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1 INLEIDING

De Rijn-Schelde Delta is een unieke vorm  van sam enwerking. Uniek in de zin dat er over nationale, p rov inc i

ale en gem eentegrenzen heen antw oorden worden gezocht op vragen, en on tw ikke lingsrich tingen  worden 

aangegeven voor een specifiek gebied: de delta van de rivieren Rijn, Maas en Schelde aan de Noordzee.

Het s lu it in het noorden m et de regio Rotterdam  aan op de Nederlandse Randstad, en in het zuiden m et de 

steden Antw erpen en Gent op de Vlaamse Ruit. Het gebied om vat zodoende n ie t alleen de u it ecologisch en 

toeristisch oo gp un t hoogwaardige delta, maar ook werelds grootste  conglom eraat van havens.

De Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie w il kansen bieden aan bestuurders van publieke en private 

actoren in de Delta te r stim ulering van een optim ale balans voor w oon-, werk- en leefm ilieu in de Delta.

De RSD-samenwerking is to t stand gekom en in de ove rtu ig ing  dat overheden en m aatschappelijke organ i

saties in het gebied hun eigen beleid door sam enwerking beter kunnen verwezenlijken. Belangrijke overw e

ging hierb ij is dat overheden en maatschappelijke organisaties zich voor nieuwe u itdag ingen gesteld zien.

De Rijn-Schelde Delta sam enwerking is vooral een netw erk van contacten en een p la tfo rm  voor grensover

schrijdende pro jecten. De sam enwerking rich t zich prim air op de economische en de ecologische on tw ikke 

ling van de Delta.

Een praktische, p ro jectm atige  sam enwerking staat voorop. Concreet be tekent dit:

• De presentatie van stud iepro jecten in ateliers, workshops m et ais resultaat een artike l o f een nota;

• De u itvoering  van realiseringsprojecten gerich t op het vernieuwen van inzichten en be le idsu itvoering .

U itgangspunt is het adagium : Sam enwerking op maat. Dat betekent dat de RSD-samenwerking arrange

m enten w il bieden waarin plaats is voor diverse opties op verdergaande bestuurlijke en maatschappelijke 

de ling van w ins t en risico. Het Tweede Delta-Akkoord vo rm t de form ele en inhoude lijke  basis voor verdere 

samenwerking.
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2 VISIE, MISSIE EN AMBITIES

In het docum ent Delta-Perspectief, ju li 1998, hebben de gezam enlijke partners een visie gegeven op m oge

lijke on tw ikke lingen  van land en water In de delta van Rijn, Maas en Schelde. Hierin worden kansen en 

belangen beschreven voor het gehele gebied van de Delta op het terre in van econom ie, m o b ilite it en Infra

structuur, ecologie, cultuur, toerism e en recreatie. Het gebied kent een sterke economische on tw ikke ling  

m et de havens en verb ind ingen naar het achterland. Het perspectie f Is eveneens gerich t op de on tw ikke ling  

en bescherm ing van het na tuurlijke m ilieu van de Delta.

Op 30 novem ber 2005 hebben de partners het Tweede Delta-Akkoord getekend. D it akkoord lo op t to t  en 

m et 2011. De partners hebben zich hierin geëngageerd to t onderm eer de realisering van een samenwer

kingsprogram m a waarin een aantal grensoverschrijdende pro jecten zijn opgenom en. Deze pro jecten m oe

ten u ite inde lijk  ook lelden to t een nieuw geïntegreerd Delta-Perspectlef.

De Stuurgroep heeft de missie van de sam enwerking ais vo lg t gedefin ieerd:

Missie Werken aan een vitale en leefbare Delta door ruim telijke

(economische, ecologische, infrastructureel, cultureel enz.) ontw ikkelingen in de ganse Delta in 

samenhang te benaderen.

M iddel Het vormen van een m ultip lex netwerk van overheden en private partijen da t bestuurlijke,

staatkundige en functionele grenzen overschrijdt en verschillen overbrugt.

Om deze missie waar te kunnen maken w il de sam enwerking een open flex ibe le  netwerkorganisatie m et 

com petenties zonder bevoegdheden zijn:

OPEN FORUM

-  de posities van private en publieke partners zijn gelijk;

-  deelname In pro jecten ook van partijen die geen RSD-partner zijn;

-  bespreken van de voor het RSD-gebled be langrijke dossiers.

FLEXIBELE AMBITIES

Een organisatie die:

-  an tic ipeert op diverse am bitieniveaus;

-  contextgevoelig  Is.
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De am bitieniveaus die de sam enwerking onderscheidt bij het realiseren van haar missie zijn:

-  het in itiëren en uitvoeren van projecten;

-  het bij elkaar brengen van partijen;

-  u itw isseling gerich t op afstem m ing;

-  u itw isseling gerich t op beslu itvorm ing;

-  verenig ing van standpunten gerich t op sturing.

Via besluiten van de Stuurgroep RSD w o rd t het am bitieniveau per a c tiv ite it bezien op haar wenselijkheid en 

haalbaarheid.

STRATEGIEPAPER

Op de Stuurgroepvergadering in ju n i 2007 is aanvullend een strateg iepaper voor de sam enwerking vastge

steld. Het strateg iepaper is ais bijlage B opgenom en in d it ac tiv ite itenp lan.

In de stuurgroep heeft een uitgebre ide discussie plaatsgevonden over d it  paper. De S tuurgroep v in d t het 

van essentieel belang dat ondanks de aangescherpte economische focus van de sam enwerking de oor

spronkelijke doelste lling van RSD niet verlaten w ord t. Dus nadrukkelijk  handhaven van kw alitatieve samen

hang tussen econome, m o b ilite it en leefm ilieu. Bereikte resultaten in het kader van het RoBrAnT+ pro ject en 

het onlangs getekende Landschapsmanifest zijn volgens de bestuurders h iervoor wezenlijke kaders die de 

partners in hun bele id m oeten laten doorwerken.

In 2008 zal d it  s trateg iepaper verder u itgew erk t worden binnen de kaders van het Tweede Delta-Akkoord.
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3 PARTNERS

De huid ige partners in de Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie zijn:

PROVINCIES

A ntw erpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, W est-Vlaanderen, Zeeland, Zuid-Holland;

STEDEN/GEMEENTEN

A ntw erpen, Bergen op Zoom , Breda, Brugge, D rechtsteden, Etten-Leur, Gent, Oostende, Oosterhout, 

Roosendaal, Rotterdam en Stadsregio Rotterdam , de Zeeuwse gemeenten;

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN BEDRIJFSLEVEN

Kamers van Koophandel Zuld-W est Nederland, werkgeversverenig ingen A lfap o rt en Deltallnqs (agendalid); 

HAVENS

Havenbedrijven van A ntw erpen, Dordrecht, Gent, M oerdijk, Rotterdam , Zeebrugge en Zeeland Seaports; 

EUROPA

Benelux Economische Unie, Scheldemondraad (agendalid);

LANDSOVERHEDEN

Het Vlaams Gewest, Het Nederlands Rijk op projectbasis (agendalid);

MILIEUORGANISATIES

De Bond Beter Leefm ilieu, N a tuurpunt en de Nederlandse m ilieufederaties verenigd in het Delta Overleg.
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De partners verwachten van elkaar dat zij:

Op inhoud

-  op stim ulerende w ijze belangen form uleren voor het geheel van de Delta en voorste llen doen ter reali

sering daarvan;

-  eigen belangen Inbrengen te r com ple tering van het geheel van belangen In de Delta;

-  ac tie f op andere fora de gezam enlijk In RSD-verband Ingenom en standpunten u itd ragen en daarvoor 

ondersteun ing vragen.

Voor de inzet van m iddelen

-  ter ondersteun ing van activ ite iten  op adhoc-basls de eigen medewerkers actie f laten zijn In b ijvoo r

beeld ateliers, workshops en begele id ingsgroepen;

-  financiën ter beschikking stellen voor algem ene onkosten;

-  gezam enlijke m iddelen doelm atig  aanwenden.

Voor leg itim ering

-  In eigen kring e ffec tie f com m uniceren over gezam enlijke de ltastandpunten;

-  zich steeds gesteund weten door de Instem m ing van de eigen achterban /  organisatie /  koepel.

In het proces

-  actieve Inbreng hebben bij de beraadslagingen In de Begeleid ingsgroep en bij de beslu itvorm ing In de 

Stuurgroep;

-  eigen Inzichten en plannen toetsen aan de con text van de RSD en voorste llen doen voor samenhang 

van ontw ikke lingen;

-  ve rantw oorde lijkhe id  nemen voor de to ts tandkom ing van gezam enlijk aangewezen Deltaprojecten.
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4 ORGANISATIEVORM

De sam enwerking heeft vorm  gekregen in een Stuurgroep, een Begeleid ingsgroep, de pro jectg roepen, een 

Kerngroep en een Deltamanager. De sam enwerking kent geen eigen rechtspersoon; de financië le en rechts

positionele aspecten van de sam enwerking worden behartigd door de provincie Noord-Brabant.

DE STUURGROEP

Binnen de sam enwerking ge ld t de Stuurgroep RSD ais het beslu itvorm ende bestuurlijke orgaan.

De Stuurgroep kom t in principe tweem aal bijeen: een voorjaars- en een najaarsvergadering, eenmaal in 

Vlaanderen en eenmaal in Nederland.

De Stuurgroep is gerich t op plenaire beslu itvorm ing, in principe op basis van consensus. Raadpleging zal 

zoveel m oge lijk  voora f p laatsvinden, b ijvoorbee ld  in de Begeleid ingsgroep. Ais covoorzitters zijn thans 

aangewezen de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, respectievelijk de Gouverneur van Oost- 

Vlaanderen.

DE BEGELEIDINGSGROEP

De Begeleid ingsgroep bestaat u it am bte lijke vertegenw oord igers ter ondersteun ing van de S tuurgroep

leden. Het vo rm t een klankbord ter gedegen voorbere id ing  van de beslu itvorm ing in de Stuurgroep. 

O pin ievorm ing en uitw isseling van standpunten v inden vooral hier plaats. De Begeleid ingsgroep kom t te n 

m inste tweem aal per jaar bijeen, enkele weken voorafgaand aan de S tuurgroepvergadering.

DE PROJECTGROEPEN

Deze zijn ingesteld door de S tuurgroep te r realisering van pro jecten o f andere activ ite iten  en staan onder 

le id ing van één lid van de Stuurgroep, waar m oge lijk  tw ee (u it beide landen één).

DE KERNGROEP

De Kerngroep bestaat u it am bte lijke vertegenw oord igers van de zes provincies, de gezam enlijke Kamers van 

Koophandel, de havenbedrijven van A ntw erpen en Rotterdam  en de Benelux Economische Unie. De kern

groep gee ft samen m et de Deltam anager le id ing aan de voortgang van de sam enw erkingsactivite iten.

HET MANAGEMENT

De bestuurlijke sam enwerking w o rd t professioneel begeleid door een kleine organisatie. De Deltam anager 

is de dagelijkse m anager van de Sam enwerkingsorganisatie. Hij gee ft le id ing aan het secretariaat en de
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adviseurs. Het secretariaat kent in personele zin princip iee l een beperkte om vang en steunt in belangrijke 

mate op de inzet van de partners.

VERBREDING BESTUURLIJKE ORGANISATIE

De Stuurgroep RSD heeft op de vergadering van 21 mei 2008 in Gent besloten om haar bestuurlijke organ i

satie te verbreden. Tot d it m om ent was de Stuurgroep het enige bestuurlijke p la tform . D it w o rd t u itgebre id 

m et een dagelijks bestuur en een bestuurlijk  ove rlegp la tfo rm  m et de zeehavens:

• Dagelijks Bestuur

A lhoewel de Stuurgroep RSD het centrale beslu itvorm ende orgaan binnen de sam enwerking b lijf t, Is 

er een 'Dagelijks Bestuur' gevorm d. D it DB ste lt de agenda's vast van de Stuurgroep en het Overleg 

Zeehavens, nemen besluiten voor de werking van RSD en zorgen voor borg ing bij provincies en centrale 

overheden. De deelnem ende bestuurders zijn gem andateerd om te beslu iten, danwel verantw oorden 

zich achteraf naar hun bestuur en de S tuurgroep RSD. D it Dagelijks Bestuur w o rd t voorgezeten door de 

beide covoorzitters van de S tuurgroep en bestaat u it de bestuurlijke vertegenw oord igers van de p rov in 

cies en de Vlaamse regering In de Stuurgroep.

• Overleg Zeehavens

Ook Is een 'Overleg Zeehavens' geform aliseerd, waar de CEO's van de zeehavens en de zes Gouverneurs 

/  Commissarissen van de Koningin aan deelnem en. Daarnaast worden h ierb ij u itgenod igd  vertegen

woord igers van de Vlaamse en Nederlandse regeringen en de Benelux. Zij hebben 2 keer per jaar over

leg over de bestuurlijke strategie voor p rio rite iten  van de zeehavens In de RSD-samenwerking.

In 2008 zal de gew ijz igde bestuurlijke organisatie verder u itgew erk t w orden binnen de kaders van het 

Tweede Delta-Akkoord.
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5 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

Concrete ac tiv ite iten  en producten van Rijn-Schelde Delta zijn:

-  O nderhouden bestuurlijk  en am bte lijk /professioneel netwerk;

-  S tud ieprojecten resulterend in publicaties;

-  U itvoering realiseringsprojecten.

Binnen de Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie w o rd t m om enteel gew erkt aan: 

M o b ilite it

Uitvoeringspro jecten van het grensoverschrijdend m ob ilite itspe rspec tie f RoBrAnT+:

-  M on ito r van Plannen en Projecten M o b ilite it en In frastructuur »  reguliere a c tiv ite it

-  D atam onitor Verkeers-en Vervoersstrom en »  p rio rita ir pro ject

-  M ob ilite itsm ode l (interreg IVA) »  p rio rita ir pro ject

-  M ultim odaal actieplan, RSD op de Europese agenda »  p rio rita ir pro ject

-  Project Vervoer Gevaarlijke Stoffen »  p rio rita ir p ro ject (p rio rite it 2)

-  P ijp le id ingen »  kennisactiv ite it

Leefm ilieu

-  DeltaLandschap »  p rio rita ir | regulier | kennis

-  Delta Kust »  program m a van kennisactiv ite iten

-  CultuurParcours »  program ma van kennisactiv ite iten

-  DeltaNet (Interreg IVC) »  program m a van kennisactiv ite iten

Economie

-  Delta GIS »  p rio rita ir pro ject (p rio rite it 2)

-  DeltaHavens »  kennisactiv ite it
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O verige activ ite iten :

Een be langrijk  bestanddeel van het doei van de sam enwerking in Rijn-Schelde Delta verband is het elkaar 

wederzijds op de hoogte houden - in een vroeg stadium  en bij voo rtdu ring  - van on tw ikke lingen  en voo rne

mens. Deze com m unicatie is in deze sam enwerking een doei op zichzelf. Het m oet zich t bieden op samen

hangende in fo rm atie  over het gehele Deltagebied en de brede externe verspreid ing daarvan.

In de praktijk  be tekent d it het regelm atig laten verschijnen van de N ieuwsbrief, be rich tgeving in de media 

aan de hand van stuurgroepvergaderingen, publicaties van pro jecten en activ ite iten , en heldere en wer

vende brochures en websites, en het organiseren van een jaarlijkse Deltadag.

Een p ro jecten lijs t is ais aparte bijlage C toegevoegd.

Actuele in fo rm atie  over alle activ ite iten  is te v inden op de website: w ww .rsdelta.eu

http://www.rsdelta.eu
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Lasten 2007

Begroting Resultaat

Lasten 2008

Begroting

222.000 219.000 210.000

40.000 26.500 30.000

54-000 44.500 57-000

7.615 25.000

6.000 12.309 1.000

50.000 50.000 75-000

PM 2.863 40.000

10.000 0 10.000

5.000 0 5.000

PM + 71.000 72.787 156.000

5.000 202 5.000

13.000 13.650 10.000

10.000 1.431 5.000

15.000 -5.695 20.000

43.000 9.583 40.000

10.000 1.945 5.000

5.000 0

15.000 5.178 55-000

PM + 30.000 7.123 60.000

20.000 0 0

0 0 2.000

164.000 89.493 258.000

480.000 379 .438 555.000

398.498

30.875

435.813

149.992 199.926

548.489 635.740

169.051 80.740



6 REKENING 2007 EN BEGROTING 2008

Toelichting op rekening 2007 en begroting 2008  

Algem een

De Stuurgroep RSD heeft in haar vergadering op 21 novem ber 2007 de on tw erpbeg ro ting  2008 vastgesteld 

op grond van de voo rlop ige  rekening 2007. De de fin itieve  rekening is op pagina 12 weergegeven. Hierin 

staan geen noem enswaardige verschillen m et de voo rlop ige rekening. Bij de opm aak van de de fin itieve 

begro ting , welke op 21 mei vastgesteld w o rd t door de Stuurgroep, heeft voortschrijdend inz icht op grond 

van concrete offertes gele id to t  enkele aanpassingen in voorziene bestedingen in vergelijk ing m et de on t

w e rpbegro ting  2008:

• Rubriek econom ie, post RSD-GIS: € 50.000 i.p.v. € 20.000. Opzet basisstructuur grensoverschrijdende 

topgrafische kaart en webtoepassing kosten ongeveer € 20.000. G egevenscontract c.a. € 5000. Deze 

basisstructuur zal in de eerste he lft van 2008 al gereedkom en. H ierdoor zal e indopleverm g kaart en 

webtoepassing m ogelijk  in 2008 al plaatsvinden, d it kost ongeveer € 30.000.

• Rubriek m ob ilite it, post RoBrAnT+ algemeen: € 25.000 i.p.v. nihil. Bij de opsta rt van een aantal acties is 

noodzaak gebleken voor een kort sam envattend docum ent waarin conclusies van afgerond onderzoek 

en m onitors vertaald worden naar actuele situatie en reëel verw achtingspatroon op grond van trends 

bij ongew ijz igd beleid.

• De post nieuwe projecten: n ih il i.p.v. € 20.000. Gezien de voorziene s tijg ing  van uitgaven en werk

zaamheden, is reden n ie t op voorhand u it te gaan van nieuwe pro jecten. Ais een vraag lopende 2008 

op treed t, dan zal d it afgewogen worden op grond van de op dat m om ent voorziene bestedingen.

De ind iv idue le  partnerb ijd ragen voor 2008 zijn in deze on tw erpbeg ro ting  geïndexeerd m et 1,015 in ve rge lij

king m et 2007.

Het program ma evaluerend, zoals de partners d it in het Delta-Akkoord m et elkaar afgesproken hebben, zijn 

de sam enw erkingsactiv ite iten m et be trekking to t  leefm ilieu en m o b ilite it succesvol. De economische agen

da lo op t echter achter. In d it perspectie f is door de covoorzitters dan ook het in itia tie f genom en om in 2007 

m et de zeehavens in gesprekte  gaan over deze econom ische agenda. Lopende deze gesprekken heeft de 

Stuurgroep in haar vergadering in ju n i gevraagd het u itgavenpatroon van andere pro jecten c.q. acties waar 

nog m o g e lijk te  beperken, teneinde voor deze agenda de kom ende jaren vo ldoende m iddelen te creëren.
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Dit heeft geresulteerd in een re la tie f g ro o t saldo in de pro jec tw erk ing  in 2007, hetgeen echter naar verw ach

ting  dus kom ende jaren vo ldoende bu ffe r geeft om activ ite iten  - zom oge lijk  zonder aparte partnerb ljd ragen 

- u it te voeren.

Opvallend Is wel dat In het algem een In d e  werking van de pro jecten de personele inzet van partners 

afneem t in verhouding to t de Inzet van het secretariaat. Zolang er rek in capacite it Is op het secretariaat lijk t 

d it effic iënt; voor de betrokkenhe id van de partners verd ient d it aandacht. Immers In principe zijn de pa rt

ners ze lf ve ran tw oorde lijk  voor hun projecten.

Uit de gesprekken m et de zeehavens is naar voren gekom en dat eerst het m ob lllte ltsdossler nog verdere 

u itw erk ing  behoeft t.a.v. m ultlm oda le  m ogelijkheden. Intussen worden data, zoals m.b.t. bedrijventerre inen, 

(vergelijkbaar m et de oude RSD-site: w w w .m ainpo rtde lta .eu ) gestructureerd en verbonden m et een grens

overschrijdende topogra fische kaart. Een nieuwe geïntegreerde ru im te lijke visie, zoals afgesproken In het 

Tweede Delta-Akkoord, vo lg t te r z ijner t ijd  op deze on tw ikke lingen.

Belangrijk Is ook de wens van de partners om binnen RSD te komen to t meer b indende afspraken. De discus

sie over de w ijze waarop d it vorm  kan krijgen, zal In 2008 verder gevoerd worden.

Personeel

Rekening en begro ting  2007 komen overeen, maar b innen deze post zijn wel een aantal w isselingen:

• In 2007 zijn extra kosten gem aakt voor flex ibe le  inhuur personeel vanwege het sabatical ve rlo f van de 

managementassistente.

• In d it  jaar is ook de afspraak u it het Tweede Delta-Akkoord geëffectueerd om adviseurs voor het 

m anagem ent alleen nog maar op basis van offe rte , opdracht en resu ltaa tverp lichting in te huren, waar

mee een vast contract beëindigd werd, hetgeen verm indering van kosten betekent.

• In 2007 Is advies u itgeb racht door Berenschot bv. om tren t functieom schrijv ingen en be lon ing van de 

medewerkers op het secretariaat; d it kan weer to t  een lichte stijg ing  lelden In de toekom st.

Van de personele bezetting op het secretariaat van 2,6 mensjaren w erk t ongeveer 1 mensjaar d irec t ten bate 

van de p ro jectw erk ing. Voor kom ende jaren is er voor een aantal pro jecten Europese subsidie voorzien; In 

de subsidieaanvragen w o rd t een deel van de personele kosten van het secretariaat opgevoerd. De financië le 

com pensatie vanwege Interreg IV voor personele kosten bij de Europese pro jecten - ind ien goedgekeurd - 

zal kom ende jaren m ogelijk  een verlaging betekenen van deze post.

Huisvesting en kantoor

De investeringen op het secretariaat zijn al enkele jaren m inder geweest dan verwacht. Ook voor komend 

jaar is m inder begroo t dan afgelopen jaren.
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De kosten van vergaderingen zijn in 2007 ruim  onder de begro ting  gebleven. Reden is dat in 2007 veel ver- 

gaderkosten toegewezen konden worden aan de budgetten  van de pro jecten. Voor 2008 is een gem iddeld 

bedrag geraamd.

Com m unicatie

Binnen deze post konden de secretariaatskosten in 2007 laag gehouden worden (representatie en divers 

kasgeld), waardoor de rekening lager u it is gekom en dan de begro ting. Ook w orden vanaf 2007 bestedingen 

u it het kasgeld van het secretariaat d irec t toegewezen naar de be tre ffende begro tingsposten, w aardoor de 

rekening lager u itva lt. Voor 2008 is de bestedingsru im te Iets verhoogd om dat dan weer een deltadag voor

zien Is.

Projectresultaten 2007 -  gep lande ac tiv ite iten  2008

In d it overzicht Is per pro ject aangegeven welke aard een a c tiv ite it heeft:

• een kennisactiv ite it,

• een p rio rita ir pro ject,

• een p rio rita ir p ro ject (p rio rite it 2; = op te rm ijn  van belang),

• o f een reguliere activ ite it.
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M OBILITEIT

o RoBrAnT+ Algemeen

In 2007 zijn nog kosten betaald van drukwerk van de eindrapportages van de algemene grensoverschrijdende visie.

Resultaat 2007

Drukwerk eindrapportage

Rekening 2007

RSD-budget: € 7.615

Begroot 2007

RSD-budget: nihil

Eind 2006 is de eindrapportage RoBrAnT+ nogmaals gedrukt (met de handtekeningen van de be trokken besturen)

Geplande acties 2008

RSD heeft op grond van de visie RoBrAnT+ recent een aantal onderzoeken gepubliceerd, 

waarin plan en data gegevens zijn opgenomen en een aantal acties op het gebied van 

m obilite it staat te gebeuren. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan GIS-data en locatie

gegevens van bedrijventerreinen, teneinde op termijn grensoverschrijdende afstemming 

bedrijventerreinontwikkelingen c.q. beleid mogelijk te maken, hetgeen ook van invloed is 

op m obiliteit.

Dit noopt to t een eenduidig vertrekpunt, gevormd door een synthese van het oorspronke

lijk bestuurlijk akkoord terzake RoBrAnT+ en de plannen- en datamonitors met actuele pro

fessionele literatuur en kennis omtrent te verwachten ontwikkelingen terzake m obilite it en 

ketens in de havens en hun achterland.

Een document wordt opgesteld, welke de situatie voor de RSD-regio in 2008 markeert, en 

dat reële verwachtingspatronen ten aanzien van mogelijke ruimtelijke- en mobiliteitsont- 

w ikkelingen aangeeft. Dit document vormt zo de input voor diverse projecten in relatie to t 

m obilite it en economie.

Begroting 2008

RSD-budget: € 25.000

Soort p ro je c t /  p rio r ite it: Prioritair project 

Pro jectverantw oorde iijke : RSD-secretariaat
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i  M onitor van plannen en projecten Infrastructuur en M o bilite it

In deze monitor worden infrastructurele ontwikkelingen opgevolgd die een impact hebben op de stromen in het grens

overschrijdend RSD-gebied. Op die manier wordt erover gewaakt dat de vigerende beleidsplannen afgestemd zijn met de 

samenhangende RoBrAnt+ visie. Het resultaat is een periodiek overzicht van afgeronde, lopende o f geplande mobiliteitspro- 

jecten met een korte omschrijving van de projecteigenaar, de projectinhoud en de tijdshorizon. Enerzijds biedt d it overzicht 

de mogelijkheid om ontwikkelingen te toetsen aan de door de RSD-partners onderschreven grensoverschrijdende mobili- 

teitsvisie. Anderzijds krijgen RSD-partners en andere relevante organisaties op d it platform ook de kans elkaar te informeren 

over nieuwe plannen en projecten in relatie to t verkeer en vervoer

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• Intensieve bevraging partners, aanvulling en RSD-budget: € 12.309 RSD-budget: € 6.000

afwerking concept (Ecorys, 2006) door het RSD-

secretariaat

• Definitieve lay-out en publicatie

Resultaat 2007

• De eerste uitgave van de RSD plannen- en projecten

m onitor Infrastructuur en M obilite it. Deze publicatie

werd uitgegeven ais boekje en is ook te raadplegen

via www.rsdelta.eu

Aanvullen eerste opzet/verwerken tabellen lay-out veel arbeidsintensiever dan verwacht

Geplande acties 2008

Het RSD-secretariaat neemt in itia tie f voor de periodieke update van deze monitor met de 

medewerking van de RSD-partners bij het aanvullen en verbeteren van deze inventarisatie. 

Het voorbereidend werk zal starten eind 2008, de publicatie van de update is voorzien in 

2009.

Begroting 2008

RSD-budget: € 1.000

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Reguliere activite it 

P ro jectverantw oorde lijke : RSD-secretariaat
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2 D atam onitor verkeers- en vervoersstrom en

Het doei van het project 'Datamonitor Verkeers- en Vervoersstromen' is een kwantitatief inzicht te geven inde  verkeers- en 

vervoersontwikkelingen in het RSD-gebied. Dit inzicht dient ter ondersteuning van verder overleg en afspraken in functie 

van grensoverschrijdende afstemming en visievorming op het vlak van m obiliteit. De beschikbare gegevens omtrent verkeer 

en vervoer in het RSD-gebied werden verzameld en gekoppeld to t één databank. Het beoogde resultaat is een informatie

systeem voor m onitoring en rapportage van de m obilite it en verkeers- en vervoersstromen in de gehele Rijn-Schelde Delta.

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• U itvoering door bureau NEA /  UA RSD-budget: € 50.000 RSD-budget € 50.000

• 3 tussentijdse besprekingen tussen uitvoerend is bijdrage in het totaal

bureau en verantwoordelijke werkgroep (prov. projectbudget beheerd

Noord-Brabant, haven Antwerpen, haven Rotterdam door prov. Noord-Brabant:

en RSD-secr.)

Resultaat 2007

• Feitelijk onderzoek, resultaat in tussentijdse rap

portage

€ 90.000

Geplande acties 2008 Begroting 2008

Definitieve oplevering eindrapport en publicatie gebruiksvriendelijkew toepassing. RSD-budget: € nihil

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Prioritair project (in afrondingsfase)

Is input voor priorita ir project mobiliteitsmodel 

P ro jectverantw oorde iijke : Provincie Noord-Brabant
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3 M obilite itsm odel (In terreg  IVA)

Doei van het RSD-project Grensoverschrijdend Mobiliteitsmodel is inzicht te verwerven in de huidige en toekomstige ver

keers- en vervoersstromen in het grensoverschrijdend gebied Rijn-Schelde Delta. Een grensoverschrijdend mobiliteitsmodel 

biedt de mogelijkheid aan de diverse bevoegde besturen om ook vanuit de grensoverschrijdende samenhang een goed 

beeld te krijgen van de gevolgen van mogelijke beleidskeuzes op de verkeers- en vervoersstromen.

Het beoogde resultaat is een grensoverschrijdend multimodaal model dat de huidige verkeers- en vervoersstromen in beeld 

brengt en dat zo veel mogelijk vragen beantwoordt over de mogelijke impact van toekomstige infrastructurele aanpas

singen, ruimtelijke ontwikkelingen, prijsbeleid en verwachte groei. Deze gedeelde kennis kan vervolgens een goede basis 

vormen voor structureel overleg over grensoverschrijdende mobiliteitsvraagstukken.

Begin 2008 is overleg voorzien met de Scheldemondraad en met de bevoegde administraties en ministeries, om te komen 

to t een grensoverschrijdend verkeersmodel. Ingeschat wordt dat medio 2008 gestart kan worden met opzet.

Geplande acties 2008 Begroting 2008

Opzet projectorganisatie, aanbesteding procesmanagement en start uitvoering voorberei RSD-budget: € 75.000

dingsfase

Geprobeerd wordt een en ander zo veel mogelijk met het RSD-budget te realiseren, naast mogelijke cofinanciering derden zoals 

ook de EU (Interreg 4A). Totale omvang project over 3 jaar is begroot op circa € 550.000 waarvan ongeveer 50% subsidie

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Prioritair project 

P ro jectverantw oorde iijke : Projectstuurgroep & RSD-secretariaat

en Provincie Noord-Brabant bestuurlijk
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4 Multimodaal actieplan, RSD op de Europese agenda

Binnen de RSD-samenwerking is het mobiliteitsdossier van groot belang, niet in de laatste plaats in relatie to t de haven

economie. Één van de afspraken als gevolg van RoBrAnT+ was ook dat RSD vooral (multimodale) mobiliteitsplannen en 

infrastructuur op de Europese agenda moet kunnen organiseren.

Momenteel wordt hiervoor in overleg met de EIA (European Intermodal Association) een plan van aanpak voorbereid. 

Onderdeel hiervan gaan naar alle waarschijnlijkheid vormen een multimodaal masterplan, prioriteitsstelling missing links en 

een politiek-bestuurlijke strategie in relatie totdeTEN's.

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• contacten RSD-budget: € 2.863 RSD-budget: € PM

• opstellen startbrochure

Resultaat 2007

• Meertalige brochure

Geplande acties 2008 Begroting 2008

intensieve 3-daagse workshop opstellen multimodaal actieplan overleg met EIA en DG RSD-budget: € 40.000

TREN

Soort p ro je c t /  p rio r ite it: Prioritair project 

Pro jectverantw oorde iijke : RSD-secretariaat en

Provincie Oost-Vlaanderen bestuurlijk
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5 Project vervoer G evaarlijke stoffen

Het project vervoer gevaarlijke stoffen heeft ais doei te komen to t grensoverschrijdende afstemming en visievorming op 

vervoer van gevaarlijke stoffen, waarin binnen maatschappelijk aanvaarde veiligheidsrisico's voor de omgeving de belangen 

van zowel het transport van gevaarlijke stoffen ais de ruimtelijke ordening duurzaam (nu en in de toekomst) met elkaar in 

balans worden gebracht.

Dit project verkeert na een moeizame verkenning in 2006 en begin 2007 nu in de opstartfase.

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• 1 partnerbijeenkomst RSD-budget: € nihil RSD-budget: € 10.000

• Start opmaak verkenningsdocument

Resultaat 2007

• Tussentijdse versie verkenningsdocument

Beperkte kosten zijn in 2007 betaaid door projecttrekker provincieZuid-Holland; 

project loopt ook langzamer dan voorzien

Geplande acties 2008 Begroting 2008

Degelijke opmaak verkenningsdocument en gezamenlijke concretisering ambitieniveau RSD-budget: € 10.000

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Prioritair project (priorite it 2) 

P ro jectverantw oorde lijke : Provincie Zuid-Holland
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6 Pijp leid ingen

Verkenning samenhang en in fo u itw isseling tussen havens en publieke stakeholders om tren t p ijp le id ingen. 

Verkeert in opstartfase, eerste startb ijeenkom st m et alle private stakeholders en havens was op 22 febr. '07. 

Vervo lgb ijeenkom st eind 2007. M ogelijk  zal ook een com pleet kaartbeeld on tw ikke ld  worden; voor derge

lijke ac tiv ite iten  is klein budget voorzien.

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• 1 brainstormbijeenkomst brede groep betrokkenen RSD-budget: € nihil RSD-Budget: € 5000

• 1 werkgroepbijeenkomst (haven R'dam en Antw,

RSD-secr.) i.v.m. mogelijke vervolgacties

Geringe vergaderkosten bijeenkomsten zijn geboekt op budget huisvesting en kantoor

Geplande acties 2008

Mogelijk nog 1 afsluitende conferentie met alle stakeholders bij overheden en marktpar

tijen om resultaten van de onderzoeken in Nederland en België uit te wisselen. De havens 

Rotterdam en Antwerpen hebben aangegeven de afstemming zelfverder uit te werken in 

onderling overleg.

Begroting 2008

RSD-budget: € 5.000

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  niet van toepassing, wordt geen RSD-project 

Pro jectverantw oorde lijke :
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LEEFMILIEU

i  DeltaLandschap

Dit pro ject heeft to t doei een landschapsstrategie te on tw ikke len voor de Rijn-Schelde Delta. D it gebied 

vo rm t grensoverschrijdend een landschappelijke eenheid, die in het beleid van de partners zijn weer

klank m oet v inden. Het p ro ject is geslaagd ais na afrond ing b lijk t dat de waarde van het Rijn-Schelde 

Deltalandschap nationaal en in ternationaal (h)erkend w o rd t en ais deze (h)erkennlng d ó ó rk link t in de p ro 

jec ten  die partners aanpakken. In d it p ro jec t Is een sam enhangend landschappelijk perspectie f opgem aakt 

om toekom stige keuzes en beslissingen en hun landschappelijke im pact ook in grensoverschrijdend ver

band af te wegen.

Het thema landschap beperkt zich n iet to t  'he t bu itengebied ', maar staat voor het ru im te lijk  geheel van 

natuurlijke, stedelijke, haven- en agrarische landschappen. De relatie tussen natuur en cu ltuur staat centraal. 

In 2007 is de derde fase van het p ro jec t u itgevoerd, waarmee het tra jec t van grensoverschrijdend visie

vorm ing Is afgerond. Vanaf 2008 rich t het p ro ject zich op een aantal vervolgacties In het kader van het 

LandschapsManlfest.

Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• 1 workshopbijeenkomst (brede groep betrokkenen) RSD-budget: € 202 RSD-budget: € 5000

• 1 atelierbijeenkomst (landschapsdeskundigen) totaalbudget project

• 2 projectgroepbijeenkomsten (projectpartners: beheerd door provincie

6 provincies en Benelux) Zeeland 2006-2008:

• Opstellen LandschapsManifest met alle betrokkenen

• Opstellen m onitor DeltaLandschap 2007

• Organiseren en samenstellen rondreizende ten toon

stelling prom otie Delta Atlas: 13 locaties (provincies, 

steden, havenbedrijf)

€ 40.000
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Resultaat 2007

• Verspreiding Delta Atlas, rondreizende tentoonste l

ling

• Ondertekening LandschapsManifest voor de Rijn-

Schelde Delta

• Publicatie m onitor DeltaLandschap 2007

Naast het projectbudget dat provincie Zeeland beheert, was voor 2007 een beperkt bedrag gerserveerd voor eventuele kosten 

voor afronding en opstart vervolgactiviteiten. Deze kosten konden echter voor d it jaa r nog geheel gefinancierd worden uit het 

project

Geplande acties 2008 Begroting 2008

• 2de druk LandschapsManifest en M onitor DeltaLandschap RSD-budget: € 5.000

• Organisatie 2 thematische werkateliers rest projectbudget beheerd

• Ondersteuning projectin itiatieven in het kader van het LandschapsManifest bij provincie Zeeland

• Voorbereiding update m onitor DeltaLandschap (publicatie 2009) 2006-2008: € 12.000

Voor 2008 is een beperkt bedrag geraamd. De vervolgactiviteiten zullen samen met het restant projectbudget gefinancierd 

worden

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  2006 - 2007: priorita ir project

2008 e.v.: programma kennisactiviteiten, 

reguliere activite it 

Pro jectverantw oorde lijke : 2006 - 2007: Provincie Zeeland

2008 e.v.: RSD-secretariaat
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2 DeltaKust

De pro jectg roep DeltaKust is een grensoverschrijdende u itw isse lingsstructuur waarin de 3 kustprovincies 

(Zuid-Holland, Zeeland en West-Vlaanderen) m et de kustgem eenten samenwerken rond concrete thema's 

die bijdragen aan duurzaam en geïntegreerd beheer van de kustzone.

Het werkplan 2006-2008 ste lt een waaier activ ite iten  voorop m et aandacht voor 4 inhoude lijke  thema's:

• Strategie en Beleid: geïntegreerde kustontw ikke ling , duurzaam heids ind ica toren, EU evaluatie  m.b.t. IC Z M ,...

• Innovatie: zw akke schakels, ru im te lijke  kw a lite it, ru im te lijke  ordening, kus ttoerism e ,...

• Strandmanagement: kw a lite it stranden, ruim telijke ordening op het strand, pav iljoenen ,...

• Educatie: bew ustw ord ing  risico's, duurzam e on tw ikke ling , h a ve n o n tw ikke lin g ,...
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Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• 3 projectgroepvergaderingen ter voorbereiding van RSD-budget: € 13.645 RSD-budget: € 13.000

de kustactiviteiten totaalprojectbudget

• Inhoudelijke en praktische voorbereiding van de beheerd door Provincie

activite iten door het projectsecretariaat West- West-Vlaanderen 2006-2008:

Vlaanderen € 60.000

• Contacten organisaties natuur- en milieueducatie

Resultaat 2007

• Bestuurdersexcursie Breskens -  N ieuwpoort (inno

vatie)

• Expertenmeeting duurzaam kustbeheer (strategie en

beleid)

• Workshop tijdens landelijke kustdag (strandmanage-

ment)

Geplande acties 2008 Begroting 2008

• Bestuurdersexcursie haven Rotterdam (innovatie) RSD-budget: € 10.000

• Studiedag voor gemeentebesturen (strandmanagement)

• Bestuurlijk overleg: koers werkplan 2009-2011

Voor 2008 is voor d it project opnieuw een cofinanciering voorzien u it RSD-budget. Deze is iets hoger dan in het oorspronkelijke 

projectplan DeltaKust, omdat de bestuurdersexcursie uit het programma d it jaar breder getrokken wordt, met ais doelgroep 

alle bij RSD betrokken besturen

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Programma kennisactiviteiten 

P ro jectverantw oorde lijke : Provincie West-Vlaanderen
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3 Cultuurparcours

Doei is door concrete sam enwerking in de Delta tussen diverse steden op culturee l en toeristisch gebied het 

culturee l k lim aat te verbeteren. Zowel de verbetering van kennis en kw a lite it door culture le u itw isseling tus

sen verenig ingen en Inste llingen, ais het vergroten van het cu ltu re le  aanbod voor de Inwoners en bezoekers 

van de aangesloten steden staan voorop.

Enerzijds w o rd t gestreefd naar verb ind ing: een zoektocht naar gedeelde Ide n tite it o f ju is t verschillende 

maar aanvullende cu ltu re le  kenmerken, m et andere woorden: cu ltuur ais doei. Anderzijds, en m instens zo 

belangrijk, w o rd t versterking van de econom ische aantrekkelijkheid van de regio nagestreefd, m et aanspre

kende culture le u itingen ais m l.ddel.

CultuurParcours w o rd t opgezet en uitgevoerd ais een sam enhangend program ma van:

• Projecten die zowel In t ijd  ais locatie kunnen worden georganiseerd

• een Culturele H oofdstructuur, m et ankerpunten en onderlinge verb ind ingen, waarover de projecten 

kunnen worden uitgezet.

Eind 2006 heeft de gem eente Bergen op Zoom  ais trekker van d it pro ject een ha lftim e

pro jectle ider Ingehuurd, voor 1 jaar gefinancierd door een aantal Vlaamse en Nederlandse gem eenten en

provincies. Voor 2008 zijn In 2007 een aantal sam enw erkingsactiv ite iten reeds vergaand voorbereid.
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Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• gespreksronde individuele projectpartners RSD-budget: € 1.431 RSD-budget: € 10.000

• 2 werkbijeenkomsten totaal projectbudget be

Resultaat 2007 heerd door Bergen op Zoom

• Startbrochure

• Werkplan: voorbereiding samenwerkingsactiviteiten 

2008

• Website opgezet (een routeplanner in de Culturele 

Hoofdstructuur m.m.v. betrokken musea)

2006-2008: c.a. € 60.000

In de begroting van 2007 was een zekerheidsstellend bedrag opgenomen van € 10.000. D it bedrag is in 2007 nauwelijks ge

bruikt

Geplande acties 2008 Begroting 2008

• Bestuurlijk samenwerkingsconvenant tussen steden en provincies met onderlinge RSD-budget: € 5.000

financieringsafspraken

• Amateurkunstenfestival: 'Zingen in de Delta' (c.a. € 25.000)

• Beiaardiers event: 'Torens in de Delta' (c.a. € 25.000)

Voor 2008 is voor eventuele extra kosten voor de opstart van activiteiten en management nog een beperkt bedrag opgenomen

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Programma kennisactiviteiten 

P ro jectverantw oorde iijke : Gemeente Bergen op Zoom
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4  D e ltaN et (In terreg  IVC)

DeltaNet be tre ft een Europees p ro jec t in het kader van in terreg ionale samenwerking.

Het pro ject kent 9 partners; behalve RSD (België en Nederland) zijn het partners u it Polen, Duitsland, 

Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Roemenië.

De Europese deltageb ieden delen vele ge lijkaardige kenmerken, problem en en uitdag ingen. De delta- en 

estuarium gebieden zijn hoekstenen van een duurzam e ru im teon tw ikke ling  in een verenigd Europa, waar de 

bevolking en de econom ie zich concentreren; waar de natuurlijke en culture le erfgoedwaarden hoog zijn en 

waar de be langrijke u itdag ingen m et betrekking to t ve ilighe id (waterbalans) van toekom stig  belang zijn.

De belangrijkste doelste lling van DeltaNet is een leer- en be le idsnetw erk van Europese de ltageb ieden op te 

zetten. D it ne tw erk zal verschillende delta's in term en van zowel geografie ais bestuur behandelen. D it zal 

concrete vergelijkende analyses en de extrapolatie  van toepasbare inzichten en resultaten verzekeren.

De u iteen lopende verantw oorde lijkheden per gebied van overheden en diverse instanties bieden een ver

scheidenheid aan uitdag ingen.

De verwachte directe resultaten van het DeltaNet pro ject zijn:

• b ijeenbrengen en verbetering van kennis en ervaringen

• nieuwe instrum enten voor duurzaam bestuur van de de ltageb ieden in Europa

• grotere bew ustw ord ing van bedre ig ingen en kansen van delta's op verschillende beleidsniveaus, onder 

de bevolking en andere "stakeholders" van de de ltagebieden

Het pro jectvoorste l voor d it In te rreg-p ro jec t is ingediend. De voorziene p ro jec tte rm ijn  is 2009-2011/2012.
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Acties 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• opstellen projectaanvraag in nauwe correspondentie RSD-budget: € - 5.695 RSD-budget: € 15.000

met de Europese partners

• bijeenkomsten in Bristol (UK) en Tulcea (RO)

Resultaat 2007

• projectaanvraag en cofinancieringverklaringen van

de partners

In 2007 heeft een correctieboeking uit 2006 plaatsgevonden, daarnaast is het voor 2007 geraamde bedrag nog niet besteed 

omdat de Europese commissie de indiening van Interreg IVC projectaanvragen in 2007 verlaat heeft to t begin 2008. Eerste 

substantiële uitgaven en voorfinancieringen zullen dus pas eind 2008 plaatsvinden

Geplande acties 2008 Begroting 2008

• indiening projectvoorstel RSD-budget: € 20.000

• voorbereidende activite iten najaar 2008

Het totale projectbudget over 3 jaar bedraagt € 1.286.350, waarvan €1.003.822,50 ERDF subsidie

Formeel is prov. Oost-Vlaanderen in naam van RSD de leadpartner, zij beheert ook het budget en staat in voor de voor

financiering

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Programma kennisactiviteiten

Pro jectverantw oorde iijke : RSD-secretariaat /  Provincie Oost-Vlaanderen
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ECONOMIE

i  Delta-GIS

Doei is grensoverschrijdende afstem m ing van prom otie  van bedrijventerre inen in de Rijn-Schelde Delta. 

Binnen d it p ro jec t is een gem eenschappelijke GIS-databank voor de in het RSD-gebied gelegen beschikbare 

bedrijventerre inen gemaakt. De databank van 2001 is ais een tw ee ta lige  portaalsite raadpleegbaar: w w w . 

m ainportde lta .eu. Deze in ternettoepassing is een be langrijk  p rom otie -ins trum en t voor de RSD-regio.

De databank bevat gegevens over bedrijventerre inen, geplaatst in een ru im te lijke, in frastructure le  en socio- 

economische context. De site is al geruim e tijd  aan renovatie toe. Belangrijk (financieel) e lem ent daarin is de 

beschikbaarheid van een grensoverschrijdende actuele topogra fische ondergrond. Onderdeel van d it p ro 

m otioneel instrum ent is een in teractieve kaart m et alle beschikbare bedrijventerre inen in de Delta.

In 2006 is overleg gestart m et het Nederlands Kadaster en het Belgisch NGI over vergelijkbare abonnem en

ten m et koppelbare bestanden m et ais doei daadwerkelijk  één kaart te maken, m et een abonnem ent voor 

updates van de onderdelen. D it is ook zeer gewenst en bru ikbaar voor andere pro jectw erk ingen. O pvolgend 

zal gew erkt kunnen worden aan de in teractieve kaart voor m et name de grote bedrijventerre inen.

3 2



Activiteiten en resultaten 2007 Rekening 2007 Begroot 2007

• Overleg en verkenning met Kadaster en Nationaal RSD-budget: « 5.118 RSD-budget: « 15.000

Geografisch Instituut afgerond.

• Cartografisch werk koppeling software en data

Door het langer duren van overleg en verkenning is feitelijke start vertraagd, waardoor alleen voorbereidende werkzaamheden 

verricht zijn en budget slechts deels benut in 2007

Geplande acties 2008

Opbouw van geheel nieuwe versie site www.mainportdelta.eu (oude is gedateerd en deels 

gecrasht) met interactieve toepassing van de grensoverschrijdende topografische kaart (en 

daaraan gekoppelde data)

Eerste presentatie voorzien in Stuurgroep mei 2008

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Prioritair project (priorite it 2)

Pro jectverantw oorde iijke : RSD-secretariaat /  Provincie Antwerpen bestuurlijk

Begroting 2008

RSD-budget:« 55.000
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2 DeltaHavens

Doei is sam enwerking tussen de zeehavens van de Delta en het on tw ikke len van een grensoverschrijdend 

Havenplatform .

In het reguliere havenoverleg zijn de Deltazeehavens vertegenw oord igd. In d it overleg worden actuele 

acties gepland, zoals:

-  Kennis- en ervarlngsultw lsselm g door Inrlchten expertenm eetlngs (voortschrijdend)

-  Concrete sam enwerkingsprojecten

Op be s tuu rlijken  directieniveau (alle 6 de gouverneurs en commissarissen van de provincies en de CEO's 

zeehavens) zijn vanaf 2007 een aantal bijeenkom sten gehouden m et ais doei een econom ische agenda voor 

de sam enwerking op te stellen.
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Acties 2007: Rekening 2007 Begroot 2007

• 1 ambtelijke bijeenkomst havenoverleg RSD-budget: € 1.945 RSD-budget: € 10.000

• 2 bijeenkomsten op bestuurlijk en directieniveau

provincies en zeehavens: economische agenda voor

de samenwerking

Resultaat 2007

• 1 bijeenkomst tussen de zeehavens en de betrokken

administraties en ministeries over de fijns to f p roble

matiek en klimaatbeleid.

• 1 seminar over Havens en Onderwijs

Eerder is de afspraak ambtelijk gemaakt te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke uitgave van de Deltatribune in 2007. In 

het bestuurlijk overleg met de zeehavens zijn echter andere prioriteiten bepaald. Hierdoor is in 2007 minder besteed, maar zal in 

2008 vooral b ij de mobiliteitsprojecten een aanzienlijk hogere investering gevraagd worden

Geplande acties 2008

• vervolgbijeenkomsten op bestuurlijken directieniveau provincies en zeehavens

• uitwerking mobiliteitsprojecten (zie elders)

Begroting 2008

RSD-budget: € 5.000

Voor ondersteunende werkzaamheden is in de begroting 2008 een beperkt budget opgenomen

Soort p ro je c t/p r io r ite it :  Programma kennisactiviteiten

wordt mogelijk regulier periodiek bestuurlijk 

overleg

Pro jectverantw oorde lijke : RSD-secretariaat /  covoorzitters

35



3 Delta-China II

Dit p ro je c tin itia tie f u it het havenoverleg verkeerde in 2007 nog in de verkennende fase. Behalve verken

nende gesprekken, is geen concreet p ro jectvoorste l on tw ikke ld . In 2007 zijn b ijgevolg geen gelden hiervoor 

besteed. Voor 2008 zijn ook geen gelden begroot.
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INLEIDING

In 1995 on tstond het in itia tie f to t op rich ting  van het Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsproject. D it gebeurde 

vanu it de ove rtu ig ing  dat er in beginsel veel is dat de inwoners van de Delta b ind t. Op 17 mei 1999 onde rte 

kenden tai van organisaties in Brugge het Delta-Akkoord. Doei was om d it sam enw erkingspro ject te besten

digen in een meer duurzam e organisatie. Op grond van d it akkoord fun c tione e rt sindsdien de Rijn-Schelde 

Delta Sam enwerkingsorganisatie.

D it eerste akkoord kent een lo op tijd  to t 2006; in deze periode heeft de sam enwerking een on tw ikke ling  

doorgem aakt, waardoor het ook inhoude lijk  gewenst is d it akkoord te actualiseren. Het resultaat is een 

tw eede Delta-Akkoord. D it ge ld t voor de periode van 1 januari 2006 to t en m et het jaar 2011.



INHOUD VAN DE SAMENWERKING

Voorgeschiedenis

In de werking van het eerste akkoord lag de nadruk op het onderkennen van kansen om In een gezam enlijk 

op treden aan nieuwe on tw ikke lingen deel te nemen die verband hielden m et het v inden van de optim ale 

balans voor een geïntegreerde duurzam e on tw ikke ling  van de Delta. Een goede onderlinge verstandhou

ding tussen bestuurders en nadere actoren In de delta Is daarbij van w ezen lijk  belang. Hierin lig t Immers de 

basis van de Samenwerkingsorganisatie.

De Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie Is vooral een on tm oe tingspun t van verantw oorde lijken , 

die leder voor zich ge leg itim eerd  zijn door de organisaties die zij vertegenw oord igen . Aan de afsp iegeling 

van deze organisaties on tleen t de Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie kracht. Het Is de wens om 

gezam enlijk  meer to t stand te brengen dan Iedere deelnem ende organisatie afzonderlijk . De partners stre

ven op zo veel m ogelijk  gebieden naar resultaten, die zonder samenspraak niet, o f n ie t optim aal, to t stand 

zouden zijn gekomen.

Veranderende om geving

Naarmate de m ondialisering toeneem t en de betekenis van Europa groeit, w o rd t het ook noodzakelijker 

dat besturen In sam enhangende grensgebieden beleid afstem m en en samenwerken. Ook vanwege de to e 

nem ende Europese regelgeving en de m ondialisering van de econom ie w o rd t het voor de eigen dossiers 

van de partners noodzakelijk om meer aandacht te hebben voor a fstem m ing en netw erking op een hoger 

schaalniveau. De activ ite iten  van de afzonderlijke partners kunnen aan e ffe c tiv ite it w innen en vertrag ing 

kan bij de u itvoering  voorkom en w orden, wanneer In bele id en plannen meer aandacht aan de Europese 

bestuurslaag besteed w ord t. Grensoverschrijdend b ied t de RSD -  Inhoude lijk  en territoriaa l -  uitgelezen 

m ogelijkheden om een noodzakelijke eenduid ige Iden tite it en samenhang In Europa en op wereldschaal te 

presenteren.

D it gebeurt b innen de sam enwerking ongeacht Ieders hiërarchische bevoegdheden In de reguliere beslu it

vorm ingsprocessen o f posities In het maatschappelijke veld.

Am bitie  en doei

De Rijn-Schelde Delta sam enwerking zelf heeft zich de afgelopen jaren on tw ikke ld  to t een volwassen orga

nisatie. D it tw eede Delta-Akkoord gaat dan ook verder dan het onderkennen van kansen. Het heeft de
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am bitie  om fe werken aan a fstem m ing , keuzes en visievorm ing voor de ganse delta. R esultaatgericht en u itm o n 

dend in concrete p lannen  en activ ite iten.

De Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie s treeft ernaar haar am b itie  te verwezenlijken door w er

kende weg verbanden te leggen en te verstevigen tussen bestuurders en andere actoren u it de Delta. Het 

on tw ikke len en onderhouden van het bestuurlijk  en professioneel ne tw erk op zichzelf is een be langrijk  doei 

van de samenwerking.

De RSD Stuurgroep is het gem eenschappelijk overlegorgaan in een niet-ju rid isch beperkende om geving 

ais an tw oord  op de gefragm enteerde verantw oorde lijkheden in de grensoverschrijdende regio. Deze 

Stuurgroep rich t zich op afstem m ingsvraagstukken, actuele on tw ikke lingen  en bestuurlijke visies.

Het opera tioneel pro jectn iveau is daarbij een m iddel dat zich prim air rich t op een geïntegreerde gebieds

gerichte benadering. Deze pro jecten worden gerealiseerd op een creatieve in teractieve werkw ijze m et de 

partners en waar m ogelijk  ook m et kennisinstituten; een professioneel kw a lita tie f hoge standaard is daarbij 

het doei.

De Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie w il een organisatie zijn die kansen b ied t aan bestuurders 

en andere publieke en private actoren in de Delta te r stim u lering  van een op tim ale balans voor w oon-, werk

en leefm ilieu in de Delta.

Samenwerken geschiedt langs de krachtlijnen econom ie, m o b ilite it en leefm ilieu. Op deze w ijze w il RSD de 

v ita lite it van deze bij u its tek economisch en na tuurlijk  samenhangende regio versterken.

Samenwerken binnen RSD betekent werken aan bestuurlijke en pro jectm atige  be le idsvoorbereidende 

afstem m ing en geïntegreerde visievorm ing door het realiseren van concrete pro jecten. De sam enwerking 

rich t zich op structuurverstrekkende samenhang van de Delta.

D it b ied t de partners enerzijds de m ogelijkhe id hun eigen beleid en ac tiv ite iten  te plaatsen in een gro ter 

ru im te lijk  functionee l samenhangende structuur, anderzijds b ied t het perspectie f de regio te verankeren in 

het gro te r Europa. Onderm eer door het te gebruiken ais regionale onderbouw ing  voor s tructuurfondsen.

Positiebepaling van de RSD regio in Europa

Aan het einde van deze sam enwerkingsperiode moet:

-  het ne tw erk Rijn-Schelde Delta bekend zijn b ij alle publieke en alle grote private en maatschappelijke 

organisaties, werkzaam in de delta;
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-  de Stuurgroep zich bewezen hebben ais hét regionale p la tfo rm  voor de delta inzake econom ie, m o b ili

te it en leefm ilieu;

-  het totaa l van de resultaten -  van concrete sam enw erkingsactiv ite iten tezamen -  een geïntegreerde 

samenhang van econom ie, m o b ilite it en leefm ilieu voor de delta kunnen waarborgen.

-  het beeld van delta op Europees en m ondiaal schaalniveau op begrip  gebracht zijn.

Om d it doei te verwezenlijken streven de partners ernaar om een netw erk te onderhouden tussen relevante 

organisaties en de vertegenw oord igers daarvan en door het uitvoeren van activ ite iten  die het gebied ten 

goede komen.

Een praktische, pro jectm atige  sam enwerking staat voorop.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij het werk van de Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie zijn stim u lering  van 

sam enwerking op basis van bestaande activ ite iten  en de on tw ikke ling  van In itia tieven op basis van Inzich

ten en belangen van de partners. De Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie Is subsidiair aan In de 

Delta werkzam e organisaties en aan de daaru it voortkom ende activ ite iten . Bovendien w il RSD haar resulta

ten en In itia tieven presenteren, dan wel op de agenda plaatsen van andere fora.

F lex ib ilite it Is norm , ook tussen partners onderling.

De door het Rijn-Schelde Delta Sam enw erkingspro ject In ju li 1998 u itgebrachte nota Delta-Perspectie f en de 

uitkom sten van de sam enwerklngsresultaten In de Rijn-Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie  sindsdien, 

vorm en de leidraad voor het on tp loo ien  van activ ite iten . Wat be tre ft de situatie eind 2005 gaat het om de 

resultaten van het RoBrAnt+ pro ject (2005), de conclusies u it de tussenevaluatie (2003) en hetgeen In de 

Positiebepaling RSD (2005) verm eld staat. In de periode van d it tw eede Delta-Akkoord Is een nieuw Delta- 

Perspectlef voorzien. D it m oet le lden to t meerjarige afspraken.

D it akkoord b ied t alleen het kader waarb innen sam engewerkt w ord t; het zijn de partners zelf die ínhoud 

geven aan de am bitie  van de sam enwerking en ook per a c tiv ite it zelf het am bitieniveau kunnen bepalen.
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SAMENWERKINGSAGENDA

Actuele speerpunten

De sam enwerking rich t zich m et name op de thema's: econom ie, m o b ilite it en leefm ilieu. Voor de eerst

kom ende jaren betekent d it voor de pro jectm atige  werking:

Economie

Versterking van de economische samenhang en afstem m ing.

-  Het pro ject: Economische Clusters (gestart 2005) w o rd t in 2006 verder u itgew erkt en le id t to t  concrete 

plannen en vervo lgpro jecten voor de kom ende jaren. Deze activ ite iten  worden het resultaat van samen

w erking van bedrijven zelf, dan wel het resultaat van sam enwerking tussen bedrijfsleven en overheden.

-  In het Havenoverleg zal op reguliere basis verder gew erkt w orden aan kennisuitw isseling, gem een

schappelijke belangen en problem atieken, u itm ondend in onderm eer sam enwerkingsprojecten.

M o b ilite it

-  In vervo lg op de resultaten van het p ro ject RoBrAnt+ in 2005, zal in 2006 gestart worden m et de jaar

lijkse m on ito ring  van alle relevante concrete on tw ikke lingen en plannen be tre ffende de verkeers- en 

vervoersstrom en en in fras truc tuur (systematische actualisering Quick Scan RoBrAnt+).

-  In 2006 zal een grensoverschrijdend -  period iek te actualiseren -  databestand van de verkeers- en ver

voersstrom en in de delta opgeste ld worden.

-  In 2007 en 2008 zal d it bestand verder on tw ikke ld  kunnen worden to t een grensoverschrijdend ver

keersmodel.

-  M oge lijk  zullen op grond van de bestuurlijke discussie over RoBrAnt+ meer acties volgen.

Leefm ilieu

-  Het pro ject DeltaLandschap zal in 2006 resulteren in een Delta-Atlas m et een quick scan van bele ids

visies, plannen en kne lpunten aan de hand waarvan een grensoverschrijdend landschapsbeeld vo rm 

gegeven w ord t. Vanaf 2007 zullen concrete vervo lgacties plaatsvinden. Verder w o rd t een periodieke 

m on ito ring  van de qu ick scan opgesteld.

-  Vooral in de ltageb ieden staan intensieve economische (havengebonden) on tw ikke lingen, stedelijke 

druk en de zorg voor natuur en landschap vaak op gespannen voet. RSD is in 2004 gestart m et het 

opzetten van Europese sam enwerking tussen soortge lijke estuariene gebieden. In 2007 zal d it  Europees 

pro ject DeltaNet starten m et een loop tijd  van enkele jaren.
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-  Voor de periode to t 2007 v inden de sam enw erkingsactiv ite iten voor de Deltakust vooral plaats in het 

Europees p ro jec t Sail (Interreg 3B). Tegen het eind van d it p ro jec t w o rd t bezien o f er op grond van con

crete onderw erpen nieuwe activ ite iten  vorm gegeven kunnen worden.

-  In het kader van het p ro ject CultuurParcours w o rd t vooral op stedelijk  niveau structure le  sam enwerking 

opgezet tussen overheden en private organisaties. U itw isseling, prom otie , publieksw erv ing en u its tra 

ling van u itvoeringspro jecten staan ais reguliere activ ite iten  gepland. Een perm anent coö rd ina tiepun t 

zal naar verw achting vanaf 2006 functionee l zijn. Een p ilo tp ro je c t v in d t van 2006 t/m  2008 plaats tussen 

Brugge en Bergen op Zoom.

Program m a voor de langere term ijn

M et de h iervoor uitgeschreven acties voor de korte te rm ijn  en de drie krachtlijnen o f thema's, w o rd t in fe ite 

het instrum enta rium  gem aakt om voor de langere te rm ijn  gestructureerd te werken aan bele idsvoorberei- 

dende afstem m ing, m on ito ring , visievorm ing en concrete plannen.

De noodzakelijk toenem ende aandacht voor de positiebepaling van de Rijn-Schelde Delta ais een samen

hangende ru im te lijke en economische regio in het opschalend Europees en m ondiaal krachtenveld zal op 

te rm ijn  een be langrijk  duurzaam doei vorm en. De zorg voor de concurrentiepositie  van de 8 zeehavens op 

de Europese en wereldschaal versterken deze aandacht. D it, in de wetenschap dat RSD start b ij een goed 

economisch ¡nvesteringsm ilieu voor het bedrijfsleven; leefm ilieu en m o b ilite it zijn h ie rb ij randvoorwaarden 

onder prim aire verantw oorde lijkhe id  van de overheden.

Enerzijds vraagt d it  om alle kansen en wensen voo rtdurend  een plaats te bieden in een wervend sam enhan

gend perspectie f voor de gehele regio dat m eerwaarde op levert voor partners. D it be tekent geïntegreerd (al 

dan n ie t p ro jectm atig) onderzoek, visievorm ing en bestuurlijk  overleg tussen de verantw oorde lijken binnen 

de Delta. Anderzijds vraagt een evenw ichtige sam enhangende on tw ikke ling  van de Delta om analyse en 

specifieke vorm geving van deze on tw ikke ling  in vergelijk ing m et concurrerende regio's in Europa.

Op grond van de voortschrijdende resultaten van de verm elde sam enwerkingspro jecten zal eind 2006 

gestart worden m et de opm aak van een nieuw Delta-Perspectief.

Daarin worden de visies en keuzes u it de pro jecten verw erkt to t  een ru im te lijk  en functionee l sam enhan

gend geïntegreerd structuurbee ld  voor de langere te rm ijn ; bru ikbaar voor m eerjarige afspraken m et de 

partners. M et d it Perspectief (gereed 2007/08) zullen de partners beter in staat zijn vanu it de inhoude lijke 

samenhang en afstem m ing op de schaal van de Delta hun eigen beleid te plaatsen, te beargum enteren,
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vorm  te geven en u it te voeren. D it perspectie f legt ook een basis voor positiebepaling van de regio in 

Europa.

Op te rm ijn  is het w e llich t m oge lijk  op grond van d it pe rspectie f een gezam enlijke investeringsagenda te fo r

m uleren. In eerste aanleg zal afstem m ing op zichzelf al veel desinvesteringen kunnen voorkom en.

M iddelen

C om m unicatie

-  onderhouden be s tuu rlijken  a m b te li jk / professioneel netwerk;

-  websites, publicaties, workshops, b ijeenkom sten en excursies;

-  plaatsen van in itia tieven en sam enwerklngsresultaten en In itia tieven op de agenda van andere fora. 

Projecten

voor de drie dimensies econom ie, m o b ilite it en leefm ilieu.

De pro jecten zullen steeds m oeten voldoen aan de volgende criteria:

-  relatie m et de Delta

-  grensoverstijgend in de effecten ervan

-  gedragen door tenm inste een van de partners vertegenw oord igd In de stuurgroep, en voldoen aan de 

bestuurlijke u itgangspunten ais subsid iarite it, com p lem enta rite it en gerich the id op synergie.

Jaarlijkse m anifestatie

Deze zogenaamde Deltadagen staan In het kader van actuele thema's. Verder worden er resultaten o f In i

tia tieven gepresenteerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelste lling van de Rijn-Schelde Delta 

Samenwerking.

Periode en w erking

Na een eerste oriën terende fase van d rie ja a r (1997 to t en m et 1999) en de eerste daadwerkelijk  fun c tione 

rende periode van overeenkom st (2000 to t  en m et 2005) gaat nu de tw eede periode In van I januari 2006 

to t en m et 31 decem ber 2011.

Tegen het einde van deze 6 jaar w o rd t de sam enwerking geëvalueerd m et beslu iten van de S tuurgroep over 

eventuele structure le  aanpassingen op Ínhoud, werkw ijze en het continueren. Jaarlijks w o rd t vervolgens 

steeds het program ma voor een korte (3 jr.) en voor m idde llange term ijn  (5-10 jr.) geactualiseerd.

Deze programma's worden gem aakt naast de gebru ikelijke jaarlijkse gedeta illeerde activ ite itenp lannen. 

Hierin is ook de begro ting  van dat jaar e n d e  rekening en jaarverslag van het voorgaande jaar opgenom en.
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DE SAMENWERKINGSORGANISATIE

De partners

De RSD sam enwerking kenm erkt zich door deelname van zowel publieke ais private partners u lt alle lagen 

van de publieke beslu itvorm ing en de maatschappij.

RSD Is een open netw erk m et partners In de delta van Rijn, Maas en Schelde; globaal begrensd door de 

grootstede lijke  agglom eraties van Rotterdam , Dordrecht, Breda, A ntw erpen, Gent, Brugge en Oostende en 

de kustlijn

Per 1 januari 2006 w o rd t deelgenom en door:

(partners zoals verm eld nog onder voorbehoud)

-  de Benelux Economische Unie;

-  het Vlaams Gewest;

-  de Nederlandse Rijksoverheid (projectgewljs);

-  de provincies West-Vlaanderen,

Oost-Vlaanderen, Antw erpen, Zeeland,

Noord-Brabant, Zuld-Holland;

-  de stadsregio's Rotterdam  en Drechtsteden;

-  de steden /  gem eenten A ntw erpen, Bergen op Zoom, Breda, Brugge, Dordrecht, Etten-Leur, Gent, 

M idde lburg , Oostende, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam , Terneuzen, Vllsslngen;

-  de Kamers van Koophandel van Zeeland, West-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, 

Rotterdam, Antw erpen en de bedrijfsveren ig ingen Deltallnqs en A lfaport;

-  de havenbesturen van A ntw erpen, Dordrecht, Gent, M oerdijk, Oostende, Rotterdam , Zeeland Seaports 

en Zeebrugge;

-  de natuur- en m ilieuorganisaties: Bond Beter Leefm ilieu, N a tuurpunt, Nederlandse M ilieufederaties.

De organisatie

De sam enwerking w o rd t bepaald door de vertegenw oord igers van de partners In de Stuurgroep. Zij w o r

den geacht vanwege hun organisaties o f koepels ten vo lle  ge leg itim eerd te zijn. De s tructuu r van de Rijn- 

Schelde Delta Sam enwerkingsorganisatie Is m et nadruk transparant van aard.

Er zijn v ijf  geledingen:
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Stuurgroep

bestaande u it bestuurlijke vertegenw oord igers van alle partic iperende partners. Zij w ijzen de covoorzlt- 

ters aan. Thans zijn dat de Commissaris van de Koningin van Noord-B rabant en de Gouverneur van Oost- 

Vlaanderen. De voorz itte rs zijn ve ran tw oorde lijk  voor het goed functioneren van de stuurgroep, kerngroep, 

bege le id ingsgroep en managem ent.

De Stuurgroep kom t ten m inste tweem aal per jaar bijeen.

De Stuurgroep is gerich t op plenaire beslu itvorm ing, In principe op basis van consensus.

Praktisch gezien zijn naast de leden van de Stuurgroep bij de vergaderingen ook aanwezig: de leden van de 

kerngroep en het secretariaat en vertegenw oord igers van het corps d ip lom atiek  van Nederland, België en 

Vlaanderen.

De voorz itte rs voorzien u it hun organisatie de stuurgroep In co-secretarlssen. Deze co-secretarlssen zitten 

de ondersteunende bege le id ingsgroep en kerngroep voor.

Kerngroep

bestaande u it vertegenw oord igers van de zes provincies, de gezam enlijke kamers van Koophandel, de twee 

grootste  havens en de Benelux Economische Unie. De kerngroep gee ft samen m et de Deltam anager le id ing 

aan de voortgang van de sam enw erkingsactiv ite iten , coö rd inee rt de u itvoering  en bere id t de besluiten voor 

de Stuurgroep voor.

Begeleidingsgroep

bestaande u it vertegenw oord igers van de partners te r ondersteun ing van de stuurgroepleden, dan wel 

ac tie f binnen de werking van de sam enwerking. Taak: een klankbord vorm en te r voorbere id ing  van de 

beslu itvorm ing In de stuurgroep. Hier v inden vooral onderlinge In form atieverstrekking, op in ievorm ing en 

uitw isseling van standpunten plaats.

Projectgroepen

deze zijn Ingesteld door de S tuurgroep en staan onder le id ing van één lid van de Stuurgroep, waar m ogelijk  

tw ee (u it belde landen één).

D eltam anager

de dagelijkse m anager van de Sam enwerkingsorganisatie. Taken: algehele coördinatie van voorbere id ing  en 

u itvoering  van activ ite iten ; verzorging Interne en externe com m unicatie. Hij geeft le id ing aan het secretari

aat en adviseurs.
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Dit secretariaat kent in personele zin princip iee l een beperkte omvang en steunt in be langrijke mate op de 

inzet van de partners.

De financiën

De financiën van de sam enwerking worden beheerd door de provincie Noord-Brabant.

Deze is ook verantw oorde lijk .

De Sam enwerkingsorganisatie kent algem ene inkom sten en pro jectinkom sten.

De Vlaamse partners en de Nederlandse partners dragen jaarlijks ieder voor de h e lft b ij in de algemene 

inkom sten. D it gebeurt volgens een voo ra f afgesproken jaarlijkse bijdrage per partner. Deze w o rd t jaarlijks 

geïndexeerd m et een grensoverschrijdend gem iddelde van de CPI index (Consumer Price Index voor de 

dienstensector).
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Uit de algem ene inkom sten worden bekostigd:

• het m anagem ent van de Delta organisatie (personele en hu ishoudelijke kosten);

• de com m unicatie;

• de kosten voor, door de stuurgroep goedgekeurde, in itia tie flasten van startende pro jecten en bijdragen 

aan activ ite iten ;

• enkele generieke pro jecten, w.o. de herziening van het Delta-Perspectief.

De partners in de diverse pro jecten delen gezam enlijk  in de kosten van de door hen contractueel gedragen 

pro jecten. Deze pro jec tbudgetten  worden in beginsel beheerd door de aangewezen trekker van het a fzon

derlijke pro ject. Het streven is erop gerich t om waar m oge lijk  ondersteun ing door anderen te verkrijgen, 

b ijvoorbee ld  vanu it de Europese Unie.

Onder pro jectinkom sten worden gelden verstaan die de -  voor een p ro ject verantw oorde lijke  -  partner 

eventueel kan Inbrengen In de RSD-begrotlng te r realisering van een sam enw erkingspro ject door het secre

tariaat.

De medewerkers van het secretariaat zijn In dienst bij een van de partners. Hun salarissen worden vanu it het 

RSD-budget door de provincie Noord-B rabant aan de partners betaald. De provincie Noord-B rabant dan wel 

de provincie Oost-Vlaanderen zijn de form ele Instanties die In voorkom end geval In rechte treden voor het 

secretariaat van de RSD-samenwerklng.

Externe consultants, adviesbureaus en adviseurs worden Ingeschakeld nadat zij voora f een o ffe rte  en prijs

opgave voor hun te leveren diensten Ingedlend hebben bij het secretariaat. Deze diensten vallen onder de 

gebru ike lijke aanbested lngsvoorwaarden van de voor de sam enwerkingsorganisatie In rechte optredende 

provincie.
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Het akkoord

Onderstaande partners w illen  actie f de sam enwerking voo rtze tten  in de Rijn-Schelde Delta zoals hier 

beschreven. Na onderteken ing op 30 novem ber zal ieder der ondertekenaars zich inspannen om to t ra tifice 

ring te komen van d it akkoord, zodanig dat de con tinuering  van de sam enwerking voor de nieuwe term ijn  

ook na 1 januari 2006 w o rd t gewaarborgd.

Anderen in de Delta worden u itgenod igd  deel te nemen in d it akkoord.

mevrouw J.R.H. Maij-Weggen
Commissaris v.d. Koningin Provincie Noord-Brabant 
Voorzitter Stuurgroep Rijn-Schelde Delta

de heer A. Denys
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 
Voorzitter Stuurgroep Rijn-Schelde Delta

de heer D. van Mechelen
M inister Vlaams Gewest

mevrouw M. Boydens
Schepen Stad Brugge

de heer B. Bronders
Schepen Stad Oostende
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de heer H.W.J. de Bruijn
Haven bedrijf Rotterdam

de heer H. Bruyninckx
Voorzitter Bond Beter Leefmilieu

de heer M. De Buck
Gedeputeerde Provincie oost-Vlaanderen

de heer J. Coens
Voorzitter/gedelegeerd bestuurder 
Haven bedrijf Zeebrugge

de heer R. De Meyer
gedelegeerd bestuurder A lfaport
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de heer L.A. van Gelder
Voorzitter Ka mer van Koophandel Zeeland

de heer F. Geudens
Gedeputeerde Provincie Antwerpen

de heer P. Van Gheluwe
Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen

de heer F.D. van Heijningen
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

de heer B.M.J. Hennekam
Secretaris-Generaal Benelux Economische Unie





de heer E.J. Janse de Jonge
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

de heer P. Janssens
Burgemeester Stad Antwerpen

de heer J. Vande Lanotte
voorzitter/gedelegeerd bestuurder 
Haven bedrijf Oos ten de

de heer C.A. van Loon
Plv. voorzitter Kamer van Koophandel West-Brabant

de heer F.J. van den Oever
Wethouder Havenbedrijf Dordrecht

A  15





de heer I.W. Opstelten
Burgemeester Stad Rotterdam  
Voorzitter Stadsregio Rotterdam

mevrouw M. le Roy
Gedeputeerde/ Voorzitter Zeeland-Seaports

de heer A.S. Schölten
Burgemeester Zwijndrecht, namens De Drechtsteden

mevrouw K. Temmerman
Schepen Stad Gent

de heer D. Termont
Schepen /  Voorzitter Havenbedrijf Gent





de heer U. Uyterw ijk
Directeur Havenschap Moerdijk

de heer P.A.C.M. v.d. Velden
Burgemeester Stad Breda

de heer J.P. Verschueren
Havenbedrijf Antwerpen

de heer H. van Waveren
Gedeputeerde Provincie Zeeland

de heer P.C.E. van Wijmen
Voorzitter Delta Overleg
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bijlage B | STRATEGIEPAPER | MEI 2008

VASTSTELLINGEN EN UITDAGINGEN

Vaststellingen - Globaal

Naast concurrentie is de onderlinge sam enwerking tussen de zeehavens zé lf groeiend. D it ge ld t ook grens

overschrijdend en nationaal tussen de te rrito ria le  overheden in de RSD-regio; in onderscheiden en wisse

lende allianties.

Er Is een b lijvende toenem ende Im pact van de w ere ldm arkt op de regionale econom ie en meer specifiek 

van on tw ikke lingen a.g.v. m ondiale transportketens In zeehavens en hun directe achterland.

De ru im te lijke expansie van de zeehavens b lijf t  groeien; de druk op schaarse ru im te en m o b ilite it neem t als

maar toe.

Bestaande sturende bestuurlijke allianties zijn in het hu ld ig  in ternationaal en globallserend landschap nog 

steeds trad itionee l nationaal georiënteerd.

De (ontw lkkellngs-)kansen en bedre ig ingen concurreren Intussen op Europese en globale schaal.

Bestuurlijke grensoverschrijdende synergie en regie, gebaseerd op de vanzelfsprekende functione le  en 

ru im te lijke samenhang van RSD, ais een regio die er Europees en mondiaal toe doet, Is nauwelijks aanwezig.

U itdag ingen - Regionaal 

De RSD-sam enwerking:

• een grensoverschrijdend bestuurlijk  bo tto m -up  ove rlegp la tfo rm  en netw erk m et diverse actoren en 

sectoren »» valoriseren

• rijk  aan ervaring en kennis door p ro jectm atige  aanpak »» continueren

• im pact resultaten Is te v rijb lijvend , engagem ent partners In tentioneel en lokaal »» m obiliseren

• m ist krachtig en slagvaardig bestuur & organisatie »» optim aliseren

• nood aan du ide lijke re latie /engagem enten tussen alle overheden & partners »» verankeren

• nood aan een e ffic ië n t en gem andateerd grensoverschrijdend bestuur en beslu itvorm ingsproces »» RSD 

toekom stig  aanspreekpunt voor hele regio »» organiseren



Conclusie:

• In het in te rnationaal g lobaliserend landschap Is een effectieve geïntegreerde grensoverschrijdende 

visie m et een opera tione le regie vereist die w o rd t gedragen door alle overheden tezamen m et de secto

ren (I.h.b. havens) en actoren In de RSD-regio.

• Visie en aanpak focussen op duurzam e synergie m et het oog op een op tim ale on tw ikke ling  van de eco

nom ie (m et havens ais centrale m otor) en gediversifieerde leefm ilieus.

• Versterken van lee fkw a lite iten  én van com petitieve in terna tiona le  concurrentiepositie .

• RSD zowel in relatie to t  Noord Frankrijk en NordRhein W estfalen, NW Europa, geheel EU, ais Globaal pre

senteren.

Ambitie & Visie

RSD is (o f 'w ord t' in 2020) de grootste haven in een uniek en 

gediversifieerd deltalandschap(park) ter wereld



ORGANISATIE

De RSD sam enwerking w o rd t bestuurlijk  georganiseerd rond een tw eeta l strategie netwerken en de 

Stuurgroep RSD. De Stuurgroep b lijf t  het centrale p la tfo rm  voor de regie van de sam enwerking. Het ope

rationeel ne tw erk bestaat u it de werk- o f s tuurgroepen voor de pro jecten, de am bte lijke kerngroep en de 

begele id ingsgroep.

1 Strategie netw erken

taak De haveneconom ie en de nieuwe econom ie grensoverschrijdend randvoorw aardelijk  aansturen, 

inclusief thema's ais ru im tegebru ik , landschap, m o b ilite it en in fras tructuur en externe oriën ta tie  RSD 

samenstelling RSD geledingen m et mandaten voor daadkrachtige aansturing vanu it een duurzame 

RSD visie:

• De gem andateerde vertegenw oord igers van de provincies en het Vlaams Gewest komen circa 4 x per 

jaar bijeen om de agenda van RSD Ínhoud te geven, onderlinge bestuurlijke afspraken te maken en 

besluiten u it de Stuurgroep te voorzien van een bestuurlijke strategie.

{het Dagelijks bestuur)

• De Gouverneurs, Commissarissen der Koningin en CEO's van de zeehavens komen 2 X per jaar bijeen om 

afspraken te maken over onderw erpen relevant voor de haveneconomie, en over andere zaken van RSD 

voor zover deze zaken (b ij)sturing c.q. ondersteun ing behoeven. Bij d it overleg zijn ook waarnemers van 

de beide Regeringen en de SG Benelux aanwezig.

{het RSD Overleg Zeehavens)

2 Regie netw erk

taak Brede bestuurlijk-m aatschappelijke regie, gefocust op drie lu ik  w erkterre in : econom ie, m ob ilite it 

en R.O. op strategisch en hoog bestuurlijk  niveau.

samenstelling Alle partners van de RSD Samenwerking. Het am bte lijk /p ro fessionee l niveau m oet b in 

nen de sam enwerking nadrukkelijker hiervan gescheiden w orden, zodat d it nog meer een bestuurlijk  

p la tfo rm  w ordt.

{De hu id ige  Stuurgroep RSD, die zoals a ltijd  2 maal per jaar bijeenkom t.)
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3 O perationeel netw erk

taak De organisatie (partners en RSD-management) produceert ac tiv ite iten  c.q. pro jectresu lta ten die 

van waarde zijn voor de partners, m et daarop afgestem de kosten en inspanningen van de partners. De 

partners gaan h iervoor onderling gelegenheidsallianties aan. De organisatie m oet h iervoor in staat zijn 

zowel gezag ais geld voo rtdurend  te kunnen aantrekken van de po litieke  om geving waaraan het u ite in 

de lijk  ve ran tw oorde lijk  is (=respecteren subsid iarite it)

samenstelling Voor pro jecten: de inhoude lijk  verantw oorde lijke  bestuurders m et hun beschikbaar 

gestelde am bte lijk /p ro fessione le  inzet en het RSD managem ent. Voorde reguliere w erking en activ ite iten: 

de am bte lijke ge ledingen (bege le id ingsgroep, kerngroep) en het management.



GELEDINGEN RSD

B estuurlijk netw erk

1 Stuurgroep RSD Samenstelling ongewijzigd 

2 X p e r  j a a r

Focus

• draagvlak voor RSD Overleg Zeehavens en kernbestuur

• bestuurlijk  ne tw erk

• p ro jectw erk lng

Karakteristiek

De agenda w o rd t bepaald door de covoorzltters, het dagelijks bestuur, het RSD Overleg Zeehavens, danwel 

kunnen afzonderlijke deelnemers onderw erpen aandragen.

Afspraken zijn b ij consensus. De deelnem ende bestuurders zijn gem andateerd om te beslu iten, danwel ver

an tw oorden zich achteraf naar hun bestuur. De Stuurgroep ste lt jaarlijks begro ting  en rekening vast.

2 Dagelijks bestuur RSD Samenstelling

c i r c a  4  X p e r  j a a r  2 c o v o o r z l t t e r s

6 porte feu illehouders provincies 

1 vertegenw oord iger Vlaams m in ister 

(1 RSD manager)

Focus

• agenda RSD Overleg Zeehavens

• agenda Stuurgroep

• besluiten en borg ing bij provincies en centrale overheden

Karakteristiek

De agenda w o rd t bepaald door de covoorzltters en de deelnemers, alsmede door de RSD Stuurgroep en het 

RSD Overleg Zeehavens. De deelnem ende bestuurders zijn gem andateerd om te beslu iten, danwel verant

w oorden zich achteraf naar hun bestuur en de S tuurgroep RSD.
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Samenstelling (regulier)

6 CdKs/Gouvs 

6 CEO's zeehavens 

1 Secr. Gen. Benelux 

1 vert. VI. Regering 

1 vert. Ned. Regering 

(1 RSD manager)

Focus

bestuurlijke strategie voor p rio rite iten  havens 

Karakteristiek

De agenda w o rd t bij m eerderheid bepaald door de deelnemers aan het overleg.

De deelnem ende bestuurders zijn gem andateerd om te beslu iten, danwel verantw oorden zich 

achteraf naar hun bestuur en de S tuurgroep RSD. De afspraken worden geagendeerd In het dagelijks 

bestuur.

A m bte lijk  netw erk

4 Begeleidingsgroep Samenstelling ongewijzigd

2x per jaar alle am bte lijke ge led ingen, zoals bestuurlijk  vertegenw oord igd

In de Stuurgroep

Focus

ongew ijz igd ; brede am bte lijke consulta tie voorbere id ing  Stuurgroep

3 RSD O verleg Zeehavens

2 X p e r  j a a r



Kerngroep Samenstelling 

minim aal 4 x per jaar



6 provincies 

2 R'dam /  Antw. havens 

1 KvK 

1 VI. Reg.

1 SG Benelux 

RSD m anagem ent

Focus

voorbere id ing DB, Overleg Zeehavens, S tuurgroep 

en p ro jectopvo lg ing.





bijlage C | PROJECTENOVERZICHT 2008

M O B ILITE IT  

ROBRANT+VISIE

Eind 2005 was het grensoverschrijdend perspectie f RoBrAnT+ een fe it. Doei van het p ro jec t was afstem 

m ing en visievorm ing op het gebied van verkeers- en vervoersstrom en en in fras truc tuur voor het gebied 

Rotterdam  -  Brabant -  Antwerpen; verru im d m et (+) de kanaalzone Gent-Terneuzen.

In het p ro ject werden volgende krachtlijnen geform uleerd:

• een bestuurlijk  gedragen gem eenschappelijke prob leem ste lling (fase 1);

• een bestuurlijk  gedragen perspectie f m et acties om d it te realiseren (fase 2);

• het aangeven van concrete afstem m lngsm ogelljkheden, nader grensoverschrijdend onderzoek 

en m on ito ring  (fase 3).

D it resulteerde In volgende publicaties:

fase I Quick Scan gerealiseerd In septem ber 2002

Startnota RoBrAnt+ gerealiseerd In maart 2004 

Probleem stelllngsnota RoBrAnt+ gerealiseerd In mei 2004

fase2 'Het grensoverschrijdend perspectief', gerealiseerd in oktober 2005

fase 3 De EU-startnotltle: De 'Rljn-Schelde Delta' ais de m ultlm oda le aanlegsteiger van Europa, gerealiseerd 

in 3 talen, januari 2008

Fase I (novem ber2003 -  m e i2004) bood een meer diepgaande beschouwing over oorzaken van en verban

den tussen de knelpunten u it de 'Quick Scan RoBrAnt+' en Is afgesloten m et een rapportage en presentatie 

van de gem eenschappelijke probleem stelling;

Fase 2 (m e i2004 -  e in d 2005) resulteerde in een beslu itvorm ende nota m et het grensoverschrijdende streef

beeld en actuele concrete afstem m ingsvoorstellen. Dit streefbeeld heeft geresulteerd in een in tentieverk la

ring die eind 2005, begin 2006 door alle partners werd ondertekend.
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Partners geven h ie rin  aan:

• De grensoverschrijdende sam enwerking op het gebied van verkeer en vervoer te intensiveren, mede in

het kader van program ma's die door de Europese Unie worden on tw ikke ld;

• De vigerende beleidsvisies voor w a t b e tre ft verkeer en vervoer zo m oge lijk  a f te stemmen m et de 

samenhangende RoBrAnt+ visie;

• De vigerende beleidsvisies in de toekom st te kaderen binnen de grensoverschrijdende (de lta)context en 

zo m ogelijk  elem enten u it de v igerende beleidsvisies te in tegreren in een to ta le  sam enhangende Delta- 

visi e;

• O ntw ikke lingen m et een im pact op de strom en in het RSD-gebied in grensoverschrijdend verband te 

analyseren en te bewaken.

Fase 3 (ge s ta rt2006) be tre ft een uitvoeringsplan m et vervolgacties:

• De inbedd ing van het RoBrAnt+project in een Europees kader (TEN's, Europese rich tlijnen , etc.) en in

overleggrem ia in Beneluxverband w o rd t nodig geacht

P rojectverantwoorde lijke: RSD-secretariaat;

• Een grensoverschrijdende visie voor vervoer van gevaarlijke stoffen op de schaal van RSD, een regio 

waarin log is tiek en procesindustrie be langrijke m otoren zijn, w o rd t ais noodzake lijk  gezien 

P rojectverantwoorde lijke: provincie Zuid-Holland;

• In het kader van het RoBrAnt+project b lijf t  m on ito ring  van toekom stige pro jecten nodig. Deze m on ito 

ring w o rd t op pro jectn iveau georganiseerd en beperkt zich to t  de pro jecten in relatie to t verkeer en ver

voer. De m on ito r 2007 kon zich baseren op de inventarisatie van de pro jecten in de Quick Scan (2002) en 

Startnota (2003). RSD-partners en andere relevante organisaties krijgen op d it p la tfo rm  de kans elkaar te 

in form eren over nieuwe plannen en pro jecten in relatie to t  verkeer en vervoer. Het engagem ent om aan 

deze m on ito ring  deel te nemen is exp lic ie t ge form uleerd in de in ten tieverk la ring  RoBrAnt+ (Stuurgroep 

30 novem ber 2005)

P rojectverantwoorde lijke: RSD-secretariaat

• Een concrete u itw erk ing  die reeds plaatsgevonden heeft, is de voorstud ie die onderzocht heeft welke 

verkeersm odellen en databestanden in Nederland en Vlaanderen bestaan en, o f en hoe deze aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Op grond van deze verkenning krijgen vervo lgacties vorm:

• Het in kaart brengen van de huid ige grensoverschrijdende verkeers- en vervoersstrom en door de data

bestanden vergelijkend te koppelen, (u itvoering 2007, pub lica tie  m edio 2008)

• Het prognosticeren van de grensoverschrijdende verkeers- en vervoersstrom en via trends en groeifac

toren en het on tw ikke len van een grensoverschrijdend verkeersm odel. M et een de rge lijk  model kun
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nen m anipulaties u itgevoerd worden, op grond waarvan het grensoverschrijdend e ffec t van m ogelijke 

maatregelen zichtbaar w ord t, (voorbereid ing 2008, realisatie 2009)

P rojectverantwoorde lijke: provincie Noord-Brabant

De vervolgacties in fase 3 zijn door de p ro jectverantw oorde lijken ais apart p ro ject u itgew erk t m et een 

eigen plan van aanpak en kostenram ing. De scope van deze vervo lgpro jecten is verru im d van het gebied 

RoBrAnT+ naar de gehele Rijn-Schelde Delta.
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MONITOR VAN PLANNEN / PROJECTEN INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

DOEL

In de p ro jec tenm on ito r worden in frastructure le  on tw ikke lingen opgevolgd die een im pact hebben op de 

strom en in het grensoverschrijdend RSD-gebied. Op die m anier w o rd t erover gewaakt dat de v igerende 

bele idsplannen afgestem d zijn m et de sam enhangende RoBrAnt+ visie.

Deze m on ito ring  w o rd t op pro jectn iveau georganiseerd en beperkt zich to t de pro jecten in relatie to t  ver

keer en vervoer. Deze m on ito ring  w o rd t period iek b ijgewerkt.

RESULTATEN

Beoogd resultaat is een actueel overzicht van afgeronde, lopende o f geplande m ob ilite itsp ro jec ten  m et een 

korte om schrijv ing van de projecte igenaar, de p ro jectinhoud  en de tijdshorizon. Enerzijds b ied t d it overzicht 

de m ogelijkhe id  om on tw ikke lingen te toetsen aan de door de RSD-partners onderschreven grensoverschrij

dende m obilite itsvis ie . Anderzijds krijgen RSD-partners en andere relevante organisaties op d it p la tfo rm  ook 

de kans elkaar te in form eren over nieuwe plannen en pro jecten in relatie to t  verkeer en vervoer.

OPZET

Het RSD-secretariaat neem t in itia tie f voor de periodieke update van deze m onitor. Van de partners w o rd t 

verw acht dat zij meewerken bij het aanvullen en verbeteren van deze inventarisatie. De eerste uitgave 

van de m on ito r (2007) kon zich baseren op de inventarisatie van de pro jecten in de Quick Scan (2002) en 

Startnota (2003).

ONTWIKKELING

De pro jec tenm on ito r 2007 is ais boekje en ais dow nload beschikbaar. Het RSD-secretariaat neem t in itia tie f 

voor de periodieke update van deze m on ito r m et de m edew erking van de RSD-partners bij het aanvullen 

en verbeteren van deze inventarisatie. Het voorbere idend werk zal starten eind 2008, de publicatie  van de 

update is voorzien in 2009.

BUDGET

In de RSD-begroting voor 2008 is een bedrag van € 1.000 voorzien.

Pro jectverantw oordelijke

Het RSD-secretariaat
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DATAMONITOR VERKEERS- EN VERVOERSSTROMEN

DOEL

Het doei van het p ro jec t 'Verkeers- en Vervoersdata' is een kw a n tita tie f inz icht te geven in de verkeers- en 

vervoerontw ikke lingen in het RSD-gebied. D it inz icht d ien t ter ondersteun ing van verder overleg en afspra

ken in functie  van grensoverschrijdende afstem m ing en visievorm ing op het vlak van m ob ilite it.

Beschikbare gegevens om tren t verkeer en vervoer in het RSD-gebied worden verzam eld en gekoppeld to t 

één databank. Het beoogde resultaat is een in form atiesysteem  voor m on ito ring  en rapportage van de m ob i

lite it en verkeers- en vervoersstrom en in de gehele Rijn-Schelde Delta.

Het pro ject 'Verkeers- en Vervoersdata' zal op haar beurt de basis vorm en voor het prognosticeren van de 

grensoverschrijdende verkeers- en vervoersstrom en via trends en groeifactoren. D it gebeurt in het ve rvo lg 

p ro ject dat m oet resulteren in een grensoverschrijdend verkeersm odel. M et een de rge lijk  m odel kunnen 

m anipulaties u itgevoerd w orden, op grond waarvan het grensoverschrijdend e ffec t van m ogelijke m aatre

gelen zichtbaar w ordt.

RESULTATEN

Het in kaart brengen van de hu id ige grensoverschrijdende verkeers- en vervoersstrom en door de databe

standen vergelijkend te koppelen. Het beoogde resultaat is een in form atiesysteem  voor m on ito ring  en rap

portage van de m o b ilite it en verkeers- en vervoersstrom en in de gehele Rijn-Schelde Delta. D it kan in een 

handzaam sam envattend popu la ir boekw erkje ais hardcopy en ais een gebru iksvriendelijke in te rne ttoepas

sing, waar gewenste data kunnen worden geraadpleegd en gepresenteerd.

D it u itvoeringsp ro jec t werd in 2007 gerealiseerd, de resultaten zullen b innenko rt beschikbaar zijn.

OPZET

Uitgangspunt voor d it p ro jec t is het rapport 'Vervoersstrom en in de Rijn-Schelde Delta -  koppe lingsm oge- 

lijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoersstrom en' (juni 2005). Deze voorstud ie geeft een over

zich t van welke verkeersm odellen en databestanden in Nederland en Vlaanderen bestaan en, o f en hoe deze 

aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Bij de keuze van de indicatoren voor de da tam on ito r is steeds voor ogen gehouden dat deze eerste stap de 

basis m oet vorm en voor het u ite inde lijke  grensoverschrijdende verkeersm odel. Ook zijn indica toren opge

nomen die relevant zijn voor andere vervolgacties van RoBrAnT+: gegevens over vervoer van gevaarlijke 

s toffen en doorvoergegevens op schaal van Noordwest-Europa.
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ONTWIKKELING

Het rapport 'Vervoersstrom en in de Rijn-Schelde Delta -  koppe lingsm ogelijkheden grensoverschrijdende 

verkeers- en vervoersstrom en' (jun i 2005) heeft ais in p u t gediend voor een startb ijeenkom st m et geïnteres

seerde RoBrAnT+ partners op 16 mei 2006. T ijdens deze bijeenkom st zijn de uitkom sten van deze voorstud ie 

toege lich t en zijn voorbeelden bekeken van in form atiesystem en voor de opslag en presentatie van geogra

fisch georiënteerde gegevens. Door de partners werd ten s lo tte  aangegeven naar welke grensoverschrij

dende data in de eerste plaats de be langste lling uitgaat.

M et deze in fo rm atie  is door provincie Noord-B rabant een offertevraag uitgeschreven voor d it pro ject. De 

opdracht is toegewezen aan het bureau NEA in sam enwerking m et de Un iversite it A ntw erpen. De u itvoering  

van de opdracht w o rd t begeleid door een kleine werkgroep gevorm d door Provincie Noord-Brabant, het 

RSD-secretariaat en de havens van A ntw erpen en Rotterdam. Het e ind rapport zal m edio 2008 beschikbaar 

zijn.

BUDGET

De kostprijs van het p ro ject bedraagt € 90.000. In het RSD budge t 2007 was h iervoor een bedrag van € 

50.000 voorzien. De overige € 40.000 is gefinancierd door de RSD-havens en de RSD-provindes. In 2008 zijn 

geen b ijkom ende kosten voorzien.

Pro jectverantw oordelijke

Gedeputeerde m evrouw  C. Steffens, Provincie Noord-Brabant



MOBILITEITSMODEL

DOEL

Doei van d it p ro jec t is inz icht te verwerven in de hu id ige en toekom stige verkeers- en vervoersstrom en in 

het grensoverschrijdend gebied Rijn-Schelde Delta. Een grensoverschrijdend m ob ilite itsm ode l b ied t de 

m ogelijkhe id  aan de diverse bevoegde besturen om ook vanu it de grensoverschrijdende samenhang een 

goed beeld te krijgen van de gevolgen van m ogelijke beleidskeuzes op de verkeers- en vervoersstrom en. 

Deze gedeelde kennis kan vervolgens een goede basis vorm en voor structureel overleg over grensover

schrijdende m obilite itsvraagstukken.

RESULTATEN

Het beoogde resultaat is een grensoverschrijdend m ultim odaal m odel dat de hu id ige verkeers- en vervoers

strom en in beeld breng t en dat zo veel m ogelijk  vragen bean tw oo rd t over de m ogelijke im pact van toekom 

stige in frastructure le  aanpassingen, ru im te lijke on tw ikke lingen, prijsbe le id en verwachte groei.

Deze doelste lling werd door de Stuurgroep RSD geform uleerd in onderstaande bestuurlijke vragen:

• Wat is de om vang van de personen en goederenstrom en, toegedee ld over het m u ltim oda le  netwerk 

voor enig jaar (nu o f lange termijn)?

• Wat is het e ffec t per m oda lite it en /o f in modal sh ift b ij aan te geven ru im te lijke veranderingen in in fra 

structuur.

• Wat is het e ffec t per m oda lite it en /o f in modal sh ift b ij aan te geven ru im te lijk -functione le  w ijz ig ingen 

(allocatie bedrijventerre inen e.d.)?

• Wat is het e ffec t per m oda lite it en /o f in modal sh ift b ij aan te geven ru im te lijke veranderingen in prijs

ste llingen belastingen/taks, brandstof, tol?

• Wat is het e ffec t per m oda lite it en /o f in modal sh ift b ij aan te geven w ijz ig ingen in vraag o f aanbod van 

personen o f goederen, dan wel ook w ijz ig ingen  in herkom st en /o f bestemming?

OPZET

De pro jec tp lann ing is ingedeeld in v ie r fases: opstart, voorbere id ing , u itvoering  en toepassing. De tim ing  

voor de tussentijdse resultaten kom t overeen m et de halfjaarlijkse vergaderingen van de RSD-Stuurgroep.

Startfase (januari - mei 2008)

Tijdens de Startfase w o rd t de P rojectstuurgroep gevorm d en w o rd t een externe pro jectle ider aangesteld die 

het vo lled ige pro jectproces zal begeleiden.
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Voorbereidingsfase (juni 2008  - novem ber 2008)

Doei van de voorbereid ingsfase is m et de partners en m odelexperts een haalbaar kwalite itsn iveau en de 

concrete pro jec tinhoud te bepalen. D it houd t in het iden tificeren van de noden, m ogelijkheden en bestaan

de instrum enten, kennis en koppe lingsm ogelijkheden. Ook m oet in deze fase precies vastgesteld worden 

w at de gewenste o u tp u t zal zijn en welke in pu t daarvoor noodzakelijk is. In de voorbereid ingsfase d ien t ook 

globaal d u id e lijk te  worden hoe en tegen welke kosten een verfijn ing  op te rm ijn  naar deelgebieden m oge

lijk  kan zijn.

Parallel zal in deze fase ook w orden gew erkt aan een helder kader van beheersafspraken tussen de p ro jec t

verantw oorde lijke, de partners en het bureau dat o f de instantie die de m ode lon tw ikke ling  zal uitvoeren.

Het beoogde resultaat van deze fase is een gedegen inz ich t in de m ogelijke opties voor de uitvoeringsfase. 

Die kunnen verschillen in p ro du c tkw a lite it en werkw ijze, waarbij telkens de b ijhorende kostprijs, u itvo e 

ringsterm ijn , beheerskosten, afsprakenkader da tabeheer,... nauwkeurig zijn weergegeven.

D it resultaat m oet de P rojectstuurgroep in staat stellen een gefundeerde keuze te maken voor de u itvoe 

ringsfase. Op basis van de gem aakte keuze, kan de externe p ro jec tle ider op re la tie f korte te rm ijn  de concre

te om schrijv ing van de uitvoeringsfase opstellen en kan het in terreg-subsidiedossier worden opgem aakt.

Uitvoeringsfase (2009)

In de uitvoeringsfase w o rd t de uitgeschreven opdracht aanbesteed en w o rd t het grensoverschrijdend 

model samengesteld door een gespecialiseerd bureau o f door de daartoe bevoegde instantie(s).

Deze u itvoering  zal in deelfases worden ingedeeld, volgens de omschreven opdracht en naar inz icht van de 

uitvoerder.

Binnen de periode van de uitvoeringsfase kan ais dee lpro ject op in itia tie f van de Scheldemondraad een 

ru im te lijke verfijn ing  voor deelgebieden worden doorgevoerd.

Toepassingsfase

De toepassingsfase start daarna en vo ldoe t aan de noden geform uleerd in de voorbereid ingsfase en het 

opgestelde afsprakenkader. Het eerste ha lfjaa r is een testperiode waarin de toepassingsm ogelijkheden 

worden verkend en verfijnd . Aan het eind van deze periode kan een conferentie plaatsvinden waarin de to e 

passingen w o rd t gedem onstreerd en waarin de verschillende partners hun beschouw ingen op basis van de 

bekomen inzichten kunnen delen.

Aan het eind van het eerste ha lf jaar w o rd t ook een eva luatiem om ent voorzien over het p roduct, de toepas

sing, het beheerskader en de con tinu ïte it en bru ikbaarheid voor de volgende jaren.
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ONTWIKKELING

U itgangspunten

Het toepassingsgebied is het gebied van de Rijn-Schelde Delta. Voor RSD is de dynam iek van de Delta ais 

geheel relevant, m et de om liggende gebieden ais referentie. Daarbinnen is de Scheldemondraad geïnteres

seerd In een m ogelijke ve rfijn ing  van de resultaten voor de euregio a fzonderlijk  o f specifieke deelgebieden 

zoals b ijvoorbee ld  de kanaalzone Gent-Terneuzen. In de voorbereid ingsfase d ien t dan ook globaal du ide 

li jk te  worden hoe een verfijn ing  op te rm ijn  naar deelgebieden m ogelijk  kan zijn. Door de Vlaamse over

heid en het Nederlands Rijk w o rd t reeds overlegd over u itw isse lingsm ogelijkheden en dus een koppeling 

van m odellen op lande lijk  niveau. Daarom kan overwogen worden om voor het gehele grensgebied een 

de rge lijk  model te voorzien, dat an tw oord  gee ft op de kennisvragen voor het RSD-gebied. Of het onder

zoeksgebied voor het m odel specifiek het RSD-gebied be tre ft o f van bij het begin grensbreed m oet worden 

beschouwd, Is één van de dilemma's die In de voorbereid ingsfase m oeten worden ultgeklaard.

Een ander dilem m a Is de afw eging tussen het samenstellen van een nieuw model op basis van gekop

pelde bestanden versus het koppelen van bestaande m odellen, o f het u itb re iden van één bestaand model. 

U itgangspunt h ie rb ij Is zoeken naar de voorde ligste werkw ijze en daarbij zo veel m oge lijk  gebru ik maken 

van bestaande kennis, data en m odellen. Bovendien is het van belang dat het gekozen systeem erkend 

w o rd t door de partners en niet in strijd Is m et de bestaande m odellen.

Een be langrijk  onderdeel van de voorbereid ingsfase is dus het goed in beeld brengen van bestaande kennis 

en instrum enten. De voorstudies die binnen RSD zijn u itgevoerd vorm en hiertoe een s ta rtpun t dat m et de 

betrokken partners m oet worden bijgesteld.

Aandachtspunten

B ele idsm atig  + technisch:

In de voorbereid ingsfase zal een goede afstem m ing worden gezocht tussen de verw achtingen van de part

ners (verwachte ou tpu t, gekoppeld aan welke input) en de m ogelijkheden die er zijn op het vlak van m ode l

lering en grensoverschrijdende koppeling. H ierbij Is de afstem m ing tussen partners In het gebied, modelex- 

perten en de Vlaamse en Nederlandse overheid van g roo t belang.

Jurid isch:

Parallel zal in deze fase ook w orden gew erkt aan een helder kader van beheersafspraken tussen de p ro jec t

verantw oorde lijke, de partners en het bureau /  de instantie die de m ode lon tw ikke ling  zal uitvoeren.
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F inancieel:

Het is aangewezen het gehele tra jec t onder te brengen in een In terreg-pro ject. Zodra er du ide lijkhe id  is 

om tren t de scope van het m ob ilite itsm ode l en de uitvoeringskosten, aan het eind van de voo rbere id ings

fase, zal een Interreg-pro jectaanvraag worden opgem aakt en ingediend bij het Interreg 4a-program m a 

Grensregio V laanderen-Nederland. Zo kan 50% van de kosten (vanaf de uitvoeringsfase) worden verhaald op 

Europese budgetten .

BUDGET

Het is de bedoeling het gehele tra je c t onder te brengen in een In terreg-pro ject. De co-financiering gebeurt 

vanu it het RSD-budget en is gespreid over 3 jaar. In de RSD-begroting 2008 is een bedrag voorzien van € 

75.000.

Pro jectverantw oordelijke

Gedeputeerde m evrouw  C. Steffens, Provincie Noord-Brabant
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MULTIMODAAL ACTIEPLAN

DOEL

Het doei is de grensoverschrijdende groei van vervoersstrom en in de Delta te kanaliseren, optim aliseren, 

com plem enteren en agenderen op bestuurlijk  niveau vanwege Europees belang.

H iertoe w o rd t gestreefd naar Europees en (trans-)nationaal gedragen overeenstem m ing over de noodzaak 

to t p rio rite ring  van missing links in de samenhang van een m ultim odaal actieplan.

Voor het welslagen van investeringen van de TEN-T Policy is van em inent belang dat in de havenbekkens 

de keuzem ogelijkheid voor m u ltim oda le  overslag optim aal w ord t. D it be tekent voor de Rijn-Schelde Delta 

(RSD) zélf de realisering van in frastructure le  missing links en de ophe ffing  van congestie bij bottlenecks. D it 

be tekent voor RSD en Europa een on tw ikke lingsstra teg ie  waarb ij het m u ltim oda le  RSD-netwerk optim aal 

aansluit op de h in terlandverb ind ingen

RESULTATEN

Het beoogd resultaat is een M ultim odaal Actiep lan (Havens en achterlandverbindingen). D it e ind rapport 

m oet een oriën ta tie  geven op een optim aal m u ltim oda le  regio ais s treefm odel voor bestaand en toekom stig  

in frastructuur- en vervoersbele id op grensoverschrijdend Nationaal en op Europees niveau ais strategische 

agenda van de missing links.

OPZET

Eerst is de s ta rtno titie  opgeste ld waarin ook de visie RoBrAnT+ kort sam engevat staat ais basis voor een 

'm u ltim oda le  aanlegsteiger'. Vervolgens vond tezamen m et de EIA een verkennend gesprek plaats m et DG 

TREN. Op grond van d it gesprek is de aanpak volgens onderstaande acties geform uleerd:

Actie i  form uleren eenduid ig  ve rtrekp u nt

Synthese van het oorspronke lijk  bestuurlijk  akkoord RoBrAnT+ en de plannen- en datam onitors m et actuele 

professionele lite ra tuu r en kennis om tren t te verwachten on tw ikke lingen  terzake m o b ilite it en ketens in de 

havens en hun achterland.

Het resultaat is een docum ent dat de situatie voor de RSD-regio begin 2008 m arkeert, en dat reële verw ach

tingspa tronen ten aanzien van m ogelijke ru im te lijke- en m ob ilite itson tw ikke lingen  aangeeft.
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A anpak

• u itvoeren van een qu ick scan van bestaande relevante lite ra tuu r Inzake de m u ltlm oda le  verkeersstro

men tussen de havens en hun achterland en het opmaken van een synthetiserende fiche m et de voor

naamste relevante conclusies alsook het verzamelen van relevante kaarten in functie  van de opmaak 

van een kaartenboek

• voeren van gesprekken m et de bevoorrechte getuigen

• op basis van de lite ra tuu rs tud ie  en de gesprekken opmaken van een discussienota ais s tartdocum ent 

voor actie 2

Actie 2 opm aak m ultim odaal actieplan

Doei

• opm aak van een actieplan m et ais doei Infrastructure le m aatregelen voor te stellen ten behoeve van de 

diverse in frastructuurbeheerders m et het oog op het bewerkste lligen van een duurzam e modal sh ift 

voor de goederenverkeersstrom en voor de ach terlandverb ind ingen van de havens

• voorgaande bereiken via een Intensieve bra instorm  m et alle betrokken actoren.

Kernactiv ite it Is via een actieve meerdaagse werksessie waar alle relevante actoren bij elkaar worden 

gebracht, de nodige kennis te verzamelen en de noodzakelijke draagkracht te verw erven die de basis vor

men van het beoogd actieplan.

A anpak

• een kort voo rtra jec t w aarb ij alle elem enten worden b ijeengebracht om de meerdaagse werksessie 

grond ig voor te bereiden

• de meerdaagse werksessie ze lf die via de voorgeste lde aanpak en organisatie maximaal de beoogde 

Input m oet verschaffen voor de opm aak van het actieplan

• een natra ject waar op basis van de in p u t van de meerdaagse werksessie het verzam eld materiaal w o rd t 

herw erkt en gecom prim eerd to t een helder actieplan ten behoeve van Europa.

ONTWIKKELING

In het 'G rensoverschrijdend Perspectief RoBrAnT+' is voor de m odalite iten  weg, spoor en w ater aangegeven 

welke functione le  rol de onderscheiden Infrastructuren m oeten vervu llen op de schaal van RSD mede in 

relatie to t het verstedelijk ingsbele id  en m ultim odaal beleid. Deze afstem m ing van de in fras tructuur m oet 

doorw erk ing krijgen naar het bele id van de bevoegde overheden te r bevordering van duurzaam transport. 

D it Perspectief is ook het s tartdocum en t op basis waarvan m om enteel bestuurlijk  overleg georganiseerd
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w ord t, in de wetenschap dat overeenstem m ing bestaat over een ideaalbeeld, gefundeerd op de basiswaar

den van de nationaal bevoegde overheden en de Europese Commissie (TEN-T beleid).

Transportontw ikkelingen  in het kort

• Internationalisering en toenam e concurrentie spoorvervoer sinds de liberalisering;

• B innenvaart heeft slechts beperkte dekking vaarwegennet en zoekt aansluiting bij m aritiem e (deep- 

sea) transport;

• Bij shortsea en zeescheepvaart zijn ach terlandverb ind ingen vaak een probleem ;

• W egtransport kent nog veel In frastructuur bottlenecks welke een rem leggen op econom ische groei, 

te rw ijl verhog ing brandstofkosten om betere sam enwerking m et andere m odi vragen.

O m geving

• De m aritiem e Interm odale transportketen kent grote vertrag ingen;

• De Interm odale transports trom en van Europa zijn in onbalans;

• De do o rloop tijden  van in term odaal transport en w egtransport m oeten d ich ter bij elkaar.

Verladers

• Interm odaal transport naar verre bestem m ingen neem t toe;

• Verladers gebruiken in term odaal transport ais 'environm ent too i'.

Vervoerders

• Capaciteit op het spoor d re ig t In de toekom st onvoldoende te worden;

• Problemen in havens zijn een bedre ig ing voor de contalnerblnnenvaart.

Toekom stige on tw ikke lin g s rich tin g e n

• De m arkt n ie t meer gerich t op één m odalite it, zij ve rg roo t haar betrouw baarhe id In de keten door het 

optim aliseren van het achterlandvervoer en het verbeteren van de afhandeling bij de term inals;

• Logistiek Interm odale d ienstverleners vergroten;

• hun marktaandeel;

• Meer zichtbare be le idsm atige interesse over Interm odaal transport gewenst.

Systeemgrenzen

• Stedelijke en haveneconom ie, toerism e. Infrastructuur, ru im te lijke ordening.
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BUDGET

Voor d it pro ject is in de RSD-bergoting 2008 een bedrag van 40.000 euro voorzien.

Pro jectverantw oordelijke

Provincie Oost-Vlaanderen
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GEVAARLIJKE STOFFEN

DOEL

Het pro ject RoBrAnT+ Vervoer Gevaarlijke Stoffen heeft ais doei te komen to t  grensoverschrijdende afstem 

m ing en visievorm ing op h e tv la k v a n  vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierin worden de belangen van zowel 

het transport van gevaarlijke stoffen ais de ru im te lijke orden ing duurzaam m et elkaar in balans gebracht, 

b innen m aatschappelijk aanvaardbare veiligheidsrisico's voor de om geving.

RESULTATEN

Fase i  (gestart jun i 2006)

Vaststellen van de nu ls ituatie en wederzijdse u itw isseling van kennis over bele id inzake vervoer van gevaar

lijke stoffen, ru im te lijke orden ing en ve ilighe id  (Belgische vs Nederlandse situatie). In de eerste fase w o rd t 

het bestaande beleid geïnventariseerd en onder de partners uitgew isseld.

E indproduct: tussenrapportage over de nulsituatie.

Fase 2 (2008)

Gezamenlijke fo rm u le ring  van de probleem ste lling, beoogde resultaten en am bitieniveau voor het pro ject, 

op basis van opgedane kennis van fase 1 en op basis van gem eenschappelijke belangen.

E indproduct: tussenrapportage probleem ste lling en beoogde resultaten.

Fase 3

Uitw erking

OPZET

Om een grensoverschrijdende benadering van het vervoer van gevaarlijke stoffen op te kunnen stellen, is 

het nodig een goed beeld te hebben van de bestaande w etgeving, bele id en lopende processen aan beide 

zijden van de grens.

Bovendien vo rm t het thema vervoer van gevaarlijke stoffen een com binatie van de be le idsdom einen die 

te maken hebben m et transport, ve ilighe id en ru im te lijke orden ing. Daarom is het noodzake lijk  om ook de 

bevoegdheden in deze be le idsdom einen du ide lijk  in kaart te brengen voor de beide zijden van de grens.
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Daarom w o rd t een verkenn ingsdocum ent opgeste ld waarin de nu ls ituatie w o rd t vastgesteld. Aan Vlaamse 

zijde zijn h iertoe bilateraal voorbere idende gesprekken gevoerd, aan Nederlandse zijde Is een klein groepje 

deelnemers b ijeenkom en voor het samenstellen van het rapport.

Deze verzam elde kennis zal het m oge lijk  maken om In de volgende projectfase te bepalen op welke te rre i

nen grensoverschrijdende afstem m ing op het v lak van vervoer van gevaarlijke stoffen nodig en m oge lijk  Is. 

U itgangspunt h ierb ij Is het gezam enlijk vervoersperspectle f RoBrAnT+.

In fase 2 (2008) staat de gezam enlijke fo rm ulering  van de probleem ste lling, beoogde resultaten en am b itie 

niveau voor het pro ject m et alle betrokken RSD-partners gepland. Fase 3 Is vervolgens bedoeld ais u itvo e 

ringsfase van de In fase 2 te form uleren doelste llingen voor de korte en lange term ijn .

ONTWIKKELING

In de voorbereid ingsfase werden reeds de belangen van de RSD-partners vastgesteld In tw ee plenaire ses

sies en vond wederzijdse kennisuitw isseling plaats over beleid Inzake vervoer gevaarlijke stoffen, ru im te lijke 

ordening en ve ilighe id. Volgende uitgangspunten en opgaven werden geform uleerd:

Uitgangspunten

• De visie d ien t aan te sluiten bij de verschillende belangen van de RSD-partners en In afstem m ing te 

voorzien tussen de be le idslijnen van de geweste lljke/federale en rijksoverheid. Het grensoverschrijdend 

perspectie f RoBrAnT+ d ien t h ierb ij ais u itgangspunt.

• Zowel het vervoer over de weg, per spoor, over het water ais per bu lsle ld lng maken onderdeel u it van 

de scope van het project.

• Het vervoer van gevaarlijke stoffen d ien t zo veilig m oge lijk  te geschieden, zodanig dat daarmee de 

m aatschappelijk aanvaarde veiligheidsrisico's voor de om geving n ie t worden overschreden.

• Ruim telijke on tw ikke lingen  langs transportassen dienen daarbinnen m oge lijk  te zijn; het goederen

vervoer In het algemeen en het vervoer van gevaarlijke stoffen In het b ijzonder m oet m ogelijk  blijven, 

zowel b innen RSD ais tussen RSD en andere be langrijke economische clusters In Europa.

Opgaven

• Inzicht In grensoverschrijdende transportstrom en gevaarlijke stoffen en consequenties;

• Doelm atig geb ru lkvan  bestaande In fra s tru c tu u r/g e b ru lk tu n n e ls , maar ook kijken naar nieuwe In fra

structuur

• Nut en noodzaak van beperken c.q. reguleren vervoer gevaarlijke stoffen;
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• Ruim telijke on tw ikke lingsm ogelijkheden langs transportassen (vooral spoorzones);

• Economisch belang van de regio ais geheel, verb inden van economische knooppunten; goede aan- en 

afvoerroutes naar het achterland en tussen grote chemische com plexen /  stroom lijnen transports tro- 

men gevaarlijke stoffen;

• Modal sp lit en het belang van vrije verladerkeuze /  Level Playing Field is voorwaarde.

BUDGET

In de RSD-begroting is een bedrag voorzien van € 10.000 in 2008.

P ro jectverantw oordelijke

Provincie Zuid-Holland



LEEFMILIEU

DELTALANDSCHAP

DOEL

Dit pro ject heeft to t doei een landschapsstrategie te on tw ikke len voor de Rljn-Schelde Delta. D it gebied 

vo rm t grensoverschrijdend een landschappelijke eenheid, die in het beleid van de partners zijn weer

klank m oet v inden. Het p ro ject is geslaagd ais na afrond ing b lijk t dat de waarde van het Rijn-Schelde 

Deltalandschap nationaal en in ternationaal (h)erkend w o rd t en ais deze (h)erkennlng d ó ó rk link t in de p ro 

jec ten  die partners aanpakken. In d it p ro jec t Is een sam enhangend landschappelijk perspectie f opgem aakt 

om toekom stige keuzes en beslissingen en hun landschappelijke im pact ook in grensoverschrijdend ver

band af te wegen.

Het thema landschap beperkt zich n iet to t  'he t bu itengebied ', maar staat voor het ru im te lijk  geheel van 

natuurlijke, stedelijke, haven- en agrarische landschappen. De relatie tussen natuur en cu ltuur staat centraal. 

In 2007 is de derde fase van het p ro jec t u itgevoerd, waarmee het tra jec t van grensoverschrijdend visie

vorm ing Is afgerond. Vanaf 2008 rich t het p ro ject zich op een aantal vervolgacties In het kader van het 

LandschapsManlfest.

RESULTATEN

De eerste fase (decem ber 2005 -  m aart 2006) be tro f het In kaart brengen van alle beleids- en u itvoerings

plannen In de gehele Delta m et be trekking to t  landschap. Deze inventarisatie resulteerde In de Quick Scan 

en Bele ldsM onltor die een eerste beeld gaven van de landschappelijke en tite iten  in het gebied en van over

eenstem m ingen en kne lpunten In de lappendeken van plannen voor de Delta.

Ais tw eede stap (maart -  decem ber 2006) werden de landschappelijke kw alite iten van het gehele gebied 

geïdentificeerd in de Delta Atlas, landschapsportre t van de Rijn-Schelde Delta. De on tw ikke lingsgeschiede

nis, de hu id ige trends en de kansen voor het landschap zijn them atisch In beeld gebracht. In de Atlas w o rd t 

naar het landschap gekeken vanu it verschillende functione le  thema's: water, haven en industrie, natuur, 

wonen, landbouw , in frastructuur, cu ltuurh istorisch erfgoed en recreatie; d it  In overeenstem m ing m et de 

brede de fin itie  van het begrip  landschap. De Delta Atlas vo rm t een duurzaam  landschapsportre t dat het 

tijde lijke  van een beleidsanalyse overstijg t. M et veel fo tom ateriaa l en illustraties is ge tracht het de lta land

schap in beeld te brengen. Op deze m anier is een 'de ltagevoe l' v e rto lk t dat herkenbaar en beleefbaar is voor 

een breed publiek.
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Vervolgens werd in de derde fase (decem ber 2006 -  novem ber 2007) m et de verschillende partners het 

LandschapsManlfest voor de Rijn-Schelde Delta opgesteld. Het M anifest Is opgevat ais een In ten tieverk la

ring op drie niveaus: gezam enlijke perspectieven, gedeelde beleidsthem a's en vervo lgactiv ite iten  worden 

erin geform uleerd . Het m anifest m oet een an tw oord  geven op de vraag hoe havengebonden, economische 

en stedelijke activ ite iten  samen kunnen gaan m et het versterken van natuurlijke en landschappelijke waar

den. M et het M anifest w o rd t gestreefd naar a fstem m ing tussen het hu id ige beleid van de verschillende pa rt

ners en het gezam enlijk onderschrijven van p rio rite iten .

Na onderteken ing van het LandschapsManlfest (21 novem ber 2007) Is de vierde projectfase gestart. Het 

gezam enlijk  perspectie f In het M anifest b ied t een gem eenschappelijk kader aan bestaande Initia tieven 

en doet dienst ais noodzakelijke kapstok voor nieuwe pro jecten. De gedeelde beleidsthem a's vorm en het 

onderw erp van werkatellers voor beleidsmakers en -u itvo e rd e rs  die tw ee maal per jaar worden georgan i

seerd. Ten s lo tte  vo rm t de periodieke publicatie  van de M on ito r Delta Landschap een be langrijk  Instrum ent 

om de partners op de hoogte te houden van eikaars activ ite iten  om In de nodige afstem m ing te kunnen 

voorzien. De M on ito r vo rm t ook een spiegel voor nieuwe on tw ikke lingen  ten aanzien van het gezam enlijk 

onderschreven perspectief. De periodieke uitgave maakt het m oge lijk  om belangrijke evoluties o f trends te 

onderkennen.

OPZET

De dagelijkse werkzaam heden werden aangestuurd door een kleine werkgroep (pro jectcoörd ina to r RSD, 1 

pro jectle ider provincie Zeeland en m edewerker Benelux Economische Unie).Deze werkgroep werd onder

steund door de p ro jectg roep waarin elke partner 1 persoon afvaardlgde. De p ro jectg roep b lijf t  ook In de 

vervolgfase (fase 4) ac tie f betrokken ais klankbordgroep.

Het was gedurende heel het pro ject meer dan w enselijk om reeds In een vroeg stadium  aandacht te beste

den aan het com m unicatieproces en aan draagvlakverwervlng. Behalve de e igenlijke pro jectpartners 

werden ook de beleidsm edewerkers van onderm eer de havens en m llleu-organlsatles u itgenod igd  deel te 

nemen aan de workshops. Zo kregen ze een actieve rol In het proces m et de bedoeling to t een breed gedra

gen landschapsmamfest te kunnen komen.

In de universitaire wereld Is heel w a t kennis en visievorm ing over het begrip  'landschap' aanwezig. Het was 

be langrijk  dat deze kennis instituten bij het planningsproces werden betrokken. Tijdens a te lle rb ljeenkom - 

sten werden de voo rlop ige pro jectresulta ten werden geregeld b ij academici ge toetst. Door m iddel van deze 

betrokkenhe id werd gestreefd naar een hogere Inhoudelijke kw a lite it en waarde van het project.
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ONTWIKKELING

Meer en meer b lijk t dat voor de realisatie van harde (economische, stedelijke, in frastructurele) on tw ikke lin 

gen de zachte (landschappelijke, natuurlijke) on tw ikke lingen  nodig en zelfs randvoorw aardelijk  zijn. Beiden 

gaan hand in hand wanneer w o rd t gestreefd naar de kw alitatieve on tw ikke ling  en in rich ting  van de ruim te. 

Daarnaast worden nu en in de toekom st door het v igerende beleid beslissingen genom en m et een im pact 

op de verdere on tw ikke ling  van het RSD-gebied. De vele belangen en on tw ikke lingen vragen er om een d u i

delijke en samenhangende visie. Ais men d it gebied op een gefragm enteerde m anier b lijf t  bekijken, zal het 

e ffec t van elke ingreep verwaarloosbaar zijn b ij het streven naar een kw alitatieve on tw ikke ling  van de Delta 

ais geheel. De ru im te lijke kernkw alite iten zullen er steeds meer onder druk komen te staan w aardoor de 

landschappelijke structuren zullen vervagen en de ru im te lijke kenmerken er steeds m inder m anifest terug 

te v inden zullen zijn. Daarmee d re ig t een in Europees verband unieke ru im te lijke id e n tite it langzaam maar 

zeker naar de achtergrond te verdw ijnen.

Fasering

In mei 2005 werd de pro jectom schrijv ing  goedgekeurd door de stuurgroep.

1e fase Quick Scan (decem ber 2005 -  m aart 2006)

2e fase Delta Atlas (maart -  decem ber 2006)

3e fase LandschapsManlfest (decem ber 2006 -  novem ber 2007)

4e fase Vervolgacties (decem ber 2007 -  e.v.).

BUDGET

Voor de vervo lgactiv ite iten  van d it  p ro ject is in de RSD-bergoting 2008 een bedrag van 5.000 euro voorzien. 

Daarnaast is h iertoe € 12.000 beschikbaar, het resterende p ro jec tbudge t 2006-2008 beheerd door provincie 

Zeeland.

Pro jectverantw oordelijke

2006 - 2007: Gedeputeerde H. van Waveren, Provincie Zeeland 

2008 e.v.: RSD-secretariaat
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DELTANET

DOEL

DeltaNet be tre ft een Europees p ro jec t in het kader van in terreg ionale Europese sam enwerking m et die 

gebieden en organisaties die in een estuarium  landschap randvoorwaardelijke ecologie en hoogdynam ische 

econom ie proberen te paren to t duurzam e on tw ikke ling . H ierdoor kunnen immers voor de RSD-partners 

interessante them ata m oge lijk  onderw erp van Europese u itw isseling gaan vorm en. Vanwege RSD staat een 

geïntegreerde benadering van (haven-)economie en landschap voor ogen.

De belangrijkste doelste lling van DeltaNet is een leer- en be le idsnetw erk van Europese deltageb ieden op te 

zetten. D it ne tw erk zal verschillende delta's in term en van zowel geografie ais bestuur behandelen. D it zal 

concrete vergelijkende analyses en de extrapolatie  van toepasbare inzichten en resultaten verzekeren. De 

geografische scope van DeltaNet om vat zowel de riv ie rm onding (delta) ais het estuariene deel van de riv ie 

ren. De u iteen lopende verantw oorde lijkheden per gebied van overheden en diverse instanties bieden een 

verscheidenheid aan uitdagingen.

DeltaNet zal zich richten op de on tw ikke ling  van aangewezen mechanismen en processen om duurzaam 

de ltabestuur te bevorderen. Een eerste stap is de uitw isseling van ervaringen be tre ffende waterbeheersing, 

havenontw ikkeling , recreatie en vrije  tijd , en m ilieukwesties. H ieru it kunnen gem eenschappelijke m etho- 

do log ieën van bestuur worden bepaald, die verschillende partners het m ogelijk  m oet maken om voor hun 

specifiek gebied toepasbare manieren van beleids- en beslu itvorm ing te on tw ikke len.

Tot s lo t zullen aanbevelingen voor verschillende beleidsniveaus en de Europese commissie worden opgezet. 

Tijdens het gehele proces, zal specifieke aandacht zijn voor een zo breed m ogelijke openbare bekendheid 

en zullen po tentië le  partners en investeerders zoveel m ogelijk  w orden betrokken.

RESULTATEN

De verwachte resultaten van het DeltaNet p ro jec t zijn:

• b ijeenbrengen en verbetering van kennis en ervaringen

• nieuwe instrum enten voor duurzaam  bestuur van de deltageb ieden in Europa

• grotere bew ustw ord ing van bedre ig ingen en kansen van delta's op verschillende beleidsniveaus, onder 

de bevolking en andere 'stakeholders' van de deltagebieden.
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OPZET

M an a g e m en t en co ö rd ina tie

- p rocesm anagem ent plan (s tru c tu u r van het n e tw e rk  en tijd sp la n n in g )

- financ iee l m anagem en t plan

- in te rn  com m un ica tie  plan

- aud it en eva lua tie  plan

O ntw ikke lin g  van h e t ne tw e rk  en de u itw isse ling  van p rak tijkvo o rb e e ld e n

- w e rkg roep  voo r iede r onderdee l

- in le idende s tud ies  voo r e lk  onderdee l

- sem inar(s) per w e rkgroep

- m en to ring

- SWOT analyses in tw ee  stappen voo r elke D e ltaN et p a rtn e r: op ind iv idue le  basis en op basis 

van gem eenschappe lijke  m ethodo log ieën .

U itw e rk ing  van gem eenschappelijke  m ethodo log ieën  en be le idsaanbeve lingen

Partners

• ES: Institu te  fo r Food and Agricu ltu ra l Research and Technology (Ebro delta)

• PT: M etropo litan  Area o f Lisbon (Tagus delta)

• RO: Danube Delta national ins titu te  (Danube delta)

• PL: O ffice o f the Marshal o f the Pomorskie Voivodeship - Pomeranion region (Vistula delta)

• BE/NL: Province o f East Flanaders ( Rhine-Scheldt delta)

• ES: University o f V igo (M inho delta)

• ES: El Prat de Llobregat (Llobregat delta)

• DE: Port o f Flamburg (Elbe estuary)

• UK: C ardiff University (Severn estuary)

ONTWIKKELING

FHet pro jectvoorste l voor d it In te rreg-p ro jec t w o rd t in 2008 ingediend. De voorziene pro jectte rm ijn  is 2009- 

2011/2012.
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De voorb ije  jaren groeide de groep de lta -au to rite iten  die h iervoor geïnteresseerd zijn.

Tijdens een eerste m eeting in Gdansk op 7 en 8 februari 2005 kwamen de po tentië le  partners to t  de con

clusie dat vanwege de s lu itingsterm ijn  voor 'calls' b ij de diverse secretariaten voor Interreg 3C in Europa het 

n ie t z invol meer was om nog een aanvraag in te dienen voor Interreg 3C. Besloten is zowel de Ínhoud ais 

de u ite inde lijk  gewenste sam enstelling van de deelnemers zorgvu ld ig  voor te bereiden m et een gem atigd 

tem po en beperkte kosten, m et ais doei om bij het van start gaan van 'In terreg 4C' een inhoude lijk  goed 

p ro ject te kunnen presenteren.

Ter voorbere id ing  van het sam enw erkingspro ject is op 18 novem ber 2005 een tw eede kennism akingsbijeen

kom st in London geweest.

In het voorjaar 2006 vond een derde bijeenkom st plaats in Barcelona. Tijdens deze bijeenkom st werd de 

ínhoud van de pro jectom schrijv ing  afgerond.

Tijdens een vierde bijeenkom st eind 2006 in Bergen op Zoom  werden de procesplanning en het benoem en 

van gezam enlijke thema's verfijnd .

Van zodra het program m a van de Europese Commissie m edio 2007 d e fin itie f was, is de pro jectom schrijv ing 

eind 2007 in 'EU-form at' gegoten en is het pro jectvoorste l in 2008 ingediend.

BUDGET

Voor d it p ro jec t is in de RSD-bergoting 2008 een bedrag van 20.000 euro voorzien.

Cofinancieringen: EU en de Europese partners

P ro jectverantw oordelijke

G edeputeerde M. De Buck, Provincie Oost-Vlaanderen



DELTA KUST

DOEL

Vanuit de be trachting duurzaam en geïntegreerd kustzonebeheer zoeken naar in tervisie , ervaringsuitw is- 

seling en gem eenschappelijke pro jecten voor de Delta Kust (provincies Zuid-H olland, Zeeland en West- 

Vlaanderen)

RESULTATEN

Een grensoverschrijdende uitw isse lingsstructuur voor een duurzaam en geïntegreerd beheer van de kust

zone staat voorop, waarbij rond concrete thema's w o rd t sam engewerkt.

De u itw erk ing  v in d t plaats aan de hand van 4 inhoude lijke  thema's en 3 (procesmatige) stappen.

De 4 inhoude lijke  Kustthema's voor het werkplan 2006-2008 zijn:

» Strategie en Beleid

geïntegreerde kustontw ikke ling, duurzaam heidsindicatoren, EU evaluatie m.b.t. ICZM ,...

» Innovatie

zwakke schakels, ru im te lijke kw alite it, ru im te lijke ordening, kusttoe rism e,...

» S trandm anagem ent 

kw a lite it stranden, ru im te lijke ordening op het strand, pav iljoenen ,...

» Educatie

bewustw ord ing risico's, duurzame on tw ikke ling , havenon tw ikke ling ,...

De 3 stappen zijn ais vo lg t:

• Evolueren van het ne tw erk en bevorderen van kennisuitw isseling: qu ick scan van

• hu id ige situatie, stud iedagen, bestuurders excursies,...

• Bepalen van raakvlakken en inhoude lijke  verd ieping: expert workshops

• Samenhang creëren en zo m oge lijk  sam enwerking vorm geven.

Uit deze u itw isse lingsstructuur kunnen specifieke sam enwerkingspro jecten groeien. Voor kleine pro jecten, 

kan het hu id ige budget worden gebru ik t. Voor grotere pro jecten m oet gezocht w orden naar bijkom ende 

financiering. Naast de them atische werking zal de RSD Kustwerkgroep m ogelijkheden voor het uitw erken 

van toekom stige Europese pro jecten bekijken.
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Het belang van de werkgroep RSD-Kust heeft be trekking op:

• kennisontw ikke ling en u itw isseling,

• het ne tw erk en de b rug functie  hiervan, en

• (uitgebreidere) toekom stige sam enwerking en het benu tten van EU-subsidies 

OPZET

Kennisontw ikkeling en uitw isseling

Uitw isseling en verd iep ing van kennis en expertise; d it kan een meerwaarde opleveren, b ijvoorbee ld  rond 

ind ica toren, S trandm anagem ent en educatie; ook ten aanzien van ru im te lijke  p lanning en kw a lite it zijn er 

waardevolle ervaringen u it te wisselen en te verdiepen. E ffic iënter kennis on tw ikke len door v o o rt te bouwen 

op eikaars pro jecten en pilots ('lessons learned') en 'dubbe l w erk ' te voorkom en door vroeg tijd ige  kennis

uitw isseling. Via het ne tw erk is eventueel gewenste aanvullende (in ternationale) kennis en expertise ten 

behoeve van kennisontw ikke ling gem akkelijk beschikbaar

N etw erken  brugfunctie

Door een goed netw erk kan de werkgroep RSD-Kust een b rug functie  vervu llen zowel op nationaal ais op 

in ternationaal schaalniveau. Hiermee w o rd t a fstem m ing en eventuele sam enwerking gestim uleerd tussen 

p latform s m et m in o f meer vergelijkbare doelste llingen ten aanzien van kustontw ikke ling. Op in ternationaal 

niveau kunnen de nauwe contacten tussen het C oörd ina tiepunt GBKG en het Sail-netwerk bijdragen; ook 

contacten o f afstem m ing m et lopende EU-projecten kunnen via de werkgroep verder vorm  krijgen.

De werkgroep RSD-kust zorg t voor con tinuering van ne twerk-contacten onafhanke lijk  van bijv. 

EU-projectsubsidies; regelm atige contacten zijn onon tbee rlijk  voor het instandhouden van het netwerk. Het 

hu id ige netw erk b ied t m ogelijkheden om aanslu iting te zoeken m et een bredere Europese s tructuu r voor 

u itw isseling en sam enwerking op het gebied van kustontw ikke ling.

Toekom stige sam enw erking en benutten  van EU subsidies

In het kader van het versterken van hu id ige pro jecten kan toekom stige sam enwerking meerwaarde op leve

ren o.a. ten aanzien van:

» K ustverded ig ing / ru im te lijke  kw a lite it  

In het kader van het pro ject 'Zwakke Schakels' in Zuid Holland en Zeeland is het van belang niet alleen 

deze kennis te verspreiden maar ook na te gaan waar de aanpak van dergelijke projecten door samenwer

king van Nederland en België versterkt kan worden
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» O ntw ikke ling  van geïntegreerd kustzonebele id  

in februari 2006 hebben Nederland en België hun rapportage inzake Geïntegreerd beheer van 

Kustgebieden aangeleverd aan de Europese Commissie. Hierin w o rd t aangegeven hoe zij Invu lling geven 

aan de Europese Aanbeveling inzake GBKG. Op basis hiervan zou een vergelijk ing van de Belgische en 

Nederlandse aanpak en eventuele m ogelijkheden voor samenwerking onderzocht kunnen worden 

» EU subsidies voo r geïntegreerd kustzonebele id  

Op het gebied van Geïntegreerd kustzonebeleid loop t het RSD-Kustgebied voorop in Europa. In d it kader 

is het interessant deze kennis te verspreiden maar ook om na te gaan waar d it Item Ingébracht kan w or

den binnen Europese (Interreg)projecten zodat m iddelen naar het RSD-gebied gehaald kunnen worden.

Goede netwerkcontacten via de werkgroep RSD-Kust maken het eenvoud iger om op het gebied van kust

on tw ikke ling  gezam enlijk kansrijke project(en) te starten op basis van EU cofinanciering. Naast bovenge

noem de Nederlands- Belgische thema's Is In het verlengde van Time2C, NewlDelta en Sail b ijvoorbee ld  te 

denken aan de volgende thema's:

• Integrale ru im te lijke p lanning in kustzones (o.a. m eervoudig ru im tegebru ik, verbetering ru im te lijke 

kw a lite it, kllm aatadaptatle, economische versterking)

• N atuurontw ikke ling  In kustzones en In zeereservaten (In samenhang m et economische ontw ikke lingen)

• Kustverdedig ing en risico m anagem ent (o.a. Innovatieve technieken, com m unica tie /bew ustw ord ing , 

ram penplannen)

M et name het nieuwe EU M aritiem e Programma voor de Zuidelijke Noordzee regio zal h iertoe m oge lijkhe

den gaan bieden voor de periode 2007-2013.

ONTWIKKELING

De doelste llingen worden stap voor stap verw ezen lijk t in onderstaande activ ite iten  voor de vier thema's.

In 2008 worden ook de lijnen u itgetekend voor het nieuwe werkplan 2009-2011.

2008

Thema Innova tie

BESTUURDERSEXCURSIE haven Rotterdam  en om geving, 13 ju n i 2008

Thema S trandm anagem en t

STUDIEDAG 23 - 24 ok tober 2008, Knokke-Heist
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2007

Thema Innova tie

BESTUURDERSEXCURSIE 23 mei 2007, Breskens - N ieuw poort 

Ruim telijke kw a lite it, kustverded ig ing en toeristische hefboom

Thema Strategie en bele id  

EXPERTENMEETING 11 ok tober 2007, Den Haag

In itia tie f n.a.v. evaluatieproces door de Europese Commissie gekoppeld aan een presentatie van de do o rlich 

ting  van C oörd ina tiepunt GBKG

Thema S trandm anagem en t

LANDELIJKE KUSTDAG 22 en 23 novem ber 2007, Cadzand

De Nederlandse Kustdag georganiseerd door het Nederlands Bureau voor toerism e en congressen (NBTC) 

zal ook aandacht besteden aan strandm angem ent b innen Delta Kust.

Thema Educatie

G rensoverschrijdend Overleg NME (Natuur- en M ilieu Educatie).

Het bestaande overleg w o rd t door Delta Kust ondersteund en u ltgebre ld naar de gehele RSD-Kustreglo. 

2006

Thema Innova tie

STUDIEDAG: KANSEN AAN DE KUST 1 en 2 februari 2006, Oostende 

BUDGET

Het to ta le  p ro jec tbudge t 2006-2008 bedraagt € 60.000, samengesteld u it p ro jectb ijd ragen van de drie 

kustprovincies en een bijdrage u it het RSD-budget. Voor 2008 Is een cofinanciering van 10.000 euro u lt RSD- 

budget voorzien.

P ro jectverantw oordelijke

G edeputeerde de heer P. Van Gheluwe, Provincie West-Vlaanderen



CULTUURPARCOURS

DOEL

Door concrete sam enwerking in de Delta tussen diverse steden op culturee l en toeristisch gebied het cu l

turee l klim aat te verbeteren. Het doei is zowel de verbetering van kennis en kw a lite it door culture le u itw is

seling tussen verenig ingen en inste llingen, ais het vergroten van het cu ltu re le  aanbod voor de inwoners en 

bezoekers van de aangesloten steden. Vanwege de overwegingen dat:

• Binnen het gebied Rijn-Schelde Delta een g roo t aantal steden liggen m et een gro te culture le trad itie , 

een rijk  cu ltuurh istorisch verleden en een g ro o t culturee l potentiee l.

• Binnen de stedelijke om gevingen het culture le leven stevig verankerd is en er aansprekende culturele 

activ ite iten  plaats vinden.

• Binnen het gebied de functie  cu ltuureducatie  sterk on tw ikke ld  is en pa rtic ipa tie  in en aan cu ltu re le  ac ti

v ite iten  sterk groeiend is.

• Een eigen geb ieds iden tite it b innen de Rijn-Schelde Delta te r ondersteun ing van de binnen RSD verband 

geform uleerde am bities van belang is en overwegende dat cu ltuur in al haar vorm en en u itingen een 

voe rtu ig  bij u itstek is om deze id e n tite it te verankeren.

• Cultuur een fac to r van toenem ende betekenis is m et be trekking to t nieuwe waardevolle im pulsen op 

het gebied van toerism e en economie.

• Deze fac to r b innen de regio n ie t overal sterk genoeg is, maar dat ju is t door grensoverschrijdende 

sam enwerking m iddels u itw isseling van kennis en ervaringen en door bunde ling  van afzonderlijke 

wederzijds onderkende kw a lite iten  een toegevoegde waarde kan ontstaan die le id t to t  culture le ve rrij

king voor inwoners en bezoekers.

• Een ne tw erk waarb innen deze uitw isseling e ffec tie f en e ffic iën t kan plaats v inden van belang is.

• Er du ide lijk  sprake is van een gezam enlijke am b itie  to t sam enwerking op cultureel gebied.

RESULTAAT

Het resultaat van deze sam enwerking to o n t zich:

• in een op de id e n tite it van de Rijn-Schelde Delta gebouw de hoo fdstruc tuur waarin de excellente cu ltu 

rele kw alite iten van alle deelnem ende steden in samenhang m et elkaar voor het voe tlich t gebracht w or

den en zo de meerwaarde brengen ten aanzien van de beoogde toeristische en economische effecten.

• in een samenhangende groeiende m eerjarige ac tiv ite itenp lann ing  van concrete publiekstoegankelijke 

pro jecten, zoals festivals, exposities, onderscheidende evenem enten en dergelijke. Kenmerk van deze 

pro jecten is dat ze:
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- de m aa tschappe lijke  en to e ris tisch e  m eerw aarde brengen die m et het cu ltu u rp a rco u rs  beoogd 

w orden.

- een e x tra  k w a lite it b rengen voo r de a fzo nde rlijke  dee lnem ende steden

• in u itw isseling van kennis en kunde

OPZET

CultuurParcours w o rd t opgezet en uitgevoerd ais een sam enhangend program m a van:

• Projecten die zowel in t ijd  ais locatie kunnen worden georganiseerd

• een Culturele Hoofdstructuur, m et ankerpunten en onderlinge verb ind ingen, waarover de projecten 

kunnen worden uitgezet.

Het is de bedoeling dat door onderteken ing van een sam enwerkingsovereenkom st in het 3e kwartaal van 

2008 het p ro ject CultuurParcours door de partners w o rd t om arm d en de basis kan worden gelegd voor 

verankering to t staand bele id. Zo kom t duurzam e sam enwerking to t stand tussen partic iperende steden, 

private organisaties en nationale overheden waarin prom otie , publieksw erving en u its tra ling een ( in te rn a ti

onaal karakter zullen hebben.

ONTWIKKELING

• Ais eerste stap is het e igenlijke pro ject voorbere id  (novem ber 2003 -  novem ber 2005)

• Na een flinke tussenpauze w o rd t nu sinds 1 april 2007 weer gew erkt aan fe ite lijke  vorm geving en p ro 

je c tu itvoe ring . De oorspronke lijk  geform uleerde drie pro jecten, te weten:

- een a m a te u rku n s t ne tw e rk ,

- m useale u itw isse lingen

- een in te rna tiona a l be ia a rd fes tiva l,

zijn op hun merites beoordeeld en geherform uleerd . In aanvulling hierop behoren een aansprekende rei

zende thea te rp roductie  in de havens van de Delta en aanslu iting bij de sam enwerking op het gebied van 

de vestingsteden, waterlin ies en handelsroutes to t  de levensvatbare m ogelijkheden. De 'M e ltin g p o t' die de 

Delta ais van nature is, waar alles le tte rlijk  sam envloeit, zal concreet vorm  kunnen krijgen in een overzichts

ten toonste lling  die de verschillende strom ingen in de schilderkunst heeft gekend. De Gouden Eeuw van 

Vlaanderen, Brabant en Holland k rijg t dan vorm  in een tentoonste llingsparcours.

UITVOERING

In het kader van het p ro jec t Am ateurkunstennetw erk is inm iddels structureel in ternationaal overleg geor

ganiseerd tussen de verschillend vorm gegeven en bestuurde steunfuncties in de provincies Noord-Brabant
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(Centrum voor Am ateurkunsten, ww w .cvakunst.n l). Zeeland (Scoop, w w w .scoopzld .n l) en Vlaanderen 

(Forum voor am ateurkunsten, w w w .am ateurkunsten.be). D it heeft gele ld to t  concrete resultaten: aanslui

tend op de Week van de Am ateurkunsten (ww w.wak.be) In Vlaanderen en M idde lburg Vol-koren (w w w .m ld- 

de lburgvo lkoren.n l) gaat onder de naam Zingen In de Delta, een pro jectkoor, samengesteld u it jeugdkoren 

u it de 3 regio's In Schoten, M idde lburg en Bergen op Zoom  In de historisch en culturee l Inspirerende om ge

ving van de historische binnenplaatsen zingen onder bege le id ing van een professionele culturee l divers 

samengestelde groep muzikanten.

Ais voorbere id ing  op de Culturele H oofdstructuur en de pro jecten van de Museale u itw isseling en het 

Internationaal Belaardlersfestlval Is een website opgezet onder de naam Torens In de Delta, (ww w.torensln- 

dedelta.eu). Daar w o rd t de gem eenschappelijke historische achtergrond van de de lta reg lo  benadrukt m id 

dels de arch itectora le overeenkom sten en Invloeden die herkenbaar zijn In de Torens. Torens ais u iting  van 

economische rijkdom  In vroeger dagen en tijdsaandu id ing , van belang voor de beveilig ing en bescherm ing 

tegen w ater en vijand, maar zeker ook ais meest herkenbaar beeldm erk van de stad.

Op deze site Is de agenda van evenem enten te vinden, kunnen bezoekers hun route plannen langs de 

genoem de attracties en kunnen de partners hun 'Parels' aangeven. Zo verb inden we Cultuur en econom ie In 

het belang van de toeristisch recreatieve waarde van de regio.

BUDGET

Het pro ject en de p ro jectle ider w orden gefinancierd door een aantal Vlaamse en Nederlandse gem eenten 

en provincies, en cofinanciering u it de RSD pro jectenbegro tlng . G ewerkt w o rd t aan een financierings

s tructuu r waarb innen de Provincies de voor hun bestuurslaag kenmerkende rol In het m iddenbestuur van 

netw erk en fac lllte rlng  bekostigen, en de partners per pro ject de kosten verdelen. Zo kunnen zij ook zo o p ti

maal m ogelijk  hun bijdrage herkennen en bestuurlijk  verantwoorden.

Voor 2008 Is een cofinanciering van 5.000 euro u it RSD-budget voorzien.

Pro jectverantw oordelijke

W ethouder dhr. M.J.P. van Eekelen, Gemeente Bergen op Zoom
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ECONOMIE

DELTA HAVENS

DOEL

Samenwerking tussen de zeehavens van de Delta en het on tw ikke len van een grensoverschrijdend 

Havenplatform .

RESULTATEN

Door m iddel van expertenm eetings zijn in de periode 2004 to t 2007 de volgende thema's reeds aan bod 

gekom en en besproken:

• de toepassing van de habita t- en voge lrich tlijnen  en de gevolgen hiervan voor investeringsprojecten in 

de Deltahavens;

• de veiligheidsaspecten en de zeehavens en de im p lem enta tie  hiervan;

• de verw erking en behandeling van scheepsafval;

• de im p lem enta tie  van de kaderrich tlijn  Water;

• de positie van de havens in relatie to t  de Europese regelgeving om tren t f ijn  sto f (b ijeenkom sten in 

coproductie  m et de Benelux)

• bijeenkom sten rond het thema 'onderw ijs en zeehavens'.

Besloten is ook om, naar nationale, regionale en Europese instanties toe, zo veel m ogelijk  gem eenschappe

lijke standpunten van de acht Deltahavens te verw oorden.

Op 20 februari 2003 is de Delta Havendag gehouden. Het verslag van deze RSD-manifestatie is neergelegd 

in een tw eede 'Delta Tribune ' en in een DVD. In het kader van deze m anifestatie is ook een korte DVD-film  

gem aakt over een historische gebeurten is in de relatie tussen België en Nederland.

Een van de eerste doelste llingen was de uitgave van een gezam enlijke folder. Deze fo lder is in 2001 in de 

Engelse versie en daarna in de Nederlandse versie verschenen. Op de RSD-China conferentie in 2002 is de 

Chinees-talige versie gepresenteerd.



OPZET

In het havenoverleg zijn de Deltazeehavens vertegenw oord igd . In het am b te lijk  overleg zijn activ ite iten  

gehouden, zoals:

• Kennis- en ervaringsuitw isseling door in richten expertenm eetings (voortschrijdend)

• Concrete sam enwerkingsprojecten

Per 2 0 0 8  gaat het RSD Overleg Zeehavens functioneren . D it overleg bestaat u it de Gouverneurs, 

Commissarissen der Koningin en CEO's van de zeehavens, en komen 2X per jaar bijeen om afspraken te 

maken over onderw erpen relevant voor de haveneconom ie, en over andere zaken van RSD voor zover 

deze zaken (b ij)sturing c.q. ondersteun ing behoeven. Bij d it  overleg zijn ook waarnemers van de beide 

Regeringen en de SG Benelux aanwezig.

ONTWIKKELING

Het Overleg zeehavens is overeengekom en 2 maal per jaar bijeen te komen.

BUDGET

Het havenplatform  w o rd t gefinancierd u it het RSD-budget, voor 2 0 0 8  is d it  € 5 .0 0 0 .

Pro jectverantw oordelijke

RSD-secretariaat /  covoorzitters
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DELTA GIS

DOEL

Het pro ject heeft to t doei een gem eenschappelijke GIS-databank voor de In het RSD-gebled gelegen 

beschikbare bedrijventerre inen te ontw ikke len. De databank Is via In ternet raadpleegbaar. Deze In te rn e tto e 

passing Is een p rom otle -lns trum en t voor de RSD-reglo. De databank zal gegevens bevatten over bedrijven

terre inen, geplaatst In een ru im te lijke. In frastructure le  en soclo-econom lsche context.

RESULTATEN

Tweetalige (Engels en Nederlands) In form atie  via website w w w .m alnportde lta .eu 

De bedrljventerre lnen-G ISdatabank Is Ingebouw d In een portaals ite m et algem ene soclo-econom lsche 

In form atie  over de regio.

OPZET

De site van 2001 Is al geruim e tijd  aan renovatie toe. Belangrijk (financieel) e lem ent daarin Is de beschikbaar

heid van een grensoverschrijdende actuele topogra fische ondergrond. Onderdeel van d it p rom otionee l 

Instrum ent Is een Interactieve kaart m et alle beschikbare bedrijventerre inen In de Delta.

In 2006 Is overleg gestart m et het Nederlands Kadaster en het Belgisch NGI over vergelijkbare abonnem en

ten m et koppelbare bestanden m et ais doei daadwerkelijk  één kaart te maken, m et een abonnem ent voor 

updates van de onderdelen. D it Is ook zeer gewenst en bru ikbaar voor andere pro jectw erk lngen. O pvolgend 

kan gew erkt worden aan de Interactieve kaart voor m et name de gro te bedrijventerre inen. In 2007 heeft 

h iertoe het nodige cartografisch werk en de koppeling van software en data plaatsgevonden.

ONTWIKKELING

In de eerste he lft van 2008 w o rd t de s tructuu r van de vern ieuwde site opgebouw d, In de tw eede he lft van 

2008 w o rd t de site ve rvo lled igd m et alle beschikbare gegevens.

BUDGET

Voor d it p ro jec t Is In de RSD-begrotlng 2008 € 55.000 voorzien.

P ro jectverantw oordelijke

G edeputeerde de heer K. Helsen, Provincie A ntwerpen
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