
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Informatie over de voortgang van de Interreg IV-C projecten SMART EUROPE, 
Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET. 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te Informeren over de voortgang van de Interreg IV-C projec
ten SMART EUROPE, Reg1ons4GreenGrowth en GREENINFRANET. 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 30 mei 2012 heeft u Ingestemd met ons voorstel om de nieuwe Interreg IV-C 
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. Op 26 maart 2013 
hebben wi j u geïnformeerd over de voortgang van de projecten t /m 31 december 
2012. 

Inleiding: 

De projecten lopen uitstekend en er zijn steeds meer concrete resultaten te 
vermelden, zoals het feit dat aanbevelingen uit het SMART EUROPE peer review 
inmiddels onderdeel uitmaken van de economische agenda van Flevoland. Het 
advies om het midden- en kleinbedrijf actief te blijven ondersteunen en de 
huidige instrumenten te evalueren, heeft geleid tot een herijking van het MKB 
Instrumentarium. Het Green Café, georganiseerd door Regions4GreenGrowth, 
heeft ervoor gezorgd dat belanghebbenden uit de economische, ecologische en 
financiële sector meer gaan samenwerken op het thema duurzaamheid. Een 
beiangrijke conclusie uit het recent georganiseerde peer review voor 
Regions4GreenGrowth is dat Flevoland veel meer waarde kan creëren met de 
windindustrie, zoals werkgelegenheid en de mogelijkheid om als burger aandeel
houder te worden en mee te kunnen beslissen. Deze en andere aanbevelingen 
worden de komende t i jd uitgewerkt in samenwerking met de stakeholders. 
GREENINFRANET heeft verschiilende uitwisselingsbijeenkomsten over het behoud 
van biodiversiteit georganiseerd en is bezig een kennisnetwerk te ontwikkelen in 
samenwerking met de Europese Commissie. 

Dit voortgangsrapport betreft de periode t /m 15 november 2013. 

Mededeling: 

Kennis te nemen van de voortgang van de Interreg IV-C projecten SMART EURO
PE, Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET. 

Het vervolg 

In juni 2014 bieden wi j u de volgende voortgangsrapportage aan. 

Ter inzage in de leeskamer 

Rapport: Informatie over de voortgang van de Interreg IV-C projecten SMART 
EUROPE, Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET. 
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INTERREG IVC 
INNOVATION & ENVIRONMENT 
REGIONS OF EUROPE SHARING SOLUTIONS 

RAPPORTAGE INTERREG IVC PROJECTEN; SAAART 
EUROPE, REGI0NS4GREENGR0WTH 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. 



'Koester het MKB in uw regio; het MKB is de 
ruggengraat van de regionale economie' 
(bron: aanbevelingen peer review Flevoland) 

SAMENVATTEND OVERZICHT TIJDPADEN EN ACTIES 

In Flevoland focussen we bij groei van werkgele
genheid 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 deelnemen
de 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 komen uit 11 regio's in Nederland, 
Verenigd Koninkrijk, Italië, Hongarije, Roemenië, 
Zweden, Italië, Noorwegen, Finland en Spanje. 
Ook de Assembly of European Regions (AER) 
gevestigd in Straatsburg, is partner in het project. 



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 met een advies voor verbetering van dat 
beleid. Voorafgaand aan een serie peer reviews is 
er een workshop gehouden in Tampere (Finland) om 
met alle partners de methodiek te bespreken. In 
maart 2013 is tijdens een tweede workshop in Avila 
(Spanje) een tussenevaluatie gehouden, waarbij de 
leerpunten van de eerste serie peer reviews zijn 
besproken en in de methodiek verwerkt. Dit 
allemaal om de kwaliteit van de peer reviews te 
optimaliseren. Inmiddels zijn alle 11 peer reviews 
georganiseerd en zijn de partners bezig met de 
rapportages en actieplannen. 

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 Appelman gepresenteerd. 

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 
eerder aan andere kleine Europese regio's met 
jonge economieën. De kansen voor Flevoland liggen 
onder andere bij "open innovatie". Een aantal 
aanbevelingen is direct gebruikt bij de opstelling 
van de economische agenda. We zijn bijvoorbeeld 
actief aan de slag gegaan met het advies om ons 
ondersteuningsinstrumentarium voor het MKB te 
evalueren en waar nodig aan te passen. Dit heeft 
geresulteerd in een GS besluit over toekomstige 
financieringsinstrumenten voor het MKB. 

Good practices 
Onderdeel van het SMART EUROPE project is het 
uitwisselen en zo mogelijk importeren en exporteren 
van good practices. 

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 

The SMART EUROPE Pe«r Review Methodology enables an objective 
and high quali ty assessment o l regional policies targeting the 
employment growth in the sector of their " innovat ion anchor". 

Relevant local stalieholders are Invoh^ed since the beginning wi th 
the aim to collect the needs and demands fronn the territory and l o 
define specific f fKus of action. 

u Peer Reviews take place, one in each SMART partner region, 
al lowing to bui ld on the tinowledge of peers, experts and 
practit ioners dealing with employment strategies In different 
European countries, selected by the partners. 

Background information is provided to the review team prior to 
the Peer Review. The host region sets the agenda with interviews, 
study trips and workshops al lowing the experts to Identify 
strengths and weaknesses in Its innovation and employment 
policies. 

A checklist Is the common tool used by the peers to assess the host 
region's policy regarding tts Innovation anchor. After the visi t , t l ie 
review team prepares a report w i th a series of recommendations on 
how to improve Ihe region's policy design and delivery. 

Based on the feedback of the experts, the host region prepares 
its Action Plan sett ing out the concrete steps to fol low up to the 
recommendations. An Implementation Plan defines a longer-term 
strategy and explains how the recommendations wi l l tie Included in 
future regional policies. 



Taakstelling 
(tot eind 2014) 

11 good practices verzameld met 
succesvol beleid/ instrumenten ter 
bevordering van op innovatie 
gebaseerde banen 

6 good practices uitgewisseld 

11 peer reviev/s & 

3 peer review workshops georgani
seerd 

Innovatiebeleid in 6 regio's verbeterd 

Gerealiseerd 
(tot Juli 2013) 

20 good practices verzameld 

Uitv^isseling good practices start 
eind 2013 

11 peer reviews Et 
2 workshops georganiseerd 

Beleid verbeterd in 2 regio's 

werkwijze nieuwe innovatieve producten worden 
ontwikkeld. 93% van deze producten wordt verder 
gebruikt door bedrijven, waardoor de werkgelegen
heid bevorderd wordt, (een filmpje van het DEMOLA 
project treft u aan op http://youtu.be/EfkGWgyPkf4). 

Een tweede interessante good practice is 10,000 
Small Businesses uit de UK, waarbij kleine bedrij
ven met groeipotentieel worden ondersteund door 
University Business Schools om daadwerkelijk een 
groei door te maken. Meer informatie is te vinden 
op http://www.10ksbnw.co.uk 

SMART EUROPE cafés 
Binnen het project zijn inmiddels 15 SMART EUROPE 
cafés georganiseerd. Het doel van de SMART EUROPE 
cafés is om belanghebbenden, kennisinstellingen en 
individuele ondernemers, bij het project en met name 
bij de peer reviews te betrekken. Een aantal project
partners heeft ook een tweede café georganiseerd om 
met de stakeholders te bespreken hoe de peer review 
resultaten kunnen worden omgezet in regionale acties. 

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. De deelnemers 
zijn daarna ook betrokken bij het peer review. 

Financiën 
In Flevoland is een bedrag van € 208.000,- besteed 
aan het project (56% van het totale projectbudget) 
De Europese bijdrage hiervan bedraagt €156.000,-

Communicatie 
Er zijn internationale conferenties in Tampere 
(Finland) en Avila (Spanje) 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 programmamanage
ment werd georganiseerd. 

Taakstelling 7 persberichten 
(tot eind 2014) 2 brochures (4000st) 

6 nieuv«brieven (6000st) 

3 conferenties (150 deelnemers) 9 presentaties op externe conferenties 

Gerealiseerd 18 persberichten 
(tot Juli 2013) 1 brochure (2000st) 

3 nieuwsbrieven (51 OOst) 

2 conferenties (100 deelnemers) 26 presentaties 



Bedrijfsbezoek in Avila: DSTA maakt signaleringsborden met LED verlichting voor luchthavens en wegen. 

Conclusies 
Het project ligt op schema, de adviezen uit de peer 
reviews worden door de partners als zeer zinvol 
beschouwd. In Sor-Trondelag en Flevoland zijn de 
aanbevelingen al in beleid vertaald. 

Website : http://smart-europe.eu 
Facebook: http://facebook.com/ 

SMARTEUROPEcommunity 
Twitter : https://twitter.eom/#l/Smart_Europe 



ReGions 4 V GreenGrowiH 

REGI0NS4GREENGR0WTH 

Flevoland heeft de ambitie om in 2020 energieneu
traal te zijn. Daarnaast heeft Flevoland inmiddels 
een gidsfunctie opgebouwd op het gebied van 
duurzame energie. Flevoland draagt als lead 
partner van Regions4GreenGrowth bij aan de 
ambities en versterkt de gidsfunctie van Flevoland 
binnen Europa. 

Met Regions4GreenGrowth willen wij investeringen 
aanjagen op het gebied van duurzame energiebron
nen. Net als bij SMART EUROPE vormen de peer 
reviews een belangrijk onderdeel van het project. 

Ter voorbereiding en ondersteuning van de peer 
reviews worden er drie workshops gehouden. Tijdens 
de eerste workshop in Rome (Italië) is de methodiek 
behandeld. In de tweede workshop in Debrecen 
(Hongarije) in maart 2013 zijn de ervaringen bespro
ken en de leerpunten in de methodiek verwerkt. 

Onze 15 partners komen uit 13 regio's in Nederland, 
Zweden, Roemenië, Italië, Spanje, Griekenland, 
Hongarije, Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. Ook de 
Assembly of European Regions (AER) gevestigd in 
Straatsburg, is partner in het project. 



Peer reviews 
Inmiddels zijn er in alle 13 regio's peer reviews 
georganiseerd. Flevoland heeft experts afgevaar
digd naar de peer reviews in Valencia, Sofia, 
Noord-Brabant, Lazio en Észak-Alföld. 
Van 4-8 november 2013 vond het peer review in 
Flevoland plaats. Ons peer team bestond uit 
experts uit Valencia, Norrbotten, Manchester, 
Sofia en Prahova. 

Onze centrale vragen waren: 
- Hoe kan Flevoland zich beter profileren als 

duurzame provincie en meer groene investeerders 
en bedrijven aantrekken? 

- Hoe kan Flevoland meer spin-off krijgen van 
duurzame energie in de vorm van werkgelegenheid? 

- Hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de 
ontwikkeling van duurzame energieprojecten. 

Aanbevelingen van het peer team voor Flevoland 
- Onwikkel je van een provincie met windmolens in het landschap tot een regio met een systeem 

waarbij alle bewoners van de windindustrie profiteren, in de vorm van werkgelegenheid, lage 
energietarieven, als aandeelhouder of als motor voor sociale cohesie. 

- Richt je, naast windenergie, ook op andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals energiebesparing en 
duurzaam transport. 

- Ontwikkel Acrres tot een clean-tech science park, dat aantrekkingskracht heeft voor nieuwe 
duurzame bedrijvigheid 

- Ontwikkel het merk "Made in Flevoland" 
- Creëer een een duurzaamheidsraad (sustainability board) voor de provincie die alle belanghebbenden 

bij elkaar brengt. 
- Praat met jonge mensen om te zien wat Flevoland voor hen betekent en gebruik dat in de marketing 

van Flevoland 

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 duur
zame 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 ontwikkelingsmaatschap
pijen voor duurzame energie op te zetten. 

"There is a natural tension between long term results and quick wins. Of course politicians like visible 
results, but at the same time it is their responsibility to contribute to long term developments / structu
ral changes." (Neil Swannick, councillor Greater Manchester, tijdens de master class in Debrecen) 

Samenwerking met Eurisy 
Gedeputeerde Appelman heeft namens Regions-
4GreenGrowth een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met Eurisy, een non-profit organisatie die 
het gebruik van satellietinformatie in Europa bevor
dert. Gedurende het project zullen in drie regio's 
kosteloos workshops gehouden worden door Eurisy. 

De eerste workshop is in juni 2013 in Flevoland 
georganiseerd. De workshop ging over de vraag wat 
satellietinformatie bij kan dragen aan de verbete
ring van de precisielandbouw in Flevoland. Een 
verslag van de bijeenkomst staat op www.regions-
4greengrowth.eu onder documenten. 



Workshop: Wat kan satellietinformatie bijdragen 
aan precisielandbouw? 

Good practices 
Onderdeel van het Regions4GreenGrowth project is 
het uitwisselen en zo mogelijk importeren en expor
teren van good practices. Er zijn 19 good practices 
uit de verschillende regio's geïdentificeerd. 
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). 

Taakstelling 13 good practices verzameld met 13 peer reviews & 3 master classes Investeringsbeleid 
(tot eind 2014) succesvol beleid/ instrumenten ter georganiseerd voor duurzame 

bevordering van op innovatie 3 peer review workshops georgani energie in 6 
gebaseerde banen seerd 3 pilots regio's verbeterd 

ontwikkelings
7 good practices uitgewisseld maatschappij 

duurzame energie 

Gerealiseerd 19 good practices verzameld 13 peer reviews & 2 master classes 5 beleidsverbete-
(tot Juli 2013) georganiseerd ringen doorge

Uitwisseling good practices start 2 workshops georganiseerd voerd in 4 regio's 
eind 2013 2 pilots gestart 

Financiën 
In Flevoland is een bedrag van € 274.000,- besteed 
aan het project (65% van het totale projectbudget) 
De Europese bijdrage hiervan bedraagt € 206.000,-

Communicatie 
Er zijn internationale conferenties georganiseerd in 
Lazio en Észak-Alföld. Flevoland heeft Regions 4Green-
Growth gepresenteerd tijdens de Sustainable Energy 
Week in Brussel en op een seminar van Intelligent 
Energy Europe en op diverse andere bijeenkomsten. 

Taakstelling (tot eind 2014) 7 persberichten 4 conferenties (240 deelne 9 presentaties op externe 
2 brochures (4000st) mers) conferenties 
6 nieuwsbrieven (óOOOst) 
14 video clips 

Gerealiseerd (tot jul i 2013) 20 persberichten 2 conferenties (160 deelne 38 presentaties 
1 brochure (21 OOst) mers) 
3 nieuwsbrieven (4800st) 
10 video clips 



Conclusies 
Het project ligt op schema, aanbevelingen uit de ontwikkeling van ESCO's voor energiebesparende 
peer reviews worden door de betrokken partners maatregelen in openbare gebouwen). Het peer 
als zeer zinvol beschouwd. De adviezen hebben al review team komt binnenkort met de uitgewerkte 
geleid tot aanpassingen in het regionale ontwikke- en definitieve aanbevelingen voor Flevoland, 
Ungsbeleid in 3 regio's in Bulgarije en tot 2 beleids- waarna we gaan bepalen hoe we ze gaan gebruiken, 
verbeteringen in Valencia (ontwikkeling van een 
revolverend fonds voor duurzame energie en Website: http://regions4greengrowth.eu 



GREENINFRANET 

GREENINFRANET 

"De aanleg van groene infrastructuur is vaak een goede investering voor de natuur, de economie en de 
werkgelegenheid. Waar dat economisch en ecologisch zin heeft, moeten we streven naar oplossingen die 
met de natuur samenwerken in plaats van haar tegen te werken." (Milieucommissaris Janez Potocnik) 

Flevoland wil ruimtelijke kwaliteit borgen, waarbij 
plaats is voor zowel natuurbehoud als voor econo
mische activiteiten. Dit vergt een integrale aanpak 
die binnen Greeninfranet wordt doorontwikkeld. 
Met Greeninfranet willen wij de biodiversiteit in 
onze regio's behouden. Binnen het project delen de 
project partners hun ervaringen op het gebied van 
'groene infrastructuur' met elkaar. Groene infra
structuur is een beproefd instrument waarbij de 
natuur wordt ingezet om ecologische, economische 
en sociale voordelen te genereren. In deze nieuwe 
aanpak van natuurbeleid wordt behoud van biodi
versiteit en ecosystemen gecombineerd met 
ontwikkelingen in recreatie, transport, landbouw, 
stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering. 

Onze 11 partners bevinden zich in Nederland, 
Letland, leriand, Spanje, Bulgarije, Cyprus, Italië, 
Hongarije 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 berei
ken, organiseren de partners workshops en studie
bezoeken in de verschillende regio's. Daarnaast 
zullen de partners, in nauwe samenwerking met de 
Europese Commissie, een permanent kennisnetwerk 
opzetten. Zo kunnen ook in de toekomst Europese 
regio's ervaringen en good practices uitwisselen en 
zo bijdragen aan een verbeterde groene infrastruc
tuur in Europa. 



Good practices 
Het belangrijkste onderdeel van het GreenlnfraNet 
project is het uitwisselen en zo mogelijk importe
ren en exporteren van good practices. Na de 
cruciale eerste fase van het project, waarin de 
partners hun - soms erg verschillende - ervaringen 
met de ontwikkeling of/of uitvoering van beleid op 
het gebied van groene infrastructuur hebben 
uitgewisseld, zijn er 15 good practices uit de 
verschillende regio's geïdentificeerd. 

Een van de good practices is een project in de 
Conca Valley in Rimini (Italië), waar de burgers zeer 
nauw worden betrokken bij het proces van land
schapsontwerp en -planning. Onder meer de 
partner uit Ghajnsielem (Malta) wil proberen om 
deze good practice naar hun regio te importeren en 
als pilot project uit te rollen over het eiland Gozo. 

Een andere good practice betreft 'geïntegreerde 

ruimtelijke ordening'/'natuurinclusief ontwerpen'. 
De regio's Fingal (leriand) en Flevoland hebben veel 
ervaring met het integreren van groene infrastruc
tuur in hun ruimtelijke ordening plannen. 
De provincie Barcelona (Spanje) en twee Bulgaarse 
regio's zijn hierin zeer geïnteresseerd. 

In Nicosia (Cyprus) zoekt men weer naar mogelijk
heden om de negatieve gevolgen die hittegolven 
daar in de zomer veroorzaken, te beperken. Zo 
kunnen parken met een rijke biodiversiteit, groene 
ruimten en schone lucht gebieden de negatieve 
gevolgen van hittegolven in de zomer beperken. In 
Stara Zagora (Bulgarije) heeft men veel ervaring 
met het verbinden van groen in steden met natuur
gebieden, en in september zijn enkele vertegen
woordigers vanuit Nicosia op werkbezoek geweest 
in Stara Zagora om van de lokale en regionale 
experts te leren. 

"The positive benefits for 'importing' partners are 
clear, but 'exporters' also benefit. By applying their 
expertise and practice to unfamiliar situations, they 
are able to discover new and unexpected possibili
ties. Thus, best practice transfers always lead to a 
win-win outcome for all partners involved." (Gloria 
Ortiz, Regional Ministry for Territory, Infrastructure 
and Environment, Valencia, Spain). 

Taakstelling (tot eind 2014) 12 good practices geïdentifi
ceerd met succesvol beleid/ 
instrumenten ter bevordering 
van groene infrastructuur 

6 good practices overgedragen 

15 good practices verzameld 

Overdragen good practices start 
eind 2013 

Beleid o.g.v groene infrastructuur in 6 regio's verbeterd 

Beleid verbeterd in 1 regio 

Green Infrastructure Knowledge Network 
Om ook in de toekomst samenwerking van Europese 
regio's op het gebied van groene infrastructuur 
mogelijk te maken, zullen de partner een perma
nent kennisnetwerk opzetten, het 'Green Infra
structure Knowledge Network'. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in het voorjaar 
van 2013 gestart en tijdens een workshop in Nicosia 

in oktober, hebben de partners verdere stappen 
gezet voor het opzetten van dit netwerk. Afgespro
ken is toen dat Cyprus verantwoordelijk wordt voor 
de organisatie van het netwerk. 
Het netwerk zal worden opgezet in nauwe samen
werking met de Europese Commissie. In haar 
strategie over groene infrastructuur, die de Com-



missie op 6 mei jongstleden heeft gepresenteerd, 
geeft de Commissie aan dat zij van plan is om een 
digitaal platform op te richten voor de uitwisseling 
en verspreiding van relevante informatie over 
groene infrastructuur. 

In het voorjaar van 2013 hebben er gesprekken met 
de Commissie plaatsgevonden om te kijken hoe 
beide initiatieven elkaar kunnen aanvullen en verster
ken. Een netwerk dat gericht is op het verzamelen en 
verspreiden van praktijkvoorbeelden en praktijkerva
ring met groene infrastructuur, waaronder good 
practices, lijkt de meest aangewezen opzet van het 
netwerk. Dit najaar gaan vertegenwoordigers van 
het GreenInfranNet project opnieuw met de Com
missie in gesprek om de oprichting van het kennisnet
werk verder te bespreken. 

Financiën 
In Flevoland is een bedrag van € 205.000,- besteed 
aan het project (49% van het totale projectbudget) 
De Europese bijdrage hiervan bedraagt € 154.000,-. 

Communicatie 
De partners hebben tot nu toe 10 conferenties 
georganiseerd om het project aan stakeholders te 
presenteren. Flevoland heeft op 27 september 
2013, samen met Landschapsbeheer Flevoland, 
de conferentie "Integrating biodiversity and 
landscape conservation, finding ways towards green 
infrastructure" georganiseerd. De conferentie werd 
georganiseerd vanuit een samenwerking tussen 
GreenlnfraNet en CIVILSCAPE, een internationale 
vereniging van maatschappelijke organisaties die 
hun werk wijden aan bescherming, beheer en 
planning van het landschap. Landschapsbeheer 
Flevoland is lid van deze vereniging. Op de confe
rentie, waar ruim 50 deelnemers op af kwamen, 
werden verschillende voorbeelden van groene 
infrastructuur in Flevoland en de Italiaanse regio 
Emilia-Romagna gepresenteerd. 

Taakstelling (tot eind 2014) 6 persberichten 12 conferenties (1500 20 presentaties op externe 
2 brochures(3000st) deelnemers) conferenties 
6 nieuwsbrieven (ISOOst) 
3 films van project 

Gerealiseerd (tot Juli 2013) 15 persberichten 10 conferenties (1523 17 presentaties 
1 brochure (2162st) deelnemers) 
2 nieuwsbrieven (2311st) 

Conclusies 
Het project ligt aardig op schema. Na een eerste 
jaar van uitwisselen van ervaring op het gebied van 
groene infrastructuur hebben de projectpartners in 
2013 stappen gezet om te komen tot de uitwisse
ling en de daadwerkelijke overdracht van good 
practices. Dit heeft geleid tot de identificatie van 
15 good practices, waarvan aan ongeveer de helft 
zeer actief wordt gewerkt aan een mogelijke 
overdracht. 

Daarnaast heeft het project tot 1 beleidsverbete-
ring in de regio Emilia-Romagna geleid en zijn diverse 
andere regio's bezig om verbeteringen in hun beleid 
door te voeren. Tenslotte zijn de eerste stappen 
gezet om een permanent kennisnetwerk 'groene 
infrastructuur' op te zetten. 

Website: 
http://www.greeninfranet.org 


