
 

 

 
Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Frankrijk-Engeland-

Vlaanderen-Nederland 2007-2013  

 
Voornaamste gegevens  

 
Beknopte beschrijving van het programma van de 2 Zeeën:   

« 2 Zeeën 4 Partners »  

Het grensoverschrijdende programma van de 2 Zeeën brengt oude en nieuwe partners samen te midden van 
een geografisch gebied dat zich uitstrekt langs weerszijden van een maritieme grens. Hoewel een aantal 
partnergebieden al over verscheidene jaren ervaring beschikken op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking, is dit programma een echte vernieuwing dankzij de geografische ligging en de grootschalige 
omvang van het project.  

Nieuwe grenzen voor het maritieme programma  

Door de maritieme grens tussen Frankrijk en Engeland is dit Frans-Britse project één van de meest originele 
geworden binnen INTERREG. Toch is de omtrek van de zones die in aanmerking komen, uitgebreid tot 150 
km van kust tot kust. Deze zones strekken zich uit van Cornouaille tot Norfolk en van Finistère in Frankrijk 
tot Delft, nabij Westland in Nederland.  

Om deze grensoverschrijdende benadering te vrijwaren, werden er 2 programma’s uitgestippeld:  

 het programma van de 2 Zeeën (Frankrijk – Engeland – Vlaanderen Nederland)  
 het programma Frankrijk (Manche) - Engeland  

 
Het samenwerkingsprogramma van de 2 Zeeën vormt een nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingszone, 
aan de samenvloeiing van het Kanaal en de Noordzee. Het omvat de kustgebieden van 4 Lidstaten: Frankrijk 
(Nord-Pas de Calais), Engeland, Vlaanderen en Nederland.  



 

 
De nieuwe indeling  

 

Britse zone: Norfolk, Suffolk, Southend-on-Sea, Thurrock, Essex, Brighton and Hove, East Sussex, West 
Sussex, Portsmouth, Southampton, Hampshire, Isle of Wight, Medway, Kent, Bournemouth and Poole, Dorset, 
Cornwall and Isles of Scilly, Plymouth, Torbay, Devon. 

Franse zone: Nord, Pas-de-Calais  

Vlaamse zone: Arr. Antwerpen, Arr. Eeklo, Arr. Gent, Arr. Sint-Niklaas, Arr. Brugge, Arr. Oostende, Arr. 
Veurne. 

Nederlandse zone: Delft in Westland, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland, West-Noord-
Brabant.  

 
 

 

3 essentiële thema’s en 1 gemeenschappelijke prioriteit  

Het grensoverschrijdende programma van de 2 Zeeën beschikt over een communautaire bijdrage (EFRO ) 
van 167 miljoen over de periode 2007-2013.  

 



 

 

Prioriteit 1 – Het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en 
toegankelijk gebied. EFRO: € 59 M (35,33%)  
 
Operationele doelstellingen:  

a. De ontwikkeling van gemeenschappelijke economische activiteiten ondersteunen, inclusief de 
maritieme economie  

b.  De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren, evenals het ontwikkelen van 
handelsinitiatieven op grensoverschrijdend niveau  

c.  Innovatie, onderzoek en samenwerking steunen tussen de universiteiten, kenniscentra en 
bedrijven   

d. De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam toerisme bevorderen  
e.  De ondernemersgeest bevorderen en de ontwikkeling van werkgelegenheid en het menselijk 

kapitaal vereenvoudigen   
f. Het ondersteunen van de toegankelijkheid van het programmagebied, met name het gebruik 

en uitwisseling van bestaande infrastructuren.  
 

Prioriteit 2 – Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en 
ontwikkelen.  EFRO: € 40,8 M (24,43%)  

Operationele doelstellingen:  

 a.  De ontwikkeling bevorderen en verbeteren van activiteiten inzake geïntegreerd beheer van 
kustgebieden, maritieme rijkdommen en estuaria   

 b. Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke, technologische en menselijke risico’s te vermijden en 
te verhelpen, en om de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren  

 c. Energie efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën bevorderen  
 d. Beschermen, versterken en beheren van natuur en landschap, waaronder het natuurlijk 

erfgoed, en de relatie tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden  
 e.  Goede praktijken bevorderen bij het beheer van water, rijkdommen en afval, en een 

duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen  
 

Prioriteit 3 – Verbetering van de leefkwaliteit. EFRO: € 44,8 M (26.83%)  
 

Operationele doelstellingen:  

a.  Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende groepen 
in de maatschappij  

b.  Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan de bevolking, inclusief mobiliteit en 
gezondheidsvoorzieningen   

c.  De samenwerking inzake onderwijs en opleiding ondersteunen, in het kader van levenslang 
leren en het aanleren van nieuwe talen   

d. Bevordering, opwaardering en behoud van het collectieve erfgoed en culturele goederen, 
evenals de ontwikkeling van de creativiteit en design en samenwerking tussen de media.  

e.  Actieve vrijetijdsbesteding ontwikkelen, inclusief het bevorderen en opwaarderen van de 
infrastructuren en het sociale toerisme  

 
Prioriteit 4 – Gemeenschappelijke prioriteit met het programma Frankrijk-(Manche)-
Engeland. EFRO: € 12,63 M ( 7.56%)  

Een gemeenschappelijke prioriteit met het programma Frankrijk-(Manche)-Engeland vormt de 4
e
 



 

prioriteit binnen het programma en beschikt over een budget van 12,63 miljoen euro. Deze prioriteit 
gaat vooral om het verzamelen van goede praktijken en is hoofdzakelijk voorbehouden voor projecten 
die de collectieve belangen bevorderen overheen de zone van de 2 Zeeën en Frankrijk/Manche, met 
name projecten die over een erkend maritiem karakter beschikken.  

Operationele doelstellingen van de gemeenschappelijke prioriteit met het programma 
Frankrijk-(Manche)-Engeland:   

a. De ontwikkeling van problemen van gemeenschappelijk belang, met name die 
die een duidelijke maritieme grensoverschrijdende dimensie hebben 

b. De kapitalisatie van goede praktijken die voor elk OP in werking gesteld zijn ; 
c. De ontwikkeling van specifieke strategische projecten op voorstel van de 

instanties van beide OP’s. 
 

 

 


