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Panoramaronde 1      

Onderwerp 
Werkplannen Europa en Presentaties Interregprojecten 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

De panoramaronde bestaat uit twee delen.  
- Werkplannen Europa.  

De werkplannen van P4 en HNP (bijgevoegd 
ter kennisneming) worden toegelicht aan de 
hand van een presentatie. Ook is het kader 
uit 2012 door PS vastgesteld ter 
kennisgeving nogmaals voor u bijgevoegd. 
Het Flevolandse belang m.n. duurzaamheid 
is daarbij uitgangspunt. Ook komt er een 
toelichting op de fondsen in het algemeen 
zoals EFRO, Visserij en GLB. 
 De voorzitter van de WG Europa brengt in 
het eerste uur een aantal actuele zaken uit 
de WG ter sprake. 

- Presentaties Interregprojecten 
Er is een inleiding door gedeputeerde B. 
Gijsberts. De 3 presentaties Interreg zijn 
opgezet volgens  de carrousel methode: 
parallelle sessies .  
Het gaat om de volgende thema’s:  
De projecten zijn: 
REGIONS4GREENGROWTH ter bevordering 
van investeringen in duurzame 
energiebronnen  
GREENINFRANET waarmee wij streven naar 
het behoud van biodiversiteit  
SMART EUROPE voor het creëren van meer 
op innovatie gebaseerde banen 
Meer weten? 
Bezoek dan de websites van de projecten: 
www.regions4greengrowth.eu 
www.smart-europe.eu 
www.greeninfranet.org 

 
Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

De statenleden worden geïnformeerd en kunnen 
mee richting geven aan lopende Europese 
dossiers.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  

 

De WG Europa komt regelmatig bij elkaar en 
heeft besloten tot deze panoramaronde in 
samenspraak met de portefeuillehouder.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

In de WG Europa is de suggestie gedaan de 
statenleden te informeren over concreet lopende 
Europese projecten.   

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

De WG Europa kan de signalen van de collega's 
gebruiken bij de verdere invulling van haar 
activiteiten. 

 


