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De grens als  
katalysator voor 
brede welvaart



Zeeuws?

Vlaams?







19-5-2022 6



NORTH SEA PORT DISTRICT



Economisch: krachtige Europese groeiregio

• Economische groeiregio in hart van de EU 
• Vergaande grensoverschrijdende 

samenwerking: burgers, bedrijven, overheden 
• Sterke internationale zeehaven met een 

belangrijk industrieel- en energiecluster 
o 9100 ha
o Werkgelegenheid voor 100.000 mensen
o 3e haven van Europa in toegevoegde waarde 

(€ 14,5 miljard)
o Publiek eigendom

• Grootstedelijke omgeving van Gent en ruimte 
van Zeeland

• Ontwikkel- en experimenteerruimte
• Complementaire deelgebieden



Samenwerking kansrijk voor brede welvaart

• Werkagenda van het District
Gezamenlijke agendavorming en 
uitvoering in het North Sea Port District, 
de publieke partners in NSP.

• Grenswerk
Gezamenlijke visieontwikkeling in de 
Euregio Scheldemond met provincies 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Zeeland. 

• NOVI gebied NSPD
Gebiedsgerichte en 
grensoverschrijdende aanpak 
van nationale opgaven. 



Gebiedsdoelen
• Duurzame energie & circulariteit
o Aanlanding wind op zee
o 380 kV
o Verduurzaming industrie (chemie, staal, olie)

• Corridors, verbindingen en toegankelijkheid
o Spoorverbinding Gent-Terneuzen
o OV en fietsverbindingen

• Huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen
o Woonkwaliteit, leefbaarheid, verstedelijking
o Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

• Aantrekkelijk leeflandschap
o Omgevingskwaliteit, natuur & landschap
o Voorzieningen aan beide zijden van de grens

• Versterken governance
o Versterkte regionale samenwerking in BGTS
o Vergrote betrokkenheid NL en VL



5 rollen NOVI-gebied
1. Regelruimte, experimenteerruimte en opheffen 

van grensbelemmeringen
2. Versnellen van grensoverschrijdende 

besluitvorming door gezamenlijk prioriteiten te 
stellen

3. Samen aantrekken van investeringen inclusief 
gezamenlijke EU-lobby

4. Aansluiting op nieuwe stimuleringsprogramma’s 
en andere investeringen vanuit centrale 
overheden

5. Verbinden van sectorale beleidsprogramma’s 
voor meer impact op gebiedsdoelen



Prioriteiten NOVI-gebied komend jaar
Goede basis leggen voor Werkagenda en gebiedsopgaven
1. Aanvraag Strategisch Project Watercollectieven en gebiedsmakelaar
2. Grensoverschrijdende gebiedsbiografie
3. Grensoverschrijdende pilot stikstofbeleid
4. Ondersteunen regionale demoprojecten
5. Concept Routekaart Besluitvorming



VAN ABSTRACT NAAR CONCREET

1. DEMO ENERGIEWIJKEN

2. DEMO KOPPELINGSGEBIEDEN+ & GEZONDHEIDSACTIEPLAN

3. DEMO GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT- EN VERSTEDELIJKINGSVISIE

4. DEMO CULTUUR VAN HET DISTRICT





“Wat als er geen grenzen waren…”
Stadsregio’s Aken + Parkstad = 

820.000 inwoners; 
40.000 bedrijven; 
80.000 studenten
Oneindige kansen



Aansluiten op ontwikkelingen in Rheinisches Revier



Regio Deal – ontwikkeling een 
grensoverschrijdende agglomeratie

Regio Deal Project: Ruimtelijke studie door RWTH Aken Regio Deal Project sinds mei 2022 operationeel



European GreenDeal in grensland



Op naar een grensoverschrijdende energietransitie

• Energiepark Herzogenrath:
– Grootste zonnepark NRW (14 

MW) op (letterlijke) steenworp van 
Nederlandse grens

– Groene waterstof voor industrie →
restwarmte gebruiken 

• Grensoverschr. waterstofketen
– EMR Hydrogen Alliance
– Delta Corridor (verbinding 

Rotterdam – Chemelot – Aken)
– Waterstofbussen in grensregio



Daily urban system: regionaal = internationaal



Do’s & don’ts in de grensregio

• Een concrete focus op gebied/district versterkt de aandacht en de 
inbreng die nodig is (NOVI/NSPD)

• Formele structuren en afspraken (zoals werkagenda) versterken 
informele samenwerking

• “Complexiteit vergroten leidt tot meer resultaat” (prof. Geert Teisman)

• Cultuurverschillen zijn belangrijke factor (en wordt vaak onderschat) 
• Concrete projecten (en successen) noodzakelijk voor energie in 

samenwerking


