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Verslag Jubileumviering Euregio Scheldemond 
Bijlagen: 

• lijst aanwezigen

• uitslagen Mentimeter

9 oktober 2019, Middelburg  

1- Welkomstwoord: Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman

De heer Polman heet iedereen welkom en blikt terug op het ontstaan van de Euregio Scheldemond 

30 jaar geleden en de intrede van het Interreg-programma kort daarna. Met de totstandkoming van 

de Euregio werd de basis gelegd voor wederzijdse contacten en samenwerkingen tussen zowel 

burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties als overheden.  

We hebben de afgelopen 30 jaar veel gerealiseerd in ons grensgebied. Tijdens de 2 laatste Vlaams-

Nederlandse topontmoetingen in 2016 in Gent en vorig jaar in Middelburg stond ons grensgebied 

volop in de aandacht. Daar lieten we zien dat er grote investeringen worden gedaan die zowel 

Vlaanderen als Nederland ten goede komen: één havenbedrijf, een grote sluis en wie weet een 

spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. 

We werken grensoverschrijdend gebiedsgericht aan de natuur in de brede Zwinregio en het 

Grenspark Groot-Saeftinghe.  

We delen innovatieve kennis- en onderzoek om onze kust en Schelde weerbaar te houden voor de 

toekomst en in te spelen op de verzilting en verdroging. We vermarkten deze kennis en zetten 

nieuwe opleidingen op.  

Het leven aan de grens gemakkelijker maken en de mensen bewust maken van kansen aan de andere 

kant van de grens is een kernopdracht van de Euregio. Hier zijn nog aardig wat obstakels weg te 

werken. Onder meer door de inspanningen van de bestuurlijke werkgroep onder leiding van de heer 

Donner en mevrouw Berx, wordt hier progressie geboekt.  

2- Reflectie op de Vlaams-Nederlandse samenwerking: Filip D’havé, algemeen

afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland

De heer D’havé verwijst naar de tijdsgeest in Europa eind jaren ’80/begin ‘90 waar er op 

verschillende plaatsen euregio’s worden opgericht. Dit was volledig in de Europese gedachte die 

aangedreven werd door onder meer Jacques Delors en het nakende Verdrag van Maastricht(1992). 

Nederland en Vlaanderen kunnen terugkijken op een lange en intense samenwerking op vrijwel alle 

domeinen van de samenleving. De sleutel tot dit succes, want dat mag het wel genoemd worden, is 

de focus op de zaken die Vlaanderen en Nederland binden. Deze gemeenschappelijke belangen en 

ambities worden onder andere besproken en bekrachtigd tijdens de Vlaams-Nederlandse 

topbijeenkomsten. De wil om door samenwerking boven zichzelf uit te stijgen wordt feilloos 

geïllustreerd door de havenfusie en de enorme drijvende functie die North Sea Port op verschillende 

vlakken vertoont.  

Nu al zijn de Vlaamse en Nederlandse economie in grote mate verweven. Het zijn belangrijke 

handelspartners van elkaar en ook het toerisme is sterk aanwezig vanuit beide landen. Dit zorgt ook 
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voor meer culturele en maatschappelijke bindingen, het leren kennen van elkaar met als gevolg meer 

samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden. Dit alles kan nog meer versterkt worden 

door het wegnemen van (juridische) barrières en te zorgen meer groei aan de grens. Het 

gemeenschappelijke GROS-overleg is het platform wat zich bezighoudt met het signaleren, 

agenderen en aanpakken van deze knelpunten die de groei en interacties belemmeren.  

De heer D’havé verwijst naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord waar de Vlaamse Regering een 

bevoorrechte positie aan Nederland heeft toegekend als gids- en partnerland. Hij spreekt de ambitie 

uit om de samenwerking in de toekomst nog verder te laten evolueren.  

3- Studie en aanpak grensknelpunten: Piet Hein Donner, Minister van Staat 
 
Als resultaat van de laatste Vlaams-Nederlandse topontmoeting in november werd een bestuurlijke 
werkgroep in het leven geroepen onder leiding van gouverneur Cathy Berx en Nederlands Minister 
van Staat Piet Hein Donner en met medewerking van Commissaris van de Koning Han Polman en 
wnd. gouverneur Didier Detollenaere. De werkgroep streeft naar het ontwikkelen van een methode 
om grensknelpunten aan te pakken en waar mogelijk op te lossen. Dit proces valt uiteen in twee 
sporen waarvan er één spoor zal bestaan uit een academische studie naar een aantal reeds 
geïnventariseerde knelpunten en het twee spoor zal een inventarisatie zijn van knelpunten waar de 
methodologie rond wordt ontwikkeld. 
De heer Donner geeft aan dat door het wegvallen van de fysieke grenzen, de samenwerking en 
uitwisseling is toegenomen en daardoor ook de niet fysieke grenzen. Wetgeving van beide landen 
botst wanneer bedrijven en inwoners van de grensstreek hun blik verleggen naar de andere kant. Uit 
deze problematiek is de werkgroep opgericht.  
De heer Donner tempert enerzijds de verwachting en geeft aan dat de werkgroep in principe nooit 

klaar zal zijn. Bij elke nieuwe aangenomen wet kan er mogelijks een grensknelpunt ontstaan en de 

verwachting is dat dit in bijzonder mate zal gelden voor de te verwachten wetgeving rond de 

klimaatuitdagingen. Tevens wordt er benadrukt dat de oplossing niet zozeer ligt in nieuwe wetten 

opmaken voor een grensgebied, omdat dit de grens enkel verlegt naar de grens van de specifieke 

regio.  

De ambitie van de werkgroep is om samen te leven in de verscheidenheid door de grens, maar deze 

verscheidenheid praktisch leefbaar te maken door Juridische gescheidenheid praktisch leefbaar te 

maken. 

 

4- Studie naar grensvisie: Elbert Arens, Posadmaxwan  
 

Euregio Scheldemond gaf opdracht voor een grensvisie aan bureau PosadMaxwan. Elbert Arends 

presenteerde de eerste resultaten van de aanzet tot de grensvisie tijdens de Scheldemondraad. 

Euregio Scheldemond wil in 2020 een toonaangevende, dynamische regio zijn in het Vlaams-

Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk op de Europese kaart zetten. Dit vanuit een eigen 

perspectief en via een doorgedreven grensoverschrijdende samenwerking. Met deze doelstelling 

wordt er aan een grensvisie gewerkt; een gezamenlijk vertrekpunt voor samenwerking aan duurzame 

ontwikkeling in de grensregio. De uitkomsten van de grensvisie, inclusief input vanuit de 

stakeholders, zullen de ruggengraat vormen van de euregionale samenwerking voor de komende 

jaren. Onder meer de Europese subsidieprogramma's kunnen aangesproken worden en dienen als 

hefboom om ons grensgebied duurzaam verder te ontwikkelen. 

De vier grote thema’s die zijn opgehaald zijn onderverdeeld in verhaallijnen:  
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Verhaallijn 1: Groen-blauwe netwerken als identiteitsdrager van een klimaatrobuust, beleefbaar 
landschap 
• Waterpeilbeheer, verzilting in de landbouw, ecosysteemdiensten, natuurontwikkeling, tevens 
dienstbaar aan de zoetwaterbehoefte voor industrie, bevolking, toerisme en landbouw. 
• Spreiding toeristische recreatie, niet eenzijdig kustgericht. 
 
Verhaallijn 2: Compacte en sterke kernen met grensoverschrijdende, duurzaam verbonden verblijf- 
en werklandschappen. 
• Arbeidsmarkt/onderwijs integratie (aansluitende diploma’s, daily urban systems) 
• Grensoverschrijdende Mobiliteitsvraagstukken en knooppunt ontwikkeling, fietsmobiliteit en 
integreren OV-netwerken 
 
Verhaallijn 3: Productief, toekomstbestendig landschap met ruimte voor natuur, landbouw en 
energie. 
• Agro-food industrie kennisuitwisseling 
• voedselvoorziening met een kleine footprint: lokaal geproduceerd en geconsumeerd 
• Energie- en warmte- uitwisseling tussen bedrijventerreinen, industrie en landbouwsector 
 
Verhaallijn 4: Complementaire havens als motor van een circulaire economie en sleutelstuk van de 
energietransitie 
• complementair werkende havens (aanvullen ipv concurreren), binnen het studie gebied, maar ook 
t.o.v. Rotterdam en Antwerpen 
• een veelzijdige kenniseconomie in stedelijke gebieden 
• havens als transitie ‘hubs’ voor circulaire materiaal- , energie- en afvalstromen 
 
Aan de hand van het digitale instrument mentimeter kwamen twee duidelijke prioriteiten naar boven 
tijdens de bevraging. De complementaire havens (22 stemmen van 39 ) en groen-blauwe netwerken 
(25 op 39) zijn duidelijk van belang voor de aanwezigen. Compacte en sterke kernen (15 van 39) en 
een nieuw productielandschap (8 van 39) worden van belang geacht, maar in mindere mate 
prioritair.  
 
Tot slot werd er gepeild naar zaken die zouden ontbreken in de grensvisie. Een antwoord wat 
meerdere keren naar voren kwam was de behoefte aan meer aandacht voor de domeinen zorg, werk 
en onderwijs, niet in het minste voor jongeren. Daarnaast werd een leefbaar platteland benoemd als 
aandachtspunt alsook culturele samenwerking,  grensknelpunten wegwerken en meer bekendheid 
genereren voor de grensoverschrijdende mogelijkheden.   
 

5- Panelgesprekken onder leiding van Rob Heirbaut, VRT 
 

1. De toekomst van de Euregio Scheldemond 

Deelnemers panel: 
- Riet Gillis, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen 
- Marga Vermue, burgermeester Sluis 
- Anton Stapelkamp, burgermeester Aalten 
- Sjaak Kamps, secretaris Euregio Rijn-Waal 

 
Aan de hand van grensvisie, inclusief feedback, werden thema’s benoemd waar de Euregio zich op 

kan richten. Uit de bevraging tijdens het panel blijken de volgende rollen van waarde voor de Euregio 

Scheldemond:  
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• initiëren van grensoverschrijdende projecten (18 van 39),  

• oppakken grensknelpunten (17 van 39)  

• kenniscentrum grensoverschrijdende samenwerking (12 van 39)  

 

Mevrouw Gillis bevestigt dat deze uitslag van de poll en beklemtoont dat samenwerking rond 

energietransitie ven mobiliteit uitdagingen zijn om samen aan te pakken. Daarnaast blijft ook de 

grensproblematiek erg actueel. Mevrouw Vermue voegt toe dat grensoverschrijdende samenwerking 

op vlak van toerisme, cultuur en dienstverlening belangrijk zijn voor de gemeente Sluis en de 

Zwinstreek.  

 

De heer Kamps geeft aan er in de Euregio Rijn-Waal bij elk projectidee of aanvraag de afweging 

gemaakt wordt of dit positief de aandacht van de burger zal trekken. Door de gemeentelijke 

structuur van de Euregio Rijn-Waal is de afstand tot de burger nog kleiner. Tevens wordt aangehaald 

dat het oplossen van de grensproblematiek het BNP met 2% tot 8% zou kunnen laten stijgen in de 

grensregio.  

 

De heer Stapelkamp benadrukt dat de EUREGIO voor de gemeente Aalten een aanjagende functie 

heeft op vlak van onder meer zorg en veiligheid. Bovendien zorgt de EUREGIO ook voor inspraak van 

kleinere gemeenten. 

 

Het grote merendeel van de respondenten (85%) vindt grensoverschrijdende samenwerking 

belangrijk voor zijn/haar bestuur, maar geeft hierbij aan dat het potentieel nog niet volledig benut is. 

Mevrouw Vermue voegt toe dat meer bekendheid over de mogelijkheden van de Euregio 

Scheldemond een positief effect zou kunnen hebben, alsook meer gestructureerd en thematisch 

bijeenkomen.  

Zo vindt eenzelfde percentage dat de gemeentelijke betrokkenheid bij de Euregio best vergroot mag 

worden, naar analogie met de uitleg rond de werking van euregio’s aan de Duits-Nederlandse grens. 

De heer Kamps voegt toe dat een hoge gemeentelijke betrokkenheid spill-over effecten creëert. De 

heer Kamps sluit af met het advies dat een gemeente zelf de kosten-baten analyse moet maken of de 

output door grensoverschrijdende samenwerking de investering loont.  

Ideeën om de betrokkenheid te verhogen zijn onder meer het structureel uitnodigen van lokale 

besturen met eventueel een vaste ‘zetel’, structurele netwerken en platfora verder uitbouwen en 

een betalend lidmaatschap.  

2. Wat kan Interreg (VI) voor jou betekenen? 

Deelnemers: 
- Jean de Bethune, Provincie West-Vlaanderen 
- Matthias De Clercq, burgermeester Gent 
- Tom Bakker, Ministerie van Economische Zaken 
- David Grzegorzewski, Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen 
- Sjaak Kamps, secretaris Euregio Rijn-Waal 

 
De heer De Clercq benadrukt dat Europese projecten voor Stad Gent tot hele mooie 

verwezenlijkingen leiden. De heer de Bethune bevestigt dit en voegt toe dat de brug tussen kennis en 

ondernemen hier een belangrijke schakel is. De heer de Bethune merkt op dat de Interreg-agenda 

verschoven is naar economische en technologisch innovatieve projecten en weg van sociale materie. 
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De agenda voor Interreg zou opgemaakt moeten vanuit de behoeften en wensen van de gemeenten 

en de provincies.  

Gezien de nakende onderhandelingen over de inhoud van het samenwerkingsprogramma Interreg 

Vlaanderen-Nederland werd ook de vraag gesteld welk thema het belangrijkste was voor de 

partnerbesturen. Uit de bevraging via de interactieve poll  kwam hieruit de volgende rangschikking:  

1. Groener Europa  

2. Europa dichterbij de burger,  

3. Socialer Europa,  

4. verbonden Europa  

5. Slimmer Europa.   

De heer Grzegorzewski geeft aan dat er meerdere subsidieprogramma’s bestaan en dat per regio of 

behoefte afgetoetst kan worden welk instrument het meest geschikt is. De heer Bakker sluit zich 

hierbij aan en voegt toe dat het Ministerie enorm veel potentie ziet in de regio. De heer Bakker 

vernoemt de opportuniteiten op vlak van innovatie, circulaire economie, klimaat en arbeidsmarkt.  

De heer De Clercq benadrukt dat arbeidsmobiliteit een absolute prioriteit is, alsook innovatie richting 

een groene economie. De heer De Clercq onderstreept het belang van Europa dichter bij de burger te 

brengen onder meer door positief te communiceren over de verwezenlijkingen van Europa in de 

leefwereld van de burger.  

De heer de Bethune merkt op dat een Groener Europa en een Slimmer Europa hand in hand gaan en 

het ene niet zonder het andere kant. Dit kan samen vervat worden in een geïntegreerde territoriale 

investering.  

De heer Kamps vertaalt de uitslag naar de Euregio Rijn-Waal en wijst op een balans tussen 

innovatieve en sociale thema’s. De innovatieve zijn belangrijk voor onderzoeksinstellingen en 

ondernemers, maar de sociale thema’s zijn te vertalen naar de burger én vergroten daarmee de 

bekendheid bij de burger.  

De overgrote meerderheid van de aanwezige respondenten (90%) hecht een grote meerwaarde voor 

kleinschalige projecten binnen het Interreg programma voor hun bestuur. Het aanjagen en 

ontwikkelen van innovatieve projecten gebeurt vaak op kleine schaal, wanneer partijen elkaar over 

en weer van de grens kennen. Juist het investeren in de menselijke netwerken stimuleert het verder 

brengen van de innovatielijn. 

De heer Grzegorzewski merkt op dat een fonds voor kleinschalige projecten geen prioriteit is voor 

Vlaanderen, maar dat ‘governance’ wel erg zinvol zou zijn.  

De heer Kamps benadrukt dat een fonds voor kleinschalige projecten juist een grote meerwaarde is 

voor de grensregio en haar inwoners. Kleine projecten bereiken niet enkel de burger, maar zorgen 

ook voor een eerste fase van netwerkvorming vooraleer een volwaardig Interreg-project opgezet 

wordt.  

Vanuit de zaal brengt de heer Lodewyckx naar voren dat binnen de huidige opzet meer ingezet zou 

moeten worden op cultuur, daar dit altijd betrekking heeft op mensen en deze hierin ook kunnen 

participeren. De heer Meersschaert voegt toe dat Interreg het oorspronkelijke doel niet mag missen, 

om grenzen te slechten en euregionale samenwerking te versterken. Een gebiedsagenda voor de 

Euregio Scheldemond, met als onderdeel de vertaling naar de burger, zou de grensregio ten goede 

komen.  
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6- Slotwoord: Anita Pijpelink, gedeputeerde Provincie Zeeland.  
 

Mevrouw Pijpelink blikt terug op een waardevolle Scheldemondviering waarbij zowel op lokaal als 
nationaal niveau de meerwaarde en kracht ervaren wordt van onze grensregio.  
Als poort van de Delta zijn we complementair aan de omliggende economische 
grootmachten; Noord-Frankrijk (Seine Schelde Nord) en de corridor Antwerpen- Rotterdam. 
 
Het is goed te vernemen dat de thema’s die spelen bij de (grens)gemeenten, op lokaal niveau zoals 
hoe blijven voorzieningen op peil in een landelijke gemeente als Sluis of Sint-Laureins, 
complementair zijn aan die van het regionale niveau en de provincies: hoe houden we onze regio 
aantrekkelijk om te wonen en te werken en blijven we sterk als kennisregio.  
We kunnen trots zijn op ons ‘groene hart’ in onze euregio, de bijzondere natuurgebieden, met 
specifieke biodiversiteit zoals het Zwin en het Grenspark Groot Saeftinghe zijn ondanks of wellicht 
dankzij de grens aanwezig.  
 
Er zit nog veel groeipotentieel in ons grensgebied. Mevrouw Pijpelink hoopt dat we het nieuwe 
Interreg programma kunnen inzetten om het potentieel te benutten. 
De aanpak zoals langs de Duits Nederlandse grensregio waarbij de kansen in het grensgebied 
centraal staan spreekt aan. Europa dichter bij de burger en de optimaal inzetten op het 
groeipotentieel van de grensregio’s. 
 
Geconcludeerd wordt dat we ons met gemeenten en natuurlijk belangrijke stakeholders in ons 
gebied inzetten blijvend moeten inzetten voor succesvolle samenwerking. Zodat we een regio blijven 
om trots op te zijn waar het goed vertoeven is voor jong en oud. En waar we op de kaart staan in 
zowel Den Haag als Brussel. 
 
 



D E E L N E M E R S L I J S T             30 JAAR EUREGIO SCHELDEMOND

Naam Voornaam Functie Organisatie
Aalberts Johan Wethouder Gemeente Middelburg
Arens Elbert Project leader, urban designer, architect Posadmaxwan
Bakker Tom Senior Beleidsmedewerker Ministerie EZK
Bonamie Carlos Schepen Gemeente Sint-Laureins
Bos Martin Provinciaal Statenlid Provincie Zeeland
Brocken Inge Schepen Gemeente Beveren
de Bethune Jean Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
De Clercq Mathias Burgemeester Stad Gent
De Kind Herwin Schepen Gemeente Sint-Gillis-Waas
De Kort Bram Directeur Interreg Vlaanderen-Nederland
De Maertelaere Joeri Burgemeester Gemeente Evergem
De Maeseneer Dirk Burgemeester Gemeente Melle
De Meulemeester Ingeborg Schepen Gemeente Beveren
Detollenaere Didier wnd. Gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen
D'havé Filip Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland
Donner Piet Hein Minister van Staat Nederland Raad van State Nederland
Driesen Santina Coördinator expert Europa Provincie Oost-Vlaanderen
Duhem Natasja Adjunct/Plv. Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland
Fontijn Corine Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Gillis Riet Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
Grzegorzewski David Directeur Agentschap Innoveren en Ondernemen
Guikema Arnoud Coördinator Europa/Samenwerking Vlaanderen Provincie Zeeland
Hamelink Stuey Beleidsmedewerker Euregio Scheldemond
Heirbaut Rob Journalist VRT
Hoffius Jeanine Programmamanager Regionale Economie Provincie Zeeland
Hupkes Sebastiaan Medewerker Ministerie BZK
Kamps Sjaak Secretaris Euregio Rijn-Waal
Klein Hesseling Manon Beleidsmedewerker Euregio Scheldemond
Kok Alien Projectleider/beleidsadviseur Provincie Zeeland
Kuijpers Frank Provinciaal Statenlid Provincie Zeeland
Lagasse Jan CEO North Sea Port
Lampole Jules Schepen Gemeente Avelgem
Lefevere Lies Coördinator Europese en Internationale samenwerking Provincie West-Vlaanderen
Lodewyckx Herman Provincieraadslid Provincie West-Vlaanderen
Meersschaert Richard Directeur EGTS Linieland
Mespreuve Jolien Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Moens Kurt Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
Monstrey Jelle Beleidsadviseur Stad Gent



Naam Voornaam Functie Organisatie
Monteyne Jessica Beleidsmedewerker Euregio Scheldemond
Mooren Hans Beleidsmedewerker Benelux Economische Unie
Mulder Margo Burgemeester Gemeente Goes
Pijpelink Anita Gedeputeerde Provincie Zeeland
Piqueur Els Beleidsmedewerker Euregio Scheldemond
Polman Han Commissaris van de Koning Provincie Zeeland
Princen Jan Gemeentesecretaris Gemeente Terneuzen
Rottier Hans Statenlid Provincie Zeeland
Schalck Daan CEO North Sea Port
Schotte Gerda Provincieraadslid Provincie West-Vlaanderen
Segers Martien Adviseur maatschappelijke projecten Maatschappij Linkerscheldeoever
Stapelkamp Anton Burgemeester Gemeente Aalten
Tavernier Ann Directeur Economie, Europese en Internationale Samenwerking Provincie West-Vlaanderen
Temmink Gerwi Statenlid Provincie Zeeland
Totté Adri Wethouder Gemeente Hulst
van den Tillaar Bas Burgemeester Gemeente Vlissingen
van Diemen Jody Beleidsmedewerker VNG
Van Hulle Frank Wethouder Gemeente Terneuzen
Van Laecke Filip Provincieraadslid Provincie Oost-Vlaanderen
Vanlerberghe Jurgen Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
Verbrugge Cindy Schepen Gemeente De Panne
Vermue Marga Burgemeester Gemeente Sluis
Verstringe Miguel Medewerker Euregio Scheldemond
Walravens Fred Statenlid Provincie Zeeland
Willemse Willem Provinciaal Statenlid Provincie Zeeland






















































	1 Verslag 30 jaar Euregio Scheldemond
	2 Deelnemerslijst
	Blad1

	3 Menti - antwoorden

