BREED BESTUURLIJK OVERLEG ZEEUWS-VLAAMSE KANAALZONE
Vergadering d.d. 2 juni
Plaats
Tijd

: Stadskantoor Terneuzen, vergaderkamer 1
: van 10.00 tot 11.30 uur

Samenstelling Breed Bestuurlijk Overleg
Leden:
Gemeente Terneuzen
Dhr. J. Lonink, voorzitter
Gemeente Terneuzen
Dhr. F. van Hulle
Gemeente Terneuzen
Dhr. J. Begijn
Provincie Zeeland
Dhr. J.A. de Bat
Zeeland Seaports
Dhr. J. Lagasse wordt vervangen door D Engelhart
Kamer van Koophandel
Dhr. J.H. Verburg
Portiz
Dhr. F. Kempenaars kan niet aanwezig, vervanging bleek niet mogelijk.
Zeeuwse Milieu Federatie
Dhr. T. van Mierlo
Impuls Zeeland
Dhr. D. ten Voorde
Rijkswaterstaat Zeeland
Dhr. M. Oosse

Terneuzen, 19 mei 2016

Geachte heren,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Breed bestuurlijk overleg
Zeeuws Vlaamse Kanaalzone, die gehouden wordt op 2 juni 2016, van 10.00 tot 11.30 uur.
Deze vergadering zal plaats vinden in vergaderkamer 1 in het stadskantoor te Terneuzen.
De agenda voor deze vergadering vindt u hierna.

Met vriendelijke groet,
J. Groeneveld-Verdonk, secretaris BBO
Adres:
Gemeente Terneuzen
afdeling Omgeving & Economie
postbus 35
4530 AA Terneuzen
tel. 0115-455 600
email: j.groeneveld@terneuzen.nl

Agenda:
1. Opening, mededelingen.
De heer Kempenaars laat zich verontschuldigen. De heer D. Engelhart vervangt de heer
Lagasse.
2. Stand van zaken proces Kanaalsprong
Door Jan Lonink en Frank van Hulle wordt de stand van zaken van het proces mondeling
toegelicht. Johan Everaert en Jurgen Smeenk zijn de trekkers van dit proces. Zij zullen mede
daarom ook het secretarisschap van het Programma Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone van
Jeannette Groeneveld overnemen na de zomer.
3. Uitkomst of tussenstand cie. Balkenende (
Balkenende gaat ook op de Provada op de stand van Zeeuws-Vlaanderen / Gent hierover
het woord voeren. Na de officiële opening op dinsdag 7 juni doet hij een rondje over de
beurs. Daarna komt hij op de stand.
4. Robuust watersysteem: op 13 juni vindt er bestuurlijk overleg plaats.
Vanuit de werkgroep is er gewerkt aan de verschillende onderwerpen
• De Green deal is in voorbereiding: tussenstand met mogelijk eerste concept 13 juni.
• Opzet kaartentafel 13 juni 2016 bestuurlijk afronden met voorstel tot doorgaan. Er is
een integratiekaart opgesteld. Op basis van de gezamenlijke input. Voorbeeld wordt
ter vergadering getoond.
• Voor de call voor H 2020 is de focus gelegd op het gebied langs de westelijke
kanaaloever inclusief het kanaal en haar directe omgeving, mede vanwege de
grensoverschrijdende mogelijkheden die daar gerealiseerd kunnen worden.
• Voor de kaartentafel heeft actualisatie van de prioritaire projecten plaatsgevonden en
wordt alles zo concreet mogelijk gemaakt en geraamd. Van alle verschillende
projecten van de betrokken partners is een inzichtelijk kort werkplaatje gemaakt.
Wordt zo mogelijk uitgedeeld.
• Het Impact project ruimtelijke adaptatie is gericht op de opzet van een semantische
Wiki. 2 onderzoekers van de HZ zijn daarmee bezig.
• Proeftuin E4 Milde ontzilting uitwerking vindt plaats t.b.v. H 2020 en mogelijke
andere te benutten Europese middelen.
• Mogelijke samenwerking met VlaKwa en IMM Vlaanderen krijgt gestalte door overleg
en koppeling aan H2020.
• Voor september wordt een TV programma voorbereid uitzending van Zeeuws Bedrijf
door CTV. Hiervoor wordt filmmateriaal ontwikkeld door en samen met CTV.
Daarmee kan mede aangesloten worden op de Wiki en dit is tevens promotie van het
project en voorlichting voor de burgers en studenten.
5. Voortgangsrapportage projecten
Inclusief mondelinge toelichting bij actiepunt 1.9 Milieu- en duurzaamheidsambities door
Tjeu/Wijnand. Zie ook de bijlage over KPI’s bij de voortgangsrapportage.
6. Verslag d.d. 10 juni 2015
7. Rondvraag

