettelijk kader.
b. Ter kennisname: terugblik VNDelta conferentie Corridor Rotterdam-Antwerpen
‘Grenzeloos verbinden in de Delta’ d.d. 7 november in Rotterdam door Han Polman
De heer Han Polman blikt kort terug op de VNDelta conferentie die in het teken stond
van de corridor verbindingen. De conferentie stond in het teken van multimodale
corridors en het belang van samenwerking om deze corridors optimaal te benutten.
c. Ter kennisname: toelichting GROS structuur Vlaanderen-Nederland door Natasja
Duhem, adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
Mevrouw Duhem licht de structuur van het Vlaams-Nederlands ambtelijk GROS overleg
toe.
Bij dit overleg worden naar behoefte ook vakministeries en eventueel deelstaten
uitgenodigd.
De GROS structuur is een platform om grensknelpunten aan te kaarten. De MP van
Vlaanderen en NL staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking komt één
maal per jaar samen. De voorbereiding voor de Vlaams-Nederlandse top komt hier ook
aan bod.
Mevrouw Duhem doet een oproep aan de Scheldemondraad en andere lokale en
regionale bestuurslagen om knelpunten in te brengen voor het GROS overleg.
De heer Polman ondersteunt dit van harte en ziet dat er veel zaken spelen. Hij ziet dat
er nu een bewustzijn is op nationaal niveau en dat er bij verschillende partijen een
motivatie is om oplossingen te zoeken. Daarom ligt er nu een taak bij de provincies en
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gemeenten om ook daadwerkelijk punten ook in te brengen. De heer Polman doet een
oproep aan de Scheldemondraad om het inbrengen van knelpunten centraal te
stellen.
Besluit: Signaleren en inbrengen van concrete grensknelpunten door leden
Scheldemondraad.
6. Ter kennisname: stand van zaken Scheldemond Werkt!
Mevrouw Piqueur geeft aan dat tijdens de vorige Scheldemondraad de opdracht was
gegeven om aan te slag te gaan met het aanstellen van een netwerkfacilitator. Via de
arbeidsmarktregio Zeeland zijn, onder voorwaarde, middelen beschikbaar gesteld om
deze voor het eerste jaar te bekostigen.
7. Ter kennisname: Convenant Provincie Zeeland en Vlaamse Landmaatschappij
(VLM): instrumentarium voor grensoverschrijdende gebiedsgerichte werking en
grondzaken door Jan Verboven, projectleider VLM en Johan Wedts de Swart,
beleidsmedewerker strategische grondverwerving provincie Zeeland
De heer Verboven leidt de presentatie in over wat ons verbindt als regio. Dit zijn heel
wat zaken op verschillende thema’s als lucht, natuur, economie en duurzame
ontwikkeling.
Maar wat scheidt ons nog en waar worden grenzen tastbaar? De zijn met name:
• verschillen in regelgeving en processen
• verschillen in beleid
• culturele/historische verschillen
• subjectieve beeldvorming
De heer Wedts de Swart vult de presentatie aan over grondzaken en eigendommen
structuur. Inpoldering is vaak met Belgisch geld gebeurd en grondeigendommen
houden zich niet aan landsgrenzen. Tijdens het samenwerken is geconstateerd dat
uitwisseling van GIS data over de grens niet simpel is.
Het convenant is een manier om concreet met elkaar samen te werken voor
grondzaken over en weer van de grens. Ook andere partijen zijn uitgenodigd om zich
aan te sluiten.
De heer de Bethune is positief over het initiatief en ziet hierin kansen voor de provincie
West-Vlaanderen. Met name vanuit de gebiedswerking in de Zwinstreek. De
gedeputeerde bevoegd voor landbouw zal contact opnemen met de VLM.
De heer De Cuyper doet een oproep om beleidsmatige rust in te bouwen in sommige
deelgebieden, met name het Zwingebied en voor de landbouwers. Hij pleit voor
rechtszekerheid voor jonge landbouwers.
De grondbank van de VLM is nu te beperkt. De heer de De Cuyper ziet graag dat deze
verbreed wordt, zodat er meer beroep gedaan kan worden op de grondbanken.
De heer van ’t Westeinde, zelf ook landbouwer, denkt dat dit convenant en het
kavelruilbureau een goed instrument is. Hij ondersteunt het initiatief omdat het ook
meerdere doelen kan dienen.
De heer Polman geeft aan dat het convenant dat gesloten wordt een mooi voorbeeld
is van constructieve grensoverschrijdende samenwerking.
De heer Polman hoopt dat we met het convenant alle belangen kunnen dienen en de
belangrijke landbouwsector hierin onderkennen.
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8. Interreg en werkvereniging voor Europese grensregio’s
a. Ter kennisname: Interreg post2020
b. Ter kennisname: stand van zaken Interreg programma’s en overzicht projecten
Beide punten zijn voor kennisgeving aangenomen.
9. Ter besluitvorming: Concept persbericht
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met het persbericht. Het persbericht
kan in de huidige vorm worden doorgestuurd.
10. Ter kennisname: vergaderdata 2019
De vergaderdata voor 2019 te weten: 24 april van 10.00 tot 12.00 uur in het
provinciehuis Gent en 19 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de Abdij te Middelburg zijn
voor kennisgeving aangekomen.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Temmink geeft aan dat vanuit West Zeeuws-Vlaanderen onduidelijkheden zijn
over de mogelijke komst van eilanden voor de kust van Knokke.
De heer Decaluwé antwoordt dat er in de rand van de gemeenteraadsverkiezingen
veel persaandacht is gegenereerd over de komst van mogelijke eilanden voor de kust
van Knokke. Hij voegt hieraan toe dat veel nieuws hieromtrent niet correct is.
Een mogelijk proefeiland in het kader van kustveiligheid kadert binnen het Complex
Project (CP) Kustvisie. Er zijn veel bezwaren ingediend, ook vanuit Nederland.
Het Vlaams Agentschap voor maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft hieronder
de meest recente en accurate informatie verstrekt.
Dit is de communicatie over het CP Kustvisie die vanuit MDK, namens het Vlaams
Gewest, wordt gevoerd:
Masterplan Kustveiligheid:
In 2011 werd het Masterplan Kustveiligheid goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Met dit plan beschermen we het kustgebied tegen een 1000 jarige storm rekening
houdend met een zeespiegelstijging van 30 cm tegen 2050.
De afgelopen jaren is veel extra zand op de stranden aangebracht in de zwakke zones
langsheen de Vlaamse kust. Er zijn zeewerende duinen hersteld, dijken verstevigd en nu
word een stormvloedkering in de haven van Nieuwpoort gebouwd.
Momenteel werd reeds een budget van 159 miljoen euro (van de geraamde 300
miljoen euro voor het Masterplan Kustveiligheid) uitgevoerd of gereserveerd.
Complex project Kustvisie:
Wetenschappers verwachten nu dat de gevolgen van de klimaatverandering veel
groter zullen zijn dan verwacht in 2011. In 2011 verwachtte men een stijging van de
zeespiegel van 80 cm tegen 2100. De Vlaamse studiebureaus en wetenschappers
hanteren op vandaag soortgelijke cijfers als deze vermeld in de studie van Deltares: tot
3 m zeespiegelstijging tegen 2100.
Om de veiligheid ook na 2050 of bij een snellere zeespiegelstijging te garanderen, heeft
de Vlaamse Regering op 22 december 2017 de startbeslissing genomen voor het
complex project Kustvisie. Doel is te onderzoeken welke bijkomende maatregelen
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nodig zijn op de dijken, op het strand of in zee. Met deze beslissing werd de
onderzoeksfase opgestart.
Momenteel wordt de volgende formele stap in de onderzoeksfase voorbereid: het
opstellen van de AlternatievenOnderzoeksnota (verder AON).
De AON legt formeel en transparant vast welke alternatieven in detail bestudeerd zullen
worden. Deze alternatieven zullen niet enkel worden afgetoetst met de bevoegde
adviesverlenende instanties. Ook worden de stakeholders betrokken. Aan de hand van
een stakeholdersforum (januari en februari 2019) zal deze AON toegelicht worden,
waarna een publieke raadpleging georganiseerd wordt om alle feedback te
verzamelen.
Op basis van alle informatie zal verder onderzoek uitgevoerd worden, wat zal leiden tot
een ontwerp voorkeursbesluit. Ook dit ontwerp voorkeursbesluit zal via openbaar
onderzoek voorgelegd worden aan de burger, die hierop feedback kan geven.
Testeiland in Marien Ruimtelijk Plan:
De Vlaamse overheid heeft aan de federale staatssecretaris bevoegd voor de
Noordzee gevraagd om in het ontwerp van marien ruimtelijk plan een zoekzone af te
bakenen voor de aanleg van een proefeiland in zee.
Het gedeelte dat uitsteekt boven laagwater zal naar verwachting een lengte hebben
van ongeveer 1 km en meet op het breedste stuk ongeveer 300 meter. De zone situeert
zich op 1 km van het strand, op een natuurlijke zandbank die op vandaag reeds op
een spontane manier aan het verondiepen is. Men wil de natuur daar een handje
helpen om ter plaatste te kunnen leren wat de impact op golven en stromingen precies
zal zijn.
Het is de bedoeling om de effecten van hogere golven en veranderende stromingen in
de praktijk te onderzoeken. Hieruit wil men leren om de toekomstige
kustverdedigingswerken te ontwerpen. Simulaties met computermodellen zijn één ding,
leren vanuit een effectieve situatie op het terrein is nog veel veelbelovender.
Er werden veel bezwaren ingediend tegen de zone voorzien voor de aanleg van een
testeiland voor Knokke. Deze bezwaren worden momenteel behandeld door het
kabinet van de staatssecretaris (in overleg met de diensten van de Vlaamse overheid).
Het is aan de federale regering om finaal te beslissen over het nieuwe Marien Ruimtelijk
Plan dat in voege zal treden vanaf 2020.
Tegelijkertijd voert men ook onderzoek uit naar alternatieve methodes (vb. zandmotor,
vooroeversuppletie) om op die manier op de hoogte te zijn van de nieuwste
technieken om deze, indien opportuun, te integreren in de werking.
Het proefeiland is niet opgenomen in het Complex Project als oplossing tegen
overstromingen maar beoogt verder onderzoek en kennisopbouw parallel aan de
studie naar de meest geschikte toekomstige overstromingsmaatregelen in het Complex
Project.
Momenteel ligt enkel de ruimtelijke inplanning in het Marien Ruimtelijkplan voor. Bij de
effectieve uitwerking zullen de relevante stakeholders bepaald en gecontacteerd
worden.
De heer de Reu vult bij dit punt aan dat in Nederland ook onderzoek is geweest naar
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zeespiegel stijging waarbij prognoses zijn aangegeven. Ook in Nederland zal naar
verwachting de discussie over eilanden voor de kust weer gevoerd worden.
De heer Mooren maakt van de rondvraag gebruik door aan te geven dat Nederland
onlangs het verdrag van grensoverschrijdende samenwerking heeft geratificeerd.
Vanaf 1 januari zullen alle GOL’s automatisch BGTS worden.

