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Informatie over de voortgang van de Interreg IVC projecten SMART EUROPE, 
Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET.  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de Interreg IVC projecten 
SMART EUROPE, Regions4GreenGrwoth en GREENINFRANET. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 30 mei 2012 heeft u ingestemd met ons voorstel om de nieuwe Interreg IVC 
projecten SMART EUROPE, Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET te gaan 
uitvoeren (nota: 1306816). Tijdens deze vergadering heeft u verzocht om geïn-
formeerd te worden over de voortgang van deze projecten.  
 

Inleiding: 

De projecten zijn in 2012 van start gegaan en er zijn nu voldoende concrete 
resultaten te vermelden. Voorbeelden zijn een succesvol SMART EUROPE café 
voor intermediairs op het terrein van innovatie, aanbevelingen voor het verbete-
ren van ons economisch beleid na een ‘SMART EUROPE peer review’, een interna-
tionale workshop over het oprichten van duurzame energie ontwikkelingsmaat-
schappijen en een uitwisselingsbijeenkomst over het behoud van biodiversiteit. 
Het voortgangsrapport betreft de periode t/m 31 december 2012.  
 
Mededeling: 

Kennis te nemen van de voortgang van de Interreg IVC projecten SMART EUROPE, 
Regions4GreenGrwoth en GREENINFRANET. 
 
Het vervolg 

In augustus 2013 bieden wij u de volgende voortgangsrapportage aan. 
 
Ter inzage in de leeskamer, voor u tevens op de lijst ingekomen stukken PS 

Rapport: Informatie over de voortgang van de Interreg IVC projecten SMART 
EUROPE, Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET. 
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
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Flevoland wil ruimtelijke kwaliteit borgen, waarbij plaats is voor zowel 
natuurbehoud als voor economische activiteiten. Dit vergt een integrale 
aanpak die binnen Greeninfranet wordt doorontwikkeld. 
 
Met Greeninfranet willen wij de biodiversiteit in onze regio’s behouden. 
Greeninfranet is op 24 en 25 mei 2012 van start gegaan met een kick-off 
seminar in Lelystad. De projectpartners kwamen voor het eerst bij elkaar 
om ervaringen op het gebied van ‘groene infrastructuur’ met elkaar te 
delen. In deze nieuwe aanpak van natuurbeleid wordt behoud van 
biodiversiteit en ecosystemen gecombineerd met ontwikkelingen in 
recreatie, transport, landbouw, stedelijke ontwikkeling en 
klimaatverandering. 
 
 

 
 
 
Onze 12 partners bevinden zich in Nederland, Letland, Ierland, Spanje, 
Bulgarije, Cyprus, Italië, Hongarije, Portugal en Malta. 
 
Binnen het project moeten minimaal 3 ‘good practices’ worden 
overgedragen en 6 lokale en/of regionale beleidsvelden en –instrumenten 
worden verbeterd. Om dit te bereiken, organiseren de partners workshops 
in de verschillende regio’s. Sinds de kick-off bijeenkomst in mei hebben er  
3 workshops plaatsgevonden: twee ‘exchange of experience’ workshops 
(juni, Fingal, Ierland en oktober, Budapest, Hongarije) en één ‘exchange of 
good practices’ workshop (december, Barcelona, Spanje).

“Mijn kennis en 
bewustwording 

van groene 
infrastructuur in 
Europa zijn door 

het project 
ontzettend 

toegenomen." 
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Tijdens de eerste twee workshops hebben de partners hun ervaringen op het 
gebied van groene infrastructuur in hun regio gepresenteerd. Op basis 
hiervan werd in de workshop in Barcelona een ‘good practice markt’ 
gehouden, om vraag en aanbod van good practices zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen. De partners zijn naar huis gegaan met als opdracht  
voor de komende workshop in februari een definitieve keuze te maken voor 
de te im- of exporteren good practice(s).  
 
 
Een ander onderdeel van de workshop in Barcelona was de presentatie van 
een good practice over ‘analytische methodologieën’, waarin de regio’s 
Barcelona en Emilia-Romagna hun ervaringen met de overige partners 
hebben gedeeld. Onderdelen van deze presentatie waren onder meer 
landschapsplanning, landschapsecologie en het nut hiervan voor groene 
infrastructuur en sociaal-economische waarden en belangen.  
 

 
  
  
  
  

  
 

 

 
 

 
  

  
  
  
 

 
 
 
Na elke vergadering en/of workshop organiseert de regio waar deze 
plaatsvindt een studiebezoek, om de partners een voorbeeld van groene 
infrastructuur te laten zien.  
Het eerste studiebezoek werd door Flevoland georganiseerd, in combinatie 
met het kick-off seminar. Flevoland heeft de partners een rondleiding 
gegeven door het Natura 2000 gebied de Oostvaardersplassen.
 

Taakstelling: 

 

1 kick off seminar 

14 workshops 

400 deelnemers 

 

12 studiebezoeken 

60 deelnemers 

 

3 rapporten 

 

12 good practices 

geïdentificeerd 

 

 

 

 

1 kick off seminar 

3 workshops 

78 deelnemers 

 

4 studiebezoeken 

85 deelnemers 

 

1 rapport 

 

nog geen good practices 

geïdentificeerd  
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Verder hebben er studiebezoeken plaatsgevonden in de omgeving van Fingal 
(Ierland), Budapest (Hongarije) en Barcelona (Spanje). 
 
 
Financiën 
 
In Flevoland is tot eind 2012 een bedrag van 112.700 euro besteed aan het 
project, waarvan de Europese bijdrage 84.250 euro bedraagt. 
 
Communicatie 
 

 
 
 
 
Gerealiseerd 2 persberichten  Gerealiseerd 4 conferenties Gerealiseerd 4  
brochure (2000st) 280 deelnemers        
presentaties 
1 nieuwsbrief (600st) 
0 films 
 
De partners hebben tot nu toe 4 conferenties georganiseerd om het project 
aan stakeholders te presenteren.  
 
Flevoland heeft op 12 december 2012 tijdens een internationale 
biodiversiteitsconferentie in Oisterwijk: “Greening European Regions – 

Taakstelling: 

 

6 persberichten 

 brochure (3000st) 

nieuwsbrief (1500st) 

3 films 

Taakstelling: 

 

13 conferenties 

1500 deelnemers 

 

 

Taakstelling: 

 

20 presentaties op 

externe conferenties 
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biodiversity as a boost for local and regional economy” op een 
informatiemarkt gestaan. Daarnaast hebben de partners het project op 4 
verschillende externe conferenties gepresenteerd. 
 
De Letse partner, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de films, 
zal aankomend voorjaar het plan voor de films presenteren. Het filmen zal 
daarna zo snel mogelijk van start gaan. 
 
 

 
Website: 
http://www.greeninfranet.org 
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RAPPORTAGE INTERREG IVC PROJECTEN; SMART 
EUROPE, REGIONS4GREENGROWTH en GREEN 

INFRANET 

  

De Europese programma’s die een meerjarig karakter hebben, zijn voor de 
provincie Flevoland belangrijke instrumenten om beleidsdoelstellingen te 
realiseren op het gebied van werken en het economische vestigingsklimaat, 
van ontwikkeling en innovatie en van duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. 
Door het managen en (laten) uitvoeren van Interreg IVC projecten realiseren 
we beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie, 
biodiversiteit, ontwikkeling en innovatie. Hierbij wordt intensief 
samengewerkt met andere EU-regio’s waardoor we leren van elkaar, 
methodieken uittesten, good practices overdragen en EU-regio’s, waaronder 
Flevoland, ontwikkelen en verbeteren.  

Deze rapportage geeft u een overzicht van de doelen, de werkmethodes en 
de tot nu toe behaalde resultaten bij de Interreg IVC projecten.  
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In Flevoland focussen we bij groei van werkgelegenheid op 
clusterontwikkeling. Innovatie en resultaatgerichte samenwerking zijn 
daarbij essentieel. Ook interregionale samenwerking speelt daarbij een rol, 
omdat we hierdoor internationale kennis met betrekking tot  
clusterontwikkeling naar Flevoland kunnen halen.  
 
Met SMART EUROPE willen wij meer op innovatie gebaseerde banen creëren. 
Door de crisis hebben de meeste regio’s minder middelen ter beschikking 
om de economie te stimuleren. Daarnaast is het maken van goede keuzes 
niet altijd gemakkelijk. Door middel van de organisatie van peer reviews 
(studiebezoeken aan deelnemende regio’s door experts van andere regio’s) 
worden de deelnemende regio’s geholpen bij het maken van deze keuzes. 
De uiteindelijke doelstelling is verbetering van het beleid in de betrokken 
regio’s. 
 

  
Onze 13 partners bevinden zich in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, 
Hongarije, Roemenië, Zweden, Italië, Noorwegen, Finland en Spanje.  
 
Peer reviews 
 
De peer reviews vormen een belangrijk onderdeel van het project. Experts 
vanuit verschillende regio’s bezoeken de gastregio gedurende één week. 
Tijdens een peer review wordt het economisch beleid en de uitvoering 
daarvan onder de loep genomen. Na afloop komen de internationale experts 

‘Koester het MKB in uw regio; het MKB is de 

ruggengraat van de regionale economie’ 

(bron: aanbevelingen peer review Flevoland) 
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met een advies voor verbetering van dat beleid. Voorafgaand aan een serie 
peer reviews wordt er een workshop gehouden. Tijdens deze workshop 
wordt de methodiek besproken en desgewenst aangepast. Dit allemaal om 
de kwaliteit van de daadwerkelijke peer reviews te optimaliseren.  
De eerste peer review workshop vond plaats in Tampere (Finland). 
Vervolgens zijn er peer reviews uitgevoerd in Bologna (Italië), Észak Alföld 
(Hongarije) en Flevoland.  
 
Het peer review in Flevoland vond plaats in de eerste week van oktober 
2012. Experts uit Maramures (Roemenië), Manchester Metropolitan Area 
(Engeland), Midden Zweden, Sor-Trondelag (Noorwegen) en Veneto (Italië) 
waren ingevlogen. Zij bezochten onder meer Compoworld, het Geomatica 
Business Park en Acrres. Aan het eind van de week werden de resultaten aan 

gedeputeerde Jan Nico Appelman 
gepresenteerd.  
 
Het peer review werd 
gecoördineerd door Veneto 
Innovazione, één van onze 
Italiaanse partners. De experts 

waren van mening dat wij onze centrale positie nog beter kunnen benutten, 
dat wij ons zelf niet moeten spiegelen aan aanpalende regio’s maar juist 
aan andere  kleine Europese regio’s met jonge economieën. De kansen voor 
Flevoland liggen bij open innovatie en het stimuleren van innovatieve 
activiteiten. Een aantal aanbevelingen hebben we direct gebruikt voor de 
economische agenda.  
 
 
 

 
 

‘Compoworld is een geweldig voorbeeld 

van samenwerking in de ‘triple helix’  

(bron: aanbevelingen peer review 

Flevoland) 
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19 good practises beschreven in     Gerealiseerd 3 peer reviews 
1 catalogus van good practices     en 1 peer review workshop 
 
Een van de good practices is het DEMOLA project in Finland, waar studenten 
worden gekoppeld aan bedrijven. Dit project heeft bewezen dat er door 
deze werkwijze nieuwe innovatieve producten worden ontwikkeld. 93% van 
deze producten wordt verder gebruikt door bedrijven, waardoor de 
werkgelegenheid bevorderd wordt. 
 
(een filmpje van het DEMOLA project treft u aan op 
http://youtu.be/EfkGWgyPkf4). 
 
SMART EUROPE cafés 
 
Binnen het project zijn inmiddels 13 SMART EUROPE cafés georganiseerd, 
met in totaal 291 deelnemers. De bedoeling van de SMART EUROPE cafés is 
om onze belanghebbenden, organisaties die te maken hebben met het MKB, 
universiteiten en individuele ondernemers, bij het project en met name bij 
de peer reviews te betrekken. Het SMART EUROPE café in Flevoland is op 14 
juni 2012 gehouden, in de Vier Engelen te Lelystad. Het was een goed 
bezochte bijeenkomst, waarin de clusterontwikkeling in Flevoland werd 
geanalyseerd en op informele wijze over het project en de gewenste 
resultaten is gesproken. 
 
  

Taakstelling: Verzamel 13 

good practices met 

succesvol beleid en 

instrumenten ter 

bevordering van op 

innovatie gebaseerde 

banen  

Taakstelling 11 peer 

reviews, 3 peer review 

workshops 

‘De regionale overheid zou een grotere rol moeten 

spelen in het creëren van zowel nationale als 

internationale netwerken’ 

(bron: aanbevelingen peer review Flevoland) 
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Financiën 
 
In Flevoland is tot eind december 2012 een bedrag van 116.802 euro 
besteed aan het project, waarvan de Europese bijdrage 87.601 euro 
bedraagt. 
 
 
Communicatie 
 

 
 
 
 
Gerealiseerd 12 persberichten   Gerealiseerd 1 conferentie      Gerealiseerd 20 
1 brochure (2000st)            presentaties 
2 nieuwsbrieven (3200st) 
 
Er is een internationale conferentie in Tampere (Finland) georganiseerd. 
Daarnaast zijn er in de partnerregio’s verschillende startconferenties 
georganiseerd. 
 
Flevoland heeft SMART EUROPE gepresenteerd op de OPEN DAYS van het 
Comité van de Regio’s in Brussel en tijdens een speciale workshop, die in 
Brussel door het Interreg IVC programmamanagement werd georganiseerd.  

Conclusies 
 
Het project ligt op schema, aanbevelingen uit de peer reviews worden door 
de partners als zeer zinvol beschouwd. In dit stadium van het project is het 
nog te vroeg om deze aanbevelingen ook al verwerkt te kunnen hebben in 
beleid.  
 

 

Taakstelling:

 

7 persberichten 

1 brochure (4000st) 

1 nieuwsbrief (6000st) 

 

Taakstelling:

 

3 conferenties 

140 deelnemers 

 

 

 
Website: 
http://smart-europe.eu 
 
Facebook: 
http://facebook.com/SMARTEUROPEcommunity 
 
Twitter: 
https://twitter.com/#!/Smart_Europe 

Taakstelling:

 

9 presentaties op externe 

conferenties 
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Flevoland heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Daarnaast 
heeft Flevoland inmiddels een gidsfunctie opgebouwd op het gebied van 
duurzame energie. Flevoland draagt als leadpartner van 
Regions4GreenGrowth bij aan de ambities en versterkt de gidsfunctie van 
Flevoland binnen Europa. 
  
Met Regions4GreenGrowth willen wij investeringen op het gebied van 
duurzame energiebronnen aanjagen. Net als bij SMART EUROPE, vormen de 
peer reviews een belangrijk onderdeel van het project. Voorafgaand aan 
een serie peer reviews wordt er een workshop gehouden. 
 

 
Tijdens de eerste workshop in Rome (Italië) is de methodiek besproken en 
verbeterd. Vervolgens zijn er peer reviews gehouden in Valencia (Spanje), 
Västernorrland (Zweden), Noord Brabant, Észak Alföld (Hongarije) en 
Abruzzo (Italië). Flevoland heeft experts naar de peer reviews in Valencia 
en Észak Alföld gestuurd. Het peer review in Valencia is gecoördineerd door 
Flevoland. Valencia heeft onder meer te kampen met een tekort aan 
financiële middelen. Aanbevelingen van het peer review team zijn o.a.: 
 
 
 

Onze 15 partners bevinden zich in 
Nederland, Zweden, Roemenië, Italië, 
Spanje, Griekenland, Hongarije, 
Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. 
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• Maak een integraal energie actieplan. 
• Introduceer groene energie aanbestedingsregels. 
• Creëer internationale energie clusters. 
• Koppel een professor aan een bedrijf gedurende een week. In 

Zweden is dit een succes. 
• Focus op projecten die op korte termijn resultaten opleveren. 
• Investeer in projecten in andere landen (werelddelen) om een 

‘brain drain’ te voorkomen. 
• Vervang subsidies door leningen. 
• Zet een regionaal energiefonds op.

Masterclasses 
 
Flevoland is verantwoordelijk voor de organisatie van de master classes. De 
master classes zoeken naar een antwoord op de vraag: Hoe zetten we in de 
diverse regio’s duurzame energie ontwikkelingsmaatschappijen op? De 
eerste master class vond plaats in Noord Brabant. Deze master class heeft 
tot direct gevolg dat Greater Manchester, Noord Brabant en  Flevoland apart 
om tafel zijn gegaan. Nieuwe inzichten zijn verworven. Vooral de aanpak 
van de Engelsen, die heeft geleid tot een portfolio van duurzame 
energieprojecten van ca. 155 miljoen euro en een overeenkomst met de 
Green Investment Bank, is voor andere partners interessant.  
 
In 2013 zullen de pilots opgestart worden om zowel in Italië als in Roemenië 
ontwikkelingsmaatschappijen voor duurzame energie op te zetten. 
Gedeputeerde J.N. Appelman heeft namens Regions4GreenGrowth een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Eurisy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

‘Het is een eyeopener voor de stakeholders om te 

constateren dat dezelfde problemen, waarvan we denken 

dat we ze in onze regio op de beste manier hebben 

opgelost, op een andere plek in Europa op een totaal 

andere manier zijn opgelost, en mogelijk zelfs beter!’ 

(bron: Zweedse partner Västernorrland) 

Taakstelling: 
3 peer review 

workshops 
13 peer reviews 
315 deelnemers 

Taakstelling: 
3 masterclasses 
120 deelnemers 

Taakstelling: 
3 pilots 

ontwikkelings 
maatschappij 

duurzame energie 

1 peer review 
workshop 

3 peer reviews 
75 deelnemers 

1 masterclass 
24 deelnemers 

Activiteiten 
worden in 2013 

gestart 
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Gedurende het project zullen in drie regio’s workshops gehouden worden 
door Eurisy, een non-profit organisatie die het gebruik van 
satellietinformatie wil stimuleren. De eerste workshop zal in Flevoland 
plaatsvinden in juni 2013.  
Deze workshop moet antwoord geven op de vragen: 

• Wat draagt satellietinformatie bij aan de verbetering van de precisie 
landbouw; 

• Wat kan satellietinformatie bijdragen aan verduurzaming van de 
visserij. 

De voorbereidingen van de workshop in Flevoland zijn al in volle gang.
 
Good practices 
 
Er zijn 19 praktijkvoorbeelden uit de verschillende regio’s geïdentificeerd. 
De praktijkvoorbeelden zijn zeer divers. Zij variëren van een energiepark in 
Maramures (Roemenië) of een fabriek, die briketten uit biomassa 
vervaardigt in Valencia (Spanje) tot onze Flevolandse Technologie Milieu 
en innovatie regeling (TMI). 
 

  
 
 
Het peer review rapport voor Valencia is door Flevoland vervaardigd en 
gereed. Valencia heeft inmiddels ook een regionaal actieplan geschreven, 
waarin de aanbevelingen uit het peer review worden omgezet in concrete 
acties. 
 

 
    
  
19 good practices  1 peer review rapport-   gereed aan het einde 
geïdentificeerd  tage          van het project 
1 catalogus van good 1 regionaal actieplan 
practices

Taakstelling: 

13 good practices 

geïdentificeerd 

1 catalogus van 

good practices 

Taakstelling:  

13 peer review 

rapportages 

13 regionale 

actieplannen 

Taakstelling: 

1 toolkit 
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Financiën 
 
In Flevoland is tot eind 2012 een bedrag van 139.454 euro besteed aan het 
project, waarvan de Europese bijdrage 104.590 euro bedraagt.  
 
Communicatie 
 

 

 
 
Gerealiseerd 12 persberichten   Gerealiseerd 1 conferentie       Gerealiseerd 
brochure (2000st)   Gerealiseerd 80         22 presentaties 
2 nieuwsbrieven (3330st) 
3 video clips 
 
Flevoland heeft Regions4GreenGrowth gepresenteerd op de OPEN DAYS van 
het Comité van de Regio’s in Brussel, op een grote klimaatconferentie in 
Limoges (Frankrijk), tijdens een workshop over groene economie van THE 
CLIMATE GROUP (een netwerk van bedrijven en regionale overheden uit de 
hele wereld) in Stuttgart en tijdens een speciale workshop, die in Brussel 
door het Interreg IVC programmamanagement werd georganiseerd. 
Er is verder een internationale conferentie in Rome (Italië) georganiseerd, 
daarnaast zijn er in de partnerregio’s verschillende startconferenties 
georganiseerd. 
 
 
Conclusies 
 
Het project ligt op schema, aanbevelingen uit de peer reviews worden door 
de betrokken partners als zeer zinvol beschouwd. In dit stadium van het 
project is het nog te vroeg om deze aanbevelingen ook al verwerkt te 
kunnen hebben in beleid. 

 

Taakstelling: 

 

7 persberichten 

 brochure (4000st) 

nieuwsbrief (6000st) 

14 video clips 

Taakstelling: 

 

4 conferenties 

480 deelnemers 

 

 

 
Website: 
http://regions4greengrowth.eu 
 

Taakstelling: 

 

9 presentaties op externe 

conferenties 
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