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Onderwerp

Opnemen van de nieuwe Interreg projecten Regions4GreenGrowth, Smart Europe
en GreenInfraNet in de (meerjaren) begroting 2012 – 2015.

Agendapunt

1.

Lelystad

Beslispunten

1. In te stemmen met het opnemen van de nieuwe Interreg IV-projecten
Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet in de (meerjaren)begroting 2012-2015;
2. In te stemmen met actualisering van de raming voor 2012 van de Interreg
IV-projecten SAWA en eCitizen II;
3. In te stemmen met de 10e begrotingswijziging.

15 mei 2012
Registratienummer

1306816
Inlichtingen

B. Pels
2.

Inleiding
Afdeling/Bureau

Bij de start van de Europese programmaperiode 2007 – 2013 heeft u voor Interreg
projecten een bedrag van € 400.000 provinciale cofinanciering beschikbaar gesteld (HB565210). Na afronding van de eerste vier Interreg projecten (MORE4NRG, Mini Europe, SAWA en eCitizen-II, waarvan de laatste 2 projecten dit
jaar worden afgerond) en de Summerschool 2011 is er nog ruimte voor de cofinanciering van nieuwe projecten. Hieronder treft u een overzicht aan van de
cofinanciering van alle Interreg projecten.
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Reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2014
Project
Interreg IV
Algemeen 2)
Summer school
MORE4NRG
Mini Europe
SAWA
eCitizen-II
Regions4GreenGrowth
Smart Europe
GreenInfraNet
Subtotaal Interreg IV

Raming
1)

15.000
58.018
90.929
100.000
37.250
41.000
23.000
23.000
388.197

Realisatie
2.732
10.000
57.838
78.021
66.294
18.221

233.106

Oormerken

5.000

25.000
16.000
41.000
23.000
23.000
133.000

Restant
-2.732
0
180
12.908
8.706
3.029
0
0
0
22.091

1) Raming op basis van GS besluiten bij aanvang van projecten.
2) Algemeen:
Betreft budget voor niet-declarabele kosten (bijv. accountantskosten, communicatie
en publicatie) na afloop van de projectperiode.

Daarom hebben wij voor drie projecten een subsidieaanvraag ingediend bij het
Joint Technical Secretariat (JTS) in Lille, Frankrijk. Tot onze verrassing zijn alle
drie de aanvragen inmiddels goedgekeurd. Hiermee was nog geen rekening gehouden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2012 – 2015.
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Het betreft de volgende projecten:
REGIONS4GREENGROWTH
is een INTERREG IVC project gericht op het stimuleren van investeringen in duurzame energie. Een
belangrijk onderdeel van het project zijn de ‘peer reviews’. Dit zijn studiebezoeken aan de deelnemende regio’s door experts van andere regio’s om te kijken wat de mogelijkheden zijn om die
investeringen in duurzame energie aan te wakkeren. Na de peer reviews volgt een advies, waarna
de regio’s aan de slag gaan om hun beleid te verbeteren en de aanbevelingen te implementeren.
Naast het verbeteren van beleid, worden ook concrete voorbeelden van projecten uitgewisseld en
zo mogelijk overgedragen naar andere regio’s. Flevoland zal in het kader van dit project DE-on
master classes verzorgen, waarbij de kennis over de opzet van DE-on wordt overgedragen. Tevens
zal Flevoland drie andere regio's helpen bij het opzetten van een DE-on.
SMART EUROPE
is een INTERREG IVC project waarin de vraag centraal staat welke acties een regio het beste kan
inzetten om zowel innovatie als werkgelegenheid in een gebied te stimuleren. Door de crisis hebben
de meeste regio’s minder middelen om de economie te stimuleren en het maken van de goede
keuzes is niet altijd makkelijk. Om deze vraag te beantwoorden, worden 'peer reviews' georganiseerd. Dit zijn studiebezoeken aan de deelnemende regio’s door experts van andere regio’s. De
experts maken na het ‘peer review’ een rapport met adviezen, waarmee de regio’s aan de slag
kunnen om hun beleid te verbeteren en de aanbevelingen uit te voeren. Daarnaast worden concrete
‘good practices’ uitgewisseld en zo mogelijk overgedragen naar andere regio’s. Het 'peer review' in
Flevoland wordt in de eerste week van oktober uitgevoerd. Dankzij de uitkomsten van dit ‘peer
review’ zullen wij met minder financiële middelen meer werkgelegenheid kunnen creëren.
GREENINFRANET
Is het derde goedgekeurde project. Toegenomen ruimtedruk en andere dilemma’s hebben geleid tot
een nieuwe aanpak om biodiversiteit te beschermen, die rekening houdt met ontwikkelingen in
bijvoorbeeld de landbouw, de stedelijke omgeving, het transport, de recreatie en de klimaatverandering. De nieuwe aanpak heeft de naam ‘groene infrastructuur’ (‘green infrastructure’) gekregen.
Doel van dit project is om de ontwikkeling en implementatie van groene infrastructuur in de Europese regio’s te stimuleren door uitwisseling van kennis, ervaringen en 'best practises'. Om er voor te
zorgen dat de resultaten een duurzaam effect zullen hebben, wordt onder andere een permanent
kennisnetwerk ingericht voor uitwisseling van kennis, ervaringen en best practises: het European
Green Infrastructure Knowledge Network.
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3.

Beoogd effect

De projectlasten en -baten van alle lopende Interreg IV-projecten zijn correct opgenomen in de
(meerjaren)begroting. De projectlasten en -baten van de Interreg IV-projecten zijn correct opgenomen in de (meerjaren)begroting.
4.

Argumenten

1.1. De projectlasten en -baten van Regions4GreenGrowth, Smart Europe
en GreenInfraNet zijn nog niet geraamd in de (meerjarenbegroting)
2012-2015;
Bij het opstellen van de (meerjarenbegroting) 2012-2015 was nog niet bekend of en hoeveel
van de ingediende projectaanvragen zouden worden gehonoreerd. Om die reden is een raming
voor benodigde provinciale cofinanciering in Interreg IV-projecten opgenomen van € 100.000
per jaar op het algemene budget. Tot onze verrassing zijn zelfs alle drie aangevraagde projecten goedgekeurd. Daardoor moet de raming van de daarbij behorende lasten en baten (inclusief onttrekkingen aan de reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013) in de
(meerjaren)begroting 2012-2015 worden aangepast.
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2.1.

Voor de afronding van SAWA en eCitizen II zijn onvoldoende
middelen geraamd in de begroting 2012
Omdat de voortgang van de Interreg IV-projecten moeilijk is in te schatten zijn bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2012-2015 nauwelijks lasten en baten geraamd voor de afronding van de projecten SAWA en eCitizen II. Nu kan op basis van de gerealiseerde uitputting
een meer nauwkeurige raming van de lasten en baten worden gemaakt (voor SAWA is de projectperiode verlengd tot en met 31 maart 2012; eCitizen II loopt per 31 december 2012 af).

3.1 De (meerjaren)begroting 2012-2015 dient te worden gewijzigd
De geraamde projectlasten worden voor 75% vergoed door een EFRO-bijdrage en voor 25% uit
provinciale cofinanciering. Aangezien de provinciale cofinanciering in de (meerjaren)begroting
voor een deel (afgerond € 87.000) moet worden onttrokken aan de daarvoor ingestelde egalisatiereserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013 is een besluit van Provinciale Staten
nodig.
Projectkosten

Totaal alle partners
Regions4GreenGrowth
Smart Europe
GreenInfraNet
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Provincie Flevoland
Regions4GreenGrowth
Smart Europe
GreenInfraNet

EFRO

Cofinanciering

2.090.577
1.853.500
1.585.165
5.529.242

1.624.843
1.432.741
1.270.222
4.327.806

465.734
420.759
314.943
1.201.436

422.742
353.750
384.500
1.160.992

317.057
265.313
297.000
879.370

105.685
88.437
87.500
281.622

Vergoeding
eigen
personeel
1)

Reserve

65.000
65.000
65.000
195.000

40.685
23.437
22.500
86.622

1) De provincie Flevoland zet bij de uitvoering van Interreg projecten personeel uit de vaste
formatie in. De EU vergoedt 75% van de gedeclareerde personeelskosten. Door deze vergoeding als cofinanciering te oormerken, valt de daadwerkelijke cofinanciering ten laste van
de reserve lager uit (in plaats van bijna € 300.000 nu bijna € 87.000).
Conclusie: U had € 400.000 beschikbaar gesteld en met de nieuwe projecten verwachten wij
€ 366.106 (gerealiseerd t/m 31 december 2011: € 233.106 + verwachte uitgaven 2012 t/m
2014: € 133.000) uit te geven.
5.

Kanttekeningen

Geen.

6.

Vervolgproces

Niet van toepassing.

7.

Advies uit de Opinieronde
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8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2012, nummer 1306816.
BESLUITEN:
1. In te stemmen met het opnemen van de nieuwe Interreg IV-projecten Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet in de (meerjaren)begroting 2012- 2015;
2. In te stemmen met actualisering van de raming van de Interreg IV-projecten SAWA en eCitizen II (die dit jaar worden afgerond);
3. In te stemmen met de 10e begrotingswijziging.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 mei 2012 (ov) / 30 mei
2012.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

A

Bijlage bij Statenvoorstel

Bijlage

1306816

