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1. Opening door de voorzitter de Carl Decaluwé, gouverneur provincie WestVlaanderen
De voorzitter, de heer Declauwé, heet iedereen en met name de nieuwe leden
welkom. Hij vraagt ieder zich kort voor te stellen. De voorzitter richt een dankwoord
aan de heer Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland. In verband met de
provinciale verkiezing zal dit zijn laatste bijeenkomst zijn voor de Scheldemondraad.
De voorzitter bedankt de heer de Reu voor zijn toegewijde samenwerking met de
Vlaamse partners. De heer de Bethune blikt terug op de fijne samenwerking met
gedeputeerde de Reu, met name voor het Interreg Vlaanderen-Nederland
programma.
2. Ter kennisname: werking Euregio Scheldemond en kennismaking nieuwe
leden door Carl Decaluwé, gouverneur provincie West-Vlaanderen
Na de Vlaamse gemeentelijke en provinciale verkiezingen zijn er veel nieuwe leden
toegevoegd aan de Scheldemondraad. Aan Zeeuwse zijde zijn nieuwe leden van
Provinciale Staten gekozen. Voor de nieuwe leden is een nota bijgevoegd met de
werking van Euregio Scheldemond. De heer Decaluwé vraagt de nieuwe leden de
nota door te nemen en eventuele vragen te richten aan de medewerk(st)ers van het
secretariaat Euregio Scheldemond.
3. Ter besluitvorming: verslag vergadering 14 november 2018
De voorzitter vraagt de vergadering of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige
Scheldemondraad d.d. 14 november 2018. De heer de Reu meldt naar aanleiding van
de terugkoppeling over de Vlaams-Nederlandse topontmoeting dat het contact met
provincie West-Vlaanderen nu weer op punt is.
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld
4. Toekomst Euregio Scheldemond
a. Ter besluitvorming: naar een strategische grensvisie Euregio Scheldemond door
Piet Goossen, opgavemanager Omgevingsvisie provincie Zeeland en Dries
Vanbelleghem, coördinator gebiedswerking Noord West-Vlaanderen
Tussen de directeuren Ruimte van de drie provincies en de gebiedswerking Noord WestVlaanderen was er de laatste twee jaar intensief contact in het kader van de ruimtelijke
en mobiliteitsontwikkelingen in de Euregio Scheldemond.
De heer Piet Goossen, provincie Zeeland, licht het traject toe namens de provincies
Oost- en West-Vlaanderen.
Er werd geconstateerd dat er langs beide zijden van de grens veel
gemeenschappelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke planning en omgevingsbeleid,
maar dat betere afstemming voor een gezamenlijke strategische grensvisie
noodzakelijk is. Er spelen veel grensoverschrijdende vraagstukken, waardoor
afstemming belangrijk is.
In de grensregio staat onder meer door verdergaande stedelijke ontwikkeling en
demografische verandering de omgevingskwaliteit onder druk. Met de visie (een
integrale ruimtelijke benadering van kansen voor ontwikkeling van de grensregio vanuit
grensoverschrijdend perspectief) is het de bedoeling om een flexibel proces te starten
waarin ruimtelijke ingrepen met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. Het
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perspectief dat Euregio Scheldemond inneemt is dat van de netwerkende en
samenwerkende overheid die actief andere partijen en initiatieven uit de samenleving
betrekt.
Het is de bedoeling om het proces in afstemming te doen met lagere en hogere
overheden, o.a. ten behoeve van de voorbereiding van het nieuwe Interreg
Vlaanderen-Nederland programma. Het is niet de bedoeling een nieuwe visie te
ontwikkelen, maar aan te sluiten en af te tappen van de bestaande en in ontwikkeling
zijnde plannen. In die zin is de beoogde strategische grensvisie een toevoeging op de
nieuwe ruimtelijke beleidsplannen en (Zeeuwse en nationale) omgevingsvisie met input
voor het nieuwe Interreg programma.
De planning wordt als volgt voorgesteld:
Na goedkeuring door Scheldemondraad, de opdracht verlenen aan een extern
bureau en uitwerken van de verschillende deelthema’s. Op de Scheldemondraad van
9 oktober kan teruggekoppeld worden over de verdieping binnen de deelgebieden en
thema’s. Bepaling van de procesvorming per deelregio en thema. Daarbij kan het
actieprogramma voor toekomstige Europese subsidie programma’s verder
geconcretiseerd worden.
Onder agendapunt 5c wordt een voorstel gedaan voor de bekostiging (voorstel
invulling overschot interesten voor een bedrag van € 50.000)
Aan de Scheldemondraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de opzet om te
komen tot een grensoverschrijdende visie alsook met de voorgestelde aanpak, inclusief
budgettaire component.
De heer Temmink geeft vanuit Provinciale Staten Zeeland het belang aan de
Omgevingsvisie. Hij laat weten graag deel te willen uitmaken van de klankbordgroep
voor de strategische grensvisie.
De heer Lonink juicht het initiatief toe. Het is belangrijk om als grensregio een visie te
hebben op de toekomst met name door de ontwikkelingen in de omliggende
agglomeraties die van invloed zijn op ons gebied.
De heer Lonink pleit ervoor om naast een strategisch grensvisie voor de toekomst van
Euregio Scheldemond ook de structuur van de euregio een keer juridisch hard te
maken en hierbij gemeenten nadrukkelijker te betrekken.
De heer de Bethune brengt in dat een strategische grensvisie voor provincie WestVlaanderen een belangrijk element is om tot een geïntegreerde gebiedsontwikkeling te
komen. Hij stelt voor het proces op te splitsen in twee opeenvolgende fasen, met
daartussen beleidsmatige mijlpalen. Graag ziet hij een geïntegreerd traject met een
evalutiemoment in de schoot van de Scheldemondraad. In een tweede fase kan
hiervoor een kleinere groep opgezet worden.
Wat betreft het opzetten van een eigen juridische structuur voor de Euregio
Scheldemond heeft West-Vlaanderen terughoudendheid. De provincie WestVlaanderen wil geen opeenstapeling van juridische entiteiten. Wel juicht de heer de
Bethune participatie van gemeenten toe.
De heer de Bethune verzoekt om inhoudelijke beleidsafdelingen zowel op
gemeentelijke als provinciaal niveau goed te betrekken.
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Besluit: De Scheldemondraad stemt in met de opzet om te komen tot een
grensoverschrijdende visie rekening houdend met bovenstaand
opmerkingen voor de voorgestelde aanpak.
b. Ter kennisname: naar een North Sea Port District door Jan Lonink, burgemeester
gemeente Terneuzen
De heer Lonink gaat in op ontwikkelingen tussen in de Kanaalzone+. Door krachten te
bundelen moet het gebied beter op de kaart gezet worden en kan gekeken worden
voor Europese financiering om gezamenlijke doelen sneller te bereiken. De idee is om
toe te werken naar een “North Sea Port District” (idee van voormalig gouverneur Jan
Briers).
De acht overheidsaandeelhouders van North Sea Port (de gemeenten Gent, Evergem,
Zelzate, Terneuzen, Vlissingen en Borsele en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland)
willen al een aanvang maken met:
•
Het detecteren en uitwerken van gemeenschappelijke grensoverschrijdende
kansen/hefbomen voor het ruime North Sea Port havengebied
•
Het detecteren en aanpakken/wegwerken van gemeenschappelijke
grensoverschrijdende belemmeringen.
Bij agendapunt 6c zal een concreet projectvoorstel worden voorgelegd.
De heer de Bethune geeft aan dat provincie West-Vlaanderen nu in eerste lijn niet
betrokken is bij deze ontwikkeling. Graag doen ze een beroep op de kennis die hier
ontwikkeld wordt. Voorstel is om een waarnemende aanwezigheid vanuit provincie
West-Vlaanderen toe te voegen aan de stuurgroep. Dit ook mede in perspectief van
de geïntegreerde visie.
5. Financiën
a. Ter besluitvorming: financiële afrekening 2018
Aan de Scheldemondraad wordt gevraagd om in te stemmen met de afrekening van
de gemaakte kosten.
Besluit: De financiële afrekening voor 2018 wordt vastgesteld.
b. Ter besluitvorming: budget 2019
Mevrouw Piqueur geeft aan dat normaalgezien elke 4 jaar een meerjarenbegroting
wordt voorgelegd. In verband met de recente provinciale verkiezingen in Zeeland zal
deze voor de vergadering van oktober worden geagendeerd.
Mevrouw Piqueur benoemd dat er over 2018 een overschot op de werkingskosten is
opgebouwd in verband met het later invullen van de functie van de West-Vlaamse
beleidsmedewerkster.
Besluit: Het budget voor 2019 wordt vastgesteld.
c. Ter besluitvorming: voorstel invulling overschot interesten Interreg
Mevrouw Piqueur licht toe dat in het verleden het Interreg Vlaanderen – Nederland
programma onder beheer van Euregio Scheldemond zat. De Europese middelen
werden aan de Certificeringsautoriteit (destijds Beheersautoriteit) gestort en brachten
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toen nog interesten op. De rentegelden werden door de Europese Commissie
toegewezen aan de partnerautoriteiten van het toenmalige
Interreg-programma. Dit betrof de drie Scheldemondprovincies en twee lidstaten
Vlaanderen en Nederland. Na de samenvoeging van de Interreg-programma’s Euregio
Scheldemond en Benelux Middengebied tot Interreg Vlaanderen-Nederland, was het
lang onduidelijk wat er met deze interesten diende te gebeuren. Recent werd door het
Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen – Nederland besloten om deze interesten toe
te wijzen aan de Scheldemondraad. Het gaat om een bedrag van € 254.885,91 uit de
programma’s Interreg I, II en III. Op dit moment worden drie mogelijkheden voorgelegd
aan de Scheldemondraad waarvoor gebruik kan gemaakt worden van deze
reservemiddelen.
8.000 euro voor het ontwikkelen van een nieuwe look & feel voor Euregio
Scheldemond
• 100.000 euro voor de aanstelling van een netwerkfacilitator gedurende twee jaar.
Voor het eerste jaar stelt de Arbeidsmarktregio Zeeland 100.000 euro ter beschikking.
• 50.000 euro voor het opstellen van de grensoverschrijdende ruimtelijke visie Euregio
Scheldemond zoals besproken bij agendapunt 4.
Als de Scheldemondraad akkoord gaat met deze bestedingen vanuit de
reservemiddelen, blijft er nog 99.885,91 euro beschikbaar.
•

Mevrouw Monteyne geeft aan dat de look & feel van Euregio Scheldemond aan
vernieuwing toe is. Vandaar het voorstel om een opfrissing hiervan te bekostigen uit het
overschot van de interesten.
De heer Mooren suggereert om van de eerste keer een meer ambitieuzere aanpassing
te doen met meer middelen.
De heer de Bethune benadrukt dat het om een restyling gaat van de huidige zaken,
daarom zou hij het in deze fase beperken tot alleen opfrissing.
Mevrouw Piqueur licht de aanstelling van de netwerkfacilitator toe. De
Scheldemondraad gaf al eerder opdracht om te komen tot een oplossing voor het
realiseren van de uitkomsten van het onderzoek Scheldemond Werkt! waaronder het
zoeken naar middelen voor de netwerkfacilitator. De Arbeidsmarktregio Zeeland stelde
hiervoor al 100.000 euro beschikbaar met als voorwaarde dat de andere 100.000 euro
vanuit de Euregio Scheldemond gezocht zou worden.
De heer Van Laecke vraagt hoe het komt dat er bij een aanstelling vanuit een
Nederlandse overheid met 200.000 euro maar anderhalf jaar en voor 4/5 iemand kan
worden bekostigd. Mevrouw Piqueur laat weten dat dit te wijten is aan de hoge
loonkosten vanuit Nederland om iemand extern aan te werven of te detacheren.
De heer de Bethune wil het voorstel voor de netwerkfacilitator goedkeuren, maar
vraagt om het venster te openen naar een ruimer perspectief. Hij relateert het
aanstellen van een netwerkfacilitator voor Euregio Scheldemond aan de Brexit. Dit
heeft met name voor perifere gebieden als Zeeland, West-Vlaanderen en een deel van
Oost-Vlaanderen een grote impact op de werkgelegenheid. Het provinciebestuur en
partijen in West-Vlaanderen bereiden een plan voor om de regio klaar te maken voor
de gevolgen van de terugtreding van het VK uit de EC. Men wil dit in ruime participatie
doen met directe buren (waaronder deel Oost-Vlaanderen, Zeeland en Nord-PasCalais). In dit plan komen ook arbeidsmarkt gerelateerde zaken aan bod.
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De heer de Bethune vraagt dan ook of de focus van de aan te stellen
netwerkfacilitator kan worden verlegd naar de Brexit zaken. Daarnaast vraagt hij de
Scheldemondraad dat het saldo aan restmiddelen meegenomen kan worden in een
plan voor Brexit gerelateerde zaken.
Vanuit de POM West-Vlaanderen is mevrouw Heidi Hanssens hierbij betrokken.
Mevrouw Mulder (burgemeester Goes waaronder de Arbeidsmarktregio Zeeland valt)
geeft aan dat het college van Burgemeester en Wethouders van Goes instemde met
de toekenning van de 100.000 euro onder eerder vastgestelde voorwaarde. Er zal dus
eerst met de arbeidsmarktregio in overleg gegaan moeten worden over het pakket
van voorwaarden.
De heer Moens geeft aan dat het aanstellen van een netwerkfacilitator voor de
arbeidsmarkt Euregio Scheldemond en Brexit gerelateerde zaken twee verschillende
missies en visies zijn.
De heer Temmink pleit voor een evenwichtige financiering voor het grensgebied.
De heer Guikema vult dat we in het kader van de Brexit ook kunnen kijken naar
Europese ontwikkelingen en middelen die Europese Commissie ter beschikking stelt voor
de gevolgen van de Brexit.
De heer de Bethune betwijfelt of deze middelen ook beschikbaar worden gesteld van
de EC omdat er maar een klein gebied in Europa geëffectueerd wordt door de Brexit.
De heer Decaluwé merkt nog op dat er met de aanstelling van de netwerkfacilitator
reservemiddelen worden ingezet voor personeelskosten. Dit zou aflopend moeten zijn
omdat er een beslag wordt gelegd op eindigen middelen.
De heer Mulder uit zijn bekommernis om de enorme druk op de arbeidsmarkt in het
Scheldemondgebied. Met het aanstellen van de netwerkfacilitator kan hier een
grensoverschrijdende oplossing voor gevonden worden. Daarom pleit hij ervoor om de
prioritaire opdracht van de netwerkfacilitator op het euregio gebied te leggen.
De Scheldemondraad spreekt af dat het initiële voorstel voor aanwending van de
reservemiddelen voor de netwerkfacilitator overeind blijft staan. Daarnaast gaat zij
akkoord om de restmiddelen van de reserve aan interesten aan te wenden voor Brexit
gerelateerde zaken. Een voorstel hiervoor zal in een eventuele schriftelijke ronde
worden voorgelegd.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met het ter beschikking stellen uit de
reservemiddelen van:
- 8.000 euro voor het ontwikkelen van een nieuwe look & feel voor Euregio
Scheldemond
- 100.000 euro voor de aanstelling van een netwerkfacilitator gedurende twee jaar.
Voor het eerste jaar stelt de Arbeidsmarktregio Zeeland 100.000 euro ter beschikking.
- 50.000 euro voor het opstellen van de strategische grensvisie Euregio Scheldemond
Een voorstel voor het aanwenden van de restmiddelen van de reserve aan
interesten aan Brexit gerelateerde zaken zal in een apart voorstel voorgelegd
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worden aan de Scheldemondraad (eventueel via een schriftelijke ronde).
6. Scheldemondfonds
a. Ter kennisname: stand van zaken
Mevrouw Monteyne geeft een actuele stand van zaken van het Scheldemondfonds.
Sinds de looptijd van het fonds zijn al 41 projecten goedgekeurd en is er voor een
bedrag van 930.076,49 euro geïnvesteerd namens het Scheldemondfonds.
Er lopen momenteel een paar projecten met subsidie uit het fonds die concrete
resultaten behalen. Het project D’oede Doze zal in een korte presentatie worden
toegelicht onder agendapunt 6e.
Er is nog voldoende budget om nieuwe projecten te realiseren.
Na goedkeuring van het project ‘naar en North Sea Port District is nog € 86.178,77
beschikbaar voor 2019.
b. Ter besluitvorming: administratieve aanpassing reglement Scheldemondfonds
Mevrouw Monteyne licht toe hoe het secretariaat Euregio Scheldemond is gekomen tot
het voorstel om de administratieve procedures van het Scheldemondfonds te
vereenvoudigen, dit door:
De procedures van het fonds aan te passen door de focus bij de voorwaarden voor
uitbetaling te leggen op de behaalde resultaten van de projecten i.p.v. de gemaakte
kosten.
Een eenmalige uitzondering op de huidige procedure toe te staan voor het project
Grenzeloos Ondernemen omdat de huidige GDPR- regeling het heel moeilijk maakt
nog loonstaten op te vragen voor het bewijzen van personeelskosten omdat die teveel
gevoelige informatie bevatten.
De heer de Bethune twijfelt aan de eenvoud en de haalbaarheid van het voorstel.
Zouden partner niet benadeeld worden als ze de beoogde output niet behalen?
Daarnaast zou de GDPR regeling niet gelden omdat projectpartners zich bij indiening
hebben verbonden aan de regels van het fonds. Voor Interreg projecten geldt dit ook
zo. De heer de Bethune stelt voor om nu geen besluit te nemen over een
administratieve aanpassing.
Mevrouw Monteyne laat weten dat de beoordeling op output een beproefd concept
is binnen de micro projecten van het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma en dat
ook de Europese Commissie voorstander is van behalen van resultaten en
vereenvoudiging van kleinschalige projecten.
De heer Van Laecke staat positief tegenover het voorstel voor vereenvoudiging en
toetsing op output. Juist de resultaten van een project vindt hij belangrijker dan alleen
de facturen.
De Reu zou het spijtig vinden besluitvorming uit te stellen tot de volgende
Scheldemondraad van 9 oktober en pleit ervoor om eerdere besluitvorming te voorzien
via een schriftelijke ronde. In het voorstel kan meegenomen worden hoe de concrete
uitwerking is voorzien en hoe de besluitvorming verloopt.
Besluit: De Scheldemondraad verdaagt het voorstel voor een administratieve
vereenvoudiging van het Scheldemondfonds, maar vraagt een meer
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uitgewerkt voorstel op korte termijn via een schriftelijke ronde.
c. Ter besluitvorming: project ‘naar een North Sea Port District’
Mevrouw Piqueur licht het projectvoorstel toe. Het project is een verdiepingsoefening
van het uitgebreide havengebied North Sea Port District. De betrokken partijen willen
een strategische visie ontwikkelen. Er zal een strakke timing gevolgd worden in verband
met de mogelijke indiening voor een strategisch project bij Ruimte Vlaanderen met als
mogelijke Nederlandse evenknie ‘perspectief gebied’.
Vanuit het Scheldemondfonds wordt € 38.250 gevraagd. De zes betrokken gemeenten
zoals benoemd onder agendapunt 4b en de twee provincies rekening geen kosten
aan. Mevrouw Piqueur vraagt de Scheldemondraad akkoord te gaan met het
voorliggende voorstel onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeentelijke
colleges.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een bijdrage van € 38.250 vanuit
het Scheldemondfonds voor het project ‘naar een North Sea Port District’
De betrokken gemeentebesturen dienen hiermee nog formeel in te
stemmen.
d. Ter bespreking: project ‘BurenBoek’
De heer Hamelink licht project het projectidee ‘BurenBoek’ toe. Scheldemondpartners
kunnen hiermee hun gezamenlijk ambities aan beide zijden van de grens in beeld
brengen. Waardoor buurgemeenten beter beeld krijgen van elkaars werking.
Aan de Scheldemondraad wordt een positieve grondhouding gevraagd voor het
project. De inschatting van de kosten bedraagt tussen de 5.000 en 8.000 euro. Een
definitieve besluitvorming vindt pas plaats na schriftelijke goedkeuring.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een positieve grondhouding voor
het projectidee ‘BurenBoek’
e. Ter kennisname: presentatie resultaten project D’oede Doze door Koen
Amerlynck projectcoördinator Mentor vzw
De heer Amerlynck gaat in op de gevolgen van dementie en de moeilijke inleving door
zorgverleners. Met de simulatietools die zijn ontwikkeld in het kader van het
Scheldemondfonds en met medewerking van HOWest kunnen zorgverleners en
mantelzorgers betere zorg geven aan mensen met dementie.
Dit project is een samenwerking tussen Mentor vzw, Howest, een zorglab in Terneuzen
(sTimul) en UZGent.
7. Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen – Nederland (GROS)
a. Ter bespreking: GROS grensgovernance door Filip D’havé, Algemene
Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland en Auke van der Goot, NL
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw Duhem licht de GROS governance toe. Tijdens de Vl-NL top in 2018 te
Middelburg is door de beide MP’s de vernieuwde governancestructuur tussen
Nederland en Vlaanderen vastgesteld. In het vernieuwde governancemodel van
Vlaanderen-Nederland vormt het grenscoördinatorenoverleg de basis van de
coördinatiestructuur. Doel is met name ook om oplossingskracht te organiseren bij de
vakministeries in Vlaanderen en Nederland.
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Mevrouw Duhem geeft aan dat het belangrijk is dat het netwerk bekend is bij de
verschillende overheden in de grensregio. Graag ontvangt men input van provincies en
gemeenten voor bespreekpunten. Het eerstvolgend ambtelijke GROS overleg vindt
plaats op 16 mei a.s. Suggesties zijn welkom.
De heer van der Goot bevestigt dat secretariaat Euregio Scheldemond goed is
aangesloten bij het ambtelijk GROS overleg. Vanuit de nationale overheid volgt men
de dynamiek in dit gebied met interesse. Ook vanuit Nederland probeert men de
verschillende vakministeries aan te laten sluiten bij het GROS.
De heer van der Goot moedigt de leden van de Scheldemondraad aan om het GROS
overleg inhoudelijk te voeden.
De heer d’Havé refereert aan de Vlaams-Nederlandse top en de opdracht voor de
studie die de wetgevende knelpunten in beeld brengt. O.a. door verschillende
wetgevingen tussen Vlaanderen en Nederland zijn er verschillende knelpunten
geïnventariseerd.
Er zal een studie uitgevoerd worden door een Vlaamse en Nederlandse kennisinstelling
begeleidt door de heer Donner en gouverneur Berx om de geïnventariseerde
knelpunten verder te onderzoeken.
Sommige van de genoemde knelpunten liggen op Federaal en andere op Vlaams
niveau. De bestuurlijke werkgroep zal een aantal accenten en lijnen aangeven voor te
prioriteren knelpunten, deze werkgroep zal bestaan uit Commissaris van de Koning de
heer Polman en de (wnd.) gouverneur van Oost-Vlaanderen. Op 8 mei zal een
persconferentie plaatsvinden in Gent tussen Vlaams MP Geert Bourgeois en NL
staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking Raymond Knops te Gent. Hier
worden de vervolgafspraken met betrekking tot de grensgovernance en de
grensknelpunten verder toegelicht.
Mevrouw Duhem vult aan dat ITEM studie en het grondgebied Zeeland – OostVlaanderen een startpunt is. Hierna is het de bedoeling om de grensknelpunten
oplossing grensbreed uit te rollen.
b. Ter kennisname: ITEM studie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port
door Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland
De heer de Reu haalt de ITEM studie aan die ook al door de heer d’Havé is genoemd.
De heer de Reu verwacht dat sommige knelpunten binnen Beneluxverdragen opgelost
kunnen worden. De heer de Reu vindt het grensthema en de instrumenten vanuit
Interreg essentieel voor onze grensregio. Tijdens het laatste Comité van Toezicht
Vlaanderen-Nederland is nadrukkelijk naar Vlaanderen (Agentschap Ondernemen) en
NL Ministerie van EZK onderstreep dat binnen Interreg projecten veel meer
mogelijkheden moeten zijn om grensoverschrijdende projecten te realiseren. Dit geldt
met name voor de komende Interreg programma periode.
c. Ter besluitvorming: prioritering grensknelpunten door Riet Gillis, gedeputeerde
provincie Oost-Vlaanderen
Mevrouw Gillis refereert aan de communicatie van de Europese Commissie om grenzen
te slechten. Tijdens de vorige Scheldemondraad is besloten om de grensknelpunten die
gelden voor de (gehele) Euregio Scheldemond te inventariseren.
Onlangs deed de EC een oproep voor het indiening van knelpunten via het B-solutions
subsidiefonds. Euregio Scheldemond diende het knelpunt voor grensarbeiders mbt de
183 dagen regeling in. Bij goedkeuring zal de EC een expert aanstelling om het
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knelpunten nader te onderzoeken en oplossingen aan te dragen
Naast het traject Vlaanderen en NL (ministerie BZK) en ITEM wat betreft
grensknelpunten, heeft Euregio Scheldemond een eigen grensbrede oefening gedaan.
Voorstel is om hiervan 2 prioritaire punten aan te wijzen om verder mee te nemen in de
lobby richting hogere overheden.
Het secretariaat Euregio Scheldemond ziet de inventarisatie van de grensknelpunten als
een doorlopende oefening. De beperkingen dienen grondig geanalyseerd te worden
en vervolgens moet er gekeken worden naar geschikte instrumenten en partners om de
belemmeringen op te heffen.
Mevrouw Gillis geeft aan dat er al veel lijstjes met knelpunten bestaan. Ze pleit er dan
ook voor om concreet aan de slag te gaan met de geïnventariseerde knelpunten.
Gelet op de complexiteit en de behoefte in de streek, is het voorstel om in de eerste
fase in te zetten op de grensknelpunten werkloosheidsreglementering artikel 64 (verschil
in pensioenleeftijden tussen Vlaanderen en Nederland) en de stagevergoeding.
De heer Lonink is blij met voorstellen die gedaan worden. Belangrijk aan te haken bij de
afspraken die zijn gemaakt tijdens de Vlaams-NL top. Hier is ook gezegd om een
regiobenadering te gebruiken, waardoor onze specifieke grensregio meer als één
gebied gezien kan worden en er meer maatwerk toegepast zou kunnen worden wat
betreft regelgeving.
De heer de Bethune verwijst naar het ITEM rapport als een interessant document omdat
er is vertrokken vanuit concrete voorbeelden. Hij beaamt dat een bottem up aanpak
belangrijk is omdat er dan vanuit reële casussen gewerkt wordt. Hij zou dit concrete
voorbeeld ook graag toegepast zien langs de Frans-Vlaamse grens.
Besluit: De Scheldemondraad stemt in om de twee voorgestelde knelpunten,
namelijk de werkloosheidsreglementering artikel 64 en de stagevergoeding
prioritair te behandelen.
d. Ter kennisname: jongeren over de grens door Mart van Damme, regioverbinder
NL ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heer van Damme stelt zichzelf voor als door het NL ministerie van Binnenlandse
Zaken aangestelde regioverbinder namens de drie zuidelijke Nederlandse provincies. Hij
werkt binnen de GROS governance structuur.
Tijdens de Vlaams-Nederlandse top is afgesproken tussen de Nederlandse
staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking de heer Raymond Knops en
Vlaams minister voor Jeugd, Sport en Cultuur Sven Gatz om jongeren over en weer van
de grens meer met elkaar in contact te laten komen. In de Nederlandse Tweede Kamer
is hier ook een motie aangenomen om jongeren meer kennis te laten maken met hun
buren.
Het NL ministerie van BZK heeft hiervoor een budget van 100.000 euro beschikbaar
gesteld voor de gehele Vlaams Nederlandse grens. Ook partijen in de Euregio
Scheldemond kunnen aanspraak maken op het budget.
De heer van Damme vraagt de leden van de Scheldemondraad of er contacten
bestaan met organisaties om jongeren over en weer van de grens samen te brengen.
Ideeën kunnen per e-mail overgemaakt worden aan het NL ministerie van BZK via het
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volgende e-mail adres: Onbegrensd@minbzk.nl
8. Ter kennisname: Vlaams-Nederlands samenwerkingsplatform Deltavraagstukken
door prof Colin Janssen UGent en prof dr. Klaas Timmermans, Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
De heer Janssen verontschuldigt zijn Nederlandse collega de heer Timmermans en zal in
zijn presentatie ook het Zeeuwse onderdeel voor zijn rekening nemen.
De heer Janssen licht toe welke samenwerking er op onderwijs en kennisvlak plaatsvindt
tussen Zeeland en Vlaanderen.
Deze samenwerking is ingegeven vanuit het feit dat er tussen Vlaanderen en Zeeland
dezelfde problemen bestaan op vlak van klimaatverandering en met name
zeespiegelstijging.
De heer Janssen geeft in zijn presentatie aan wat er op ons afkomt in de toekomst want
zeespiegelstijging is een realiteit. Hij begint zijn presentatie met een overzicht van de
Belgische kust. Deze is een hele andere kust dan de Nederlandse kust. In principe zijn
kusten altijd al dynamisch geweest en moeten we voor de toekomst anders gaan
denken over de inrichting van onze kustregio’s. Multifunctioneel gebruik is nodig en
grensoverschrijdend denken is nodig. Hierbij komen niet alleen wetenschappelijke
confrontaties, maar ook maatschappelijke confrontaties aan de orde.
De kennissamenwerking is in eerste instantie opgezet tussen Campus Zeeland en UGent.
Maar met name het onderdeel van UGent dat zich in West-Vlaanderen bevindt
(wetenschapspark in Oostende). Daarnaast wordt ook gekeken naar Zeeland om
uitwisseling van studenten en diploma’s te voorzien.
Het Wetenschapspark Oostende is een samenwerking van UGent met verschillende
partijen in West-Vlaanderen, o.a. VLIZ, POM.
Ook in Zeeland (Yerseke) zijn er heel wat instituten aan de slag.
De ambities is om als Campus Zeeland en Campus Vlaanderen samen te werken. Aan
beide zijden van de grens worden clusters gevormd samen met bedrijven. Er worden
(voorbeeld)projecten opgezet rond gemeenschappelijke oplossingen. Ook moeten we
kijken welke fondsen beschikbaar zijn.
De eerste ambities zijn uitgesproken tijdens de Vlaams-Nederlandse top eind vorig jaar.
Er is toen ook een MOU ondertekend tussen UGent en Campus Zeeland. De volgende
stap is het betrekken van meerder partijen, ook in West-Vlaanderen. Hiervoor wordt een
een conferentie voorbereid op 25 juni in Greenbridge. Uitnodigingen hiervoor volgen
spoedig.
De heer De Klerck geeft aan dat er veel belangrijk onderzoekswerk geleverd wordt. Hij
beaamt dat er meer met nature based solutions gewerkt moet worden om in te spelen
op de zeespiegelstijging.
De heer de Reu wil ook benadrukken dat er met ‘alpha’ wetenschappen gewerkt moet
worden om ook maatschappelijk draagvlak voor deze veranderingen mee te krijgen.
De heer Janssen laat weten dat de komende conferentie onderzoeksgericht is
ingesteld, maar dat de volgende meer een maatschappelijke conferentie zou moeten
zijn.
De heer Kuijpers stelt een technische vraag over de verwachte zeespiegelstijging welke
afhankelijk is van aannames en modellen.
De heer Janssen antwoordt dat het de bedoeling is om tijdens de conferentie vast te
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stellen welke meetlat we moeten gaan hanteren voor de zeespiegelstijging.
9. Interreg en werkvereniging voor Europese grensregio’s (WVEG)Ter kennisname:
Interreg post2020
a. Ter kennisname: stand van zaken Interreg programma’s en overzicht projecten
door Liesbet Lefevere, coördinator grensoverschrijdende en internationale
samenwerking provincie West-Vlaanderen
In verband met afwezigheid van mevrouw Lefevere licht mevrouw Vliebergh de stand
van zaken over de Interreg programma’s kort toe.
Er bestaan binnen de provincies goede overzichten van alle gerealiseerde projecten.
Ze verwijst hierbij naar de projectendatabank van de provincies Oost- en WestVlaanderen.
Voor Oost-Vlaanderen via: https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/
Voor West-Vlaanderen: http://www.projectendatabank.be/
Verder wordt de overzichtslijst met Interreg projecten voor kennisgeving aangenomen.
b. Ter kennisname: werking WVEG door Astrid Vliebergh, directeur van Directie
Economie, Europese en internationale samenwerking provincie Oost-Vlaanderen
Mevrouw Vliebergh geeft aan dat Euregio Scheldemond ook deel uitmaakt van de
Werkvereniging voor Europese Grensregio’s (WVEG). De WVEG is de Europese belangen
organisatie voor grensgebieden in Europa. Grensgebieden staan namelijk niet altijd
centraal in beleid. De WVEG volgt ook voor ons en haar leden beleidsvorming op voor
bijvoorbeeld toekomstig cohesiebeleid.
De WVEG is recent aangesteld vanuit de EC om een aantal subsidielijnen te beheren,
waaronder B-solutions. Met ons lidmaatschap kunnen we hiermee snel toegang krijgen
tot relevante informatie. Ook levert Euregio Scheldemond concrete input over haar
best practises in onze regio.
De heer de Reu vult aan dat er voor de volgende fase cohesiebeleid en Interreg
post2020 een eerste houtskoolschets is opgesteld door het NL ministerie van EZK en
Vlaanderen. Hierin kwamen de grensthema’s niet aan bod.
De heer de Reu pleit ervoor om als grensregio’s goed op te blijven letten op de voor
onze regio’s belangrijke thema’s. Deze moeten in de volgende Interreg periode ook
aanbod kunnen komen.
10. Ter besluitvorming: Concept persbericht
Het persbericht gaat in op de genoemde grensknelpunten onder agendapunt 7c.
De heer de Reu vindt de titel nogal pretentieus, moet iets genuanceerder geformuleerd
worden. Het kan niet zo zijn dat Euregio Scheldemond de knelpunten zelf gaat
oplossen. Daarom stelt hij voor om ‘Euregio Scheldemond helpt grensbarrières slechten
van stage tot pensioen’ op te nemen in plaats van ‘gaat’
De vergadering stemt hiermee in.
Besluit: De Scheldemondraad vraagt om een aanpassing van de titel van
het persbericht, maar stemt in met de inhoud ervan. Het persbericht na
genoemde aanpassing worden verzonden.
11. Varia en rondvraag: volgende Scheldemondraad 9 oktober 2019 te Middelburg
De voorzitter geeft aan dat de volgende Scheldemondraad een XL en meer
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inhoudelijke invulling krijgt. Ook willen we gemeenten dan meer betrekken.
Mevrouw Gillis nodigt de leden uit om deel te nemen aan te lunch.
De heer de Reu laat weten dat hij helaas niet deel kan deelnemen aan de lunch en
dat zijn officiële afscheid samen met gedeputeerde Carla Schönknecht staat gepland
op 5 juni in Middelburg.
Verder zijn er geen punten voor de rondvraag.
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