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Het jaar begon tamelijk stormachtig voor het 2 Zeeën-programma. Bij een aantal door de Europese Commissie (DG 
Regionaal beleid) uitgevoerde controles waren vorig jaar in het VK enkele problemen aan het licht gekomen op het 
gebied van de eerstelijnscontrole. Dit heeft ertoe geleid dat de uitbetaling van de gedeclareerde VK-uitgaven tijdelijk is 
opgeschort. Het GTS heeft aan alle VK-partners een brief gestuurd waarin de belangrijkste punten op een rij zijn gezet 
die de auditors hadden ontdekt, samen met de maatregelen die hierop zijn gevolgd. Deze brief kan nog steeds worden 
ingezien op de 2 Zeeën-website.

In maart is er op advies van de auditors nog een aanvullende controle uitgevoerd bij 22 Engelse partners. Het lijkt erop 
dat er bij deze laatste controles geen fundamentele systeemfouten zijn geconstateerd, zodat mag worden geconcludeerd 
dat het Engelse eerstelijnscontrolesysteem in principe effectief is.

De opschorting van de uitbetalingsdeadline is echter nog niet officieel ongedaan gemaakt door de Europese Commissie. Toch 
heeft het Comité van Toezicht op 16 april besloten om de VK-partners in ieder geval de kosten te vergoeden die over de periode 
tot 31 december 2011 waren gedeclareerd. 

Hopelijk kan het programma nu weer op volle toeren gaan draaien! 

Over het programma …

3 nieuwe maritieme projecten goedgekeurd in Lille
Op 17 april jl. heeft de Stuurgroep van het programma in Lille een besluit genomen 
over de projecten die in het kader van de 9e projectoproep waren ingediend. Deze 
projectoproep was specifiek gericht op de Gemeenschappelijke Prioriteit met het 
Frans-Engelse Kanaalprogramma.
De drie nieuwe projecten die zijn goedgekeurd, vertegenwoordigen samen 4,34 
miljoen euro EFRO : 

3i is een project dat de maritieme veiligheid in het Kanaal wil verbeteren met 
behulp van onbemande vliegtuigen;
BioCare is een onderzoeksproject dat mariene biomoleculen zal opsporen en 
gebruiken ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu; 
MICRO is een project waarin verschillende onderzoekscentra de gevolgen zullen 
bestuderen van microplastics in het 2 Zeeën- en het Frans-Engelse Kanaalgebied.

FOTO : Rijsel 16 april 2012 : S. Aitken (Uk national Authority, DCLG), 
D. Grzegorzewski (Vlaamse Overheid), Rudy Elegeest (Vice-Président, 
Région Nord-Pas-de-Calais), A. Wetzel (Région Nord-Pas-de-Calais), M.-J. 
Doval Telin (Europese Commissie).

Daarvan heeft de Stuurgroep 86 projecten goedgekeurd in de 
vier prioriteiten van het programma en voor alle operationele 
doelstellingen. Bij iedere projectoproep is de geografische spreiding 
van de partners beter geworden. De publieke sector is sterk 
vertegenwoordigd, maar de betrokkenheid van de private sector 
verloopt vooral via ondersteunende organisaties en niet zozeer 
door directe betrokkenheid bij projecten. De maritieme dimensie is 
binnen alle prioriteiten aanwezig met in totaal 22 projecten.

Het hele programmabudget is nu toegekend. Het 2 Zeeën-
programma gaat een nieuwe fase in, waarbij het vooral gaat om 
kapitalisatie van de tot nu toe ondernomen activiteiten met het 
oog op de toekomstige programmaperiode.

De lijst van begunstigden  is gepubliceerd op de programmawebsite.

Dit was de laatste reguliere projectoproep in de lopende programmaperiode. Sinds de lancering van het programma in april 2008 zijn 
er negen projectoproepen geweest, die samen 198 projectvoorstellen hebben opgeleverd.

  

http://www.interreg4a-2mers.eu/news/dg-regio-3rd-level-control-findings-and-recommendations-of-the-auditors/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/nl
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Over het programma …

  

Werk mee aan de toekomst van 2 Zeeën!

In 2012 zal een reeks bijeenkomsten worden georganiseerd om samen met 
de 2 Zeeën-partners de eerste resultaten van ons jonge programma voor te 
stellen en te bespreken. Deze evenementen vormen de eerste stap om de 
programmaresultaten te valoriseren. Op basis hiervan moeten ook de contouren 
van het toekomstige INTERREG V A 2 Zeeën-programma worden geschetst. 
 
Wat gebeurt er in uw regio? Hoe kun je meedoen? Om 
wie gaat het?

Vóór de zomer zullen alle 2 Zeeën-projectpartners een uitnodiging krijgen 
om deel te nemen aan territoriale workshops. Deze sessies worden op 
verschillende locaties in het samenwerkingsgebied georganiseerd en duren 
een halve dag. Samen met de deelnemers zal het GTS op projectniveau 
analyseren wat de voordelen zijn van deelname aan een INTERREG-
programma. De bedoeling is om ‘op het terrein’ te vernemen welke concrete 
effecten de partners hebben ondervonden van deelname, hoe deze voordelen 
en resultaten gecommuniceerd zijn en hoe nog meer kan gewerkt worden aan 
de verspreiding van informatie.

Na de zomer van 2012 wordt een aantal thematische seminars georganiseerd. 
Dit zijn ééndaagse evenementen met een grensoverschrijdende dimensie, 
waar geïnteresseerde partijen praten over thema’s die zowel voor deze 
programmaperiode als voor de volgende van belang zijn.

In de loop van het jaar zullen er ook andere kapitalisatie- en valorisatieactiviteiten 
worden opgezet. De volgende stap in de programma-evaluatie zal eveneens 
de eerste resultaten en ervaringen in het kader van het huidige 2 Zeeën-
programma bestuderen.

Houd de 2 Zeeën-website in de gaten om op de hoogte 
te blijven van de evenementen die de komende maanden 
door het programma worden georganiseerd in uw regio.

De regionale seminars van 2 Zeeën

Er werden tussen december 2011 en maart 
2012 acht regionale seminars georganiseerd 
in het 2 Zeeën-gebied: drie in het VK, 
twee in Frankrijk, twee in Vlaanderen en 
één in Nederland. De seminars werden 
bezocht door 261 partnerorganisaties, die 
uitgebreide informatie kregen over het 
2 Zeeën-programma en de procedures. 
De ontmoetingen tussen het GTS en de 
projectpartners waren heel verrijkend. De 
deelnemers waren met name te spreken 
over de voorbeelden van best practices en 
over het contact met andere aanwezige 
partners.

Op 22 mei vindt op het GTS-kantoor in Lille 
een seminar plaats voor partners van de 9e 
projectoproep.

European Cooperation Day 2012 : « Sharing borders – growing closer »

In 2012 wordt de eerste European Cooperation Day gehouden.

INTERACT organiseert deze dag samen met een aantal INTERREG-programma’s. 
Doel is om de Europese territoriale samenwerking onder de aandacht van een 
breder publiek en de media te brengen. De European Cooperation Day vindt 
plaats op 21 september 2012 op tal van locaties in heel Europa.

Ook het 2 Zeeën-programma doet mee. 2 Zeeën-projecten die in dit verband 
concrete ‘lokale’ activiteiten willen organiseren (persacties, evenementen…), 
kunnen tot eind mei contact opnemen met het GTS (m.dericquebourg@
interreg4a-2mers.eu). Deze activiteiten kunnen dan profiteren van de media-
aandacht tijdens deze European Cooperation Day.

mailto:m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu
mailto:m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu
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Over de projecten …

In de schijnwerpers: PATCH

Welkom aan boord voor een netwerksessie over eco-innovatie in de Kanaalhavens.

Afgelopen februari vond op de nieuwe veerboot ‘Spirit of France’ tussen Calais en 
Dover een B2B-bijeenkomst plaats voor de belangrijkste actoren op het gebied 
van eco-innovatie in havens.
De partners van het PATCH-project hadden in de haven van Calais lokale 
overheden, bedrijven en havenautoriteiten uit het 2 Zeeën-gebied en daarbuiten 
uitgenodigd om kennis uit te wisselen en te praten over eco-innovatie.  
Jean-Marc Puissesseau, de voorzitter van de Chambre de Commerce et d’Industrie 
van de Franse Côte d’Opale hield een enthousiaste openingstoespraak, waarin 
hij de toehoorders vertelde over de strategische veranderingen die in de haven 
van Calais waren doorgevoerd dankzij PATCH. Vervolgens werd met een bus een 
bezoek gebracht aan het havengebied, met name aan het uitbreidingsproject in 
de haven. Daarna ging iedereen de veerboot op.

Aan boord van de veerboot werden onder meer volgende eco-innovatieprojecten 
gepresenteerd: beton dat beter bestand is tegen aanspoelend kiezel en golven; 
ERRIN (een Europees onderzoeks- en innovatienetwerk); ontwerpen voor 
duurzamere havens dankzij systemen die duurzame energie combineren met hoger 
energierendement; kwalitatief hoogwaardige milieuvriendelijke bedrijventerreinen 
rond Calais; elektrische alternatieven om energie te besparen wanneer schepen 
in dok liggen; ecologische gebouwen; het gebruik van getijdenenergie voor 
woningen en proactieve mariene elementen voor biodiversiteit. Na de workshops 
was er tijd om te netwerken. Terug aan wal konden de 130 deelnemers tevreden 
terugkijken op een succesvolle dag.

Een verslag van de hele dag is te vinden op de volgende website: 
http://www.calais-port.fr/en/2012/02/20/b2b-eco-innovation-on-february-the-9th-report/

De volgende PATCH-conferentie «Port Management and Port Financing: Ports working together 
towards a sustainable future» (Havenbeheer en havenfinanciering: havens werken samen aan een 
duurzame toekomst) vindt plaats op 23 mei 2012 bij Seawork International 2012 in Southampton.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Stubbe wim.stubbe@portofoostende.be
Zie ook de volgende website: www.portofoostende.be/patch

  

http://www.calais-port.fr/en/2012/02/20/b2b-eco-innovation-on-february-the-9th-report/
mailto:wim.stubbe@portofoostende.be
www.portofoostende.be/patch
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Het project Bike Friendly Cities gelanceerd in Middelburg.

Op donderdag 16 februari werd de startconferentie gehouden van het project Bike Friendly Cities 
(BFC). Dagvoorzitter Chris Simons, wethouder in Middelburg, leidde het evenement in. Tijdens de 
bijeenkomst werden directeuren, politici en bestuursleden van de deelnemende projectpartners 
geïnformeerd over het project, zodat iedereen inspiratie op kon doen voor nieuwe fietsactiviteiten 
en fietsvriendelijke steden. 

Verscheidene Nederlandse en buitenlandse experts zetten hun visie uiteen en wisselden van 
gedachten met de deelnemers en de negen partnerorganisaties. Er werd tevens gewezen op 
de relaties tussen BFC en andere Europese fietsprojecten. Tijdens de presentaties kwamen 
uiteenlopende onderwerpen aan de orde:

Goede praktijken in partnersteden; de cultuurverschillen op het gebied van vervoer, met 
name ten aanzien van fietsen; 
PRESTO, een Europees fietsproject dat instrumenten ontwikkelt voor technici, zoals een 
e-learning-tool dat is gericht op fietsbeleid;
Nieuwe concepten, faciliteiten en infrastructuur om de fietsnetwerken 
in de partnersteden concreet te verbeteren, bijvoorbeeld door middel 
van 30 km-zones, betrokkenheid van de bevolking, fietsvriendelijke 
kruispunten en andere manieren om fietsers meer ruimte te geven; 
Het CARMA-project, geleid door de Royal Borough of Kensington en 
Chelsea in Londen, dat van 2010 tot 2013 een fietscampagne houdt die 
meer mensen wil aanzetten naar het werk of naar school te fietsen;
Fiets-en-win, een fietsloterij die wordt georganiseerd door de gemeente 
Eindhoven om het fietsgebruik te stimuleren.

Al deze bijdragen leverden genoeg nieuwe ideeën op voor alle partners om 
hun stad te veranderen in een echt fietsvriendelijke stad.

Contact: Rob Kösters, r.kosters@middelburg.nl

Over de projecten …

  

Drie kandidaten van het 2 Zeeën-Programma voor de RegioStars 2013.

Regiostars – prijzen voor innovatieve projecten – is een initiatief van de Europese Commissie 
(DG Regionaal beleid). Met deze prijsuitreiking wil de EU goede praktijken erkennen. 
Originele en innovatieve projecten kunnen een award in de wacht slepen en zo andere regio’s 
inspireren.

Drie projecten uit het 2 Zeeën-Programma dingen mee: 

CleanTech, in de categorie SLIMME GROEI: universiteiten linken aan regionale groei 
ECOMIND, voor DUURZAME GROEI: stimuleren van een efficiënter gebruik van hulpbronnen 
binnen het MKB/KMO’s;
Succes, in de categorie INCLUSIEVE GROEI: sociale innovatie - creatief inspelen op 
maatschappelijke veranderingen.

Wij wensen hen heel veel succes! 

mailto:r.kosters@middelburg.nl
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Over de projecten …

Project C-SCOPE valt dubbel in de prijzen in het Verenigd Koninkrijk.

De DLSCA (Dorset Coast Forum’s Landscape and Seascape Character Assessment) is zowel bij de Landscape 
Institute Awards 2011 als bij de South West Regional Royal Town Planning Institute Awards 2011 in de 
prijzen gevallen.

De DLSCA-studie is ontwikkeld in het kader van het project 
C-SCOPE, en medegefinancierd door het INTERREG IV A 2 Zeeën 
Programma. C-SCOPE is een samenwerkingsverband tussen 
het Dorset Coast Forum en het Belgische Coördinatiepunt voor 
Geïntegreerd Kustzonebeheer. 
DLSCA is opgezet als pilot voor de kust van Dorset tussen Portland 
Bill en Durlston Head. Ness Smith, projectmedewerker van het 
Dorset Coast Forum licht toe: «Het C-SCOPE-plan moet ons helpen 
richting te geven aan de manier waarop we met onze unieke 
kustlijn en binnenwateren omgaan, nu en in de toekomst. Door 
deze resultaten mee te nemen in het plan krijgen beleidsmakers en 
ontwikkelaars beter inzicht in de verschillen tussen landschappen 
(land of zee), en kunnen ze bepalen welke vorm van ontwikkeling 
het beste past bij de diverse kust- en zeegebieden.» 

Foto : Zicht op Portland, Dorset, VK

  

De twee prijzen laten zien dat het C-SCOPE-team echt succes 
heeft met zijn inspanningen om het ruimtelijke-ordeningsbeleid 
in het 2 Zeeëngebied duurzamer te maken.  

Daarnaast werd afgelopen februari het laatste kustforum voor 
België georganiseerd. Hier konden burgers hun mening geven 
over de toekomst van de Vlaamse kust en het landschap. 
Het evenement werd bijgewoond door de West-Vlaamse 
gouverneur Carl Decaluwé en gedeputeerden van de provincie 
West-Vlaanderen. Het was daarom een uitgelezen kans voor 
burgers om te netwerken en het debat aan te gaan met politici 
en andere belanghebbenden over de resultaten van C-SCOPE 
met betrekking tot ‘De kust van de toekomst’, ‘Kustmobiliteit’ en 
‘Relaties tussen toerisme en natuurbehoud in kustgebieden’.

Alle input van de kustfora van C-SCOPE in Dorset en 
Vlaanderen wordt meegenomen bij de afsluitende C-SCOPE-
slotconferentie op 24 juni a.s. in Poole (VK). Europese, 
nationale en lokale sprekers zullen er samen discussiëren over 
nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.

Meer informatie over het project is te vinden op: www.cscope.eu

http://www.cscope.eu/nl/
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2 Zeeën doet mee aan Europa Kijkdagen in Nederland

De Nederlandse Rijksoverheid organiseerde dit evenement onder het 
motto: «Bezoek interessante projecten in uw regio».
Op 11 en 12 mei hielden meer dan 100 Europese projecten in heel 
Nederland open huis tijdens de Europa Kijkdagen. De bezoekers kregen 
uitleg over de manier waarop de EU samenwerkt met de Nederlandse 
overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten om de economie op 
concrete wijze te stimuleren, en op welke manier de projecten duurzaamheid, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking proberen te 
bewerkstelligen. 
Iedereen kon een project ‘om de hoek’ bezoeken om met eigen ogen te zien hoe het Europese geld in Nederland wordt besteed. 

Van het 2 Zeeën-programma deden de volgende zes projecten mee aan de Europa Kijkdagen:

Traditional Maritime Skills in Arnemuiden;
Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region (HMS) in
Vlissingen;
Balance in Zuid-Beijerland;
Sustainable Tourism in Estuary Parks (STEP) in Dordrecht; 
Natura People in Groede;
Dignity in Care in Terneuzen.

Foto: Traditional Maritime Skills (TMS) Project

Zie voor meer informatie over het programma en de projecten: www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Slotconferentie van het project HMS in Zeeland

In Vlissingen vond op 10 en 11 mei 2012 ook de slotconferentie 
plaats van het project HMS (Heritage & Maritime Memories in the 2 Seas Region).
Tijdens het evenement werden de resultaten gepresenteerd van de grensoverschrijdende 
activiteiten die de partners hebben ontwikkeld op het gebied van maritiem erfgoed in de 
vier betrokken lidstaten van het 2 Zeeën-programma.  Aan het HMS-project namen 29 
partners uit Frankrijk, België, Nederland en het VK deel.

De dagen waren georganiseerd rondom de drie belangrijkste soorten activiteiten van het 
samenwerkingsverband: 
• verbeteren van de toegankelijkheid van het maritieme erfgoed;
• vertalingen ontwikkelen voor maritieme-erfgoedsites;
• ons gemeenschappelijk maritiem erfgoed in de kijker zetten

Drie boeiende sprekers waren uitgenodigd om hun ideeën met het publiek te delen over 
toekomstige ontwikkelingen en samenwerking voor elk van de drie soorten activiteiten: 
Mariët Schoenmakers, directeur van AM Concepts, sprak over de architecturale 
ontwikkelingen binnen de erfgoedcontext; Linda Mol, hoofd tentoonstellingen en vertaling 
van het Scheepvaartmuseum Amsterdam gaf toelichting bij het gebruik van technologie 
voor vertalingen in het museum en Thedo Fruithof, secretaris van European Maritime 
Heritage, deelde zijn ervaring over maritieme festivals.

In het evenement waren een aantal studiebezoeken opgenomen. Het vond plaats op verscheidene sites die betrokken zijn bij het 
project tussen de steden Vlissingen en Sluis om zo op een actieve manier goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Meer informatie over het project is te vinden op: http://www.maritime-history.eu/nl

 Over de projecten …

  

Vlissingen, © Sébastien SINDEU

‘Straits’ is een fototentoonstelling van Sébastien 
Sindeu over het leven in vier Europese zeestraten, 
waaronder het Nauw van Calais.

De tentoonstelling heeft van 2010 tot 2012 gereisd 
langs de steden die deelnamen aan het HMS-
project.

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
http://www.maritime-history.eu/nl
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Belangrijke data

Voor wie interesse heeft in maritieme samenwerking:

Nieuws van het GTS

Welkom aan onze nieuwe collega’s!

INTERREG IV A 2 Zeeën heeft twee nieuwe collega’s.

• Alexander DETREMMERIE werkt sinds februari 2012 bij het 2 Zeeën-team 
als  financieel medewerker. Alexander komt uit de omgeving van Kortrijk. Hij heeft 
gestudeerd aan de Universiteit van Gent, waar hij zijn masterdiploma’s behaalde in 
algemene economie en internationale politicologie. Alexander is te bereiken op:
+33 3 20 21 84 80 en a.detremmerie@interreg4a-2mers.eu

• Caroline GAUTHIER werkt sinds januari 2012 als nieuwe Franse territoriale 
facilitator en voor het departement Nord. Zij heeft tien jaar gewerkt als interne 
auditor in zowel de private als de publieke sector in Frankrijk, en ging daarna bij 
Région Nord-Pas de Calais werken als medewerker economische ontwikkeling. 
Caroline werkt in Lille en haar contactgegevens zijn:
+33 3 28 82 70 83 en caroline.gauthier@nordpasdecalais.fr

  

DATUM EVENEMENT

9 mei 2012 Dag van Europa

Van half juni tot half juli Territoriale workshops

22 mei 2012 Partnerseminar in Lille voor de projecten die in het kader van de 9e projectoproep zijn goedgekeurd

21-22 mei 2012 Internationale conferentie WCTRS «Key Developments in the Port and Maritime sector» – Antwerpen

27 november 2012  Vergadering Comité van Toezicht in Arras

21 september 2012 European Cooperation Day (gecoördineerd door DG Regionaal beleid en INTERACT)

27-29 november 2012 Littoral 2012 «Coasts of Tomorrow» – Oostende

22-24 mei 2012 Seawork International 2012 – Southampton

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille

T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98 - contact@interreg4a-2mers.eu

Deze nieuwsbrief is er voor u!

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij INTERREG 
IV A 2 Zeeën. Hebt u iets te melden? Ideeën of suggesties voor een volgend 

nummer kunt u sturen naar: 

newsletter@interreg4a-2mers.eu

mailto:a.detremmerie@interreg4a-2mers.eu
mailto:caroline.gauthier@nordpasdecalais.fr
mailto:contact@interreg4a-2mers.eu
mailto:newsletter@interreg4a-2mers.eu

