SEMINAR GRENSOVERSCHRIJDENDE INFRASTRUCTUUR
Hoe te komen tot een succesvolle realisatie van
Nederlands-Vlaamse projecten?
Vrijdag 26 november 2021 | 12.00 – 18.30 uur
KAVA Congres Centrum (KCC), Consciencestraat 41a, 2018 Antwerpen

(ook online deelname is mogelijk na registratie)

Het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Nederlandse ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren op 26 november een seminar over
grensoverschrijdende infrastructuur. Het wordt een hybride bijeenkomst. U bent hiervoor van
harte uitgenodigd. Bij het invullen van het registratieformulier via de link, kunt u aangeven of u de
voorkeur geeft aan online of fysieke deelname.
AANMELDEN
U kunt zich hier aanmelden tot dinsdag 16 november 2021
WAAROM DIT SEMINAR?
Aanleiding vormt een studie naar grensoverschrijdende samenwerking bij de totstandkoming van
infrastructurele projecten die in opdracht van beide departementen is uitgevoerd. Velen hebben
aan deze studie bijgedragen en de resultaten zijn eind 2020 aan de Vlaamse minister-president en
de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. De
Vlaamse en Nederlandse regeringen hebben er positief op gereageerd. Vanuit Nederlandse kant is
er ook een kabinetsreactie opgesteld. De volgende stap is de implementatie, zodat de
oplossingsrichtingen uit de studie kunnen worden toegepast bij toekomstige grensoverschrijdende
infrastructuurprojecten. In het seminar gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wat er
nodig is om de uitkomsten van de studie in de praktijk te brengen.
Het belang van goede infrastructuur (van spoor, wegen, water tot kabels en buizen voor transport
van grondstoffen en energie etc.) kan niet genoeg benadrukt worden: enerzijds voor de
groeimogelijkheden van onze landen en grensregio’s, anderzijds is een goede infrastructuur ook
randvoorwaardelijk voor de verduurzaming van onze economieën.
De realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur is, gezien de verschillen tussen wet- en
regelgeving als ook procedures in beide landen, complex. De studie laat echter zien dat deze
verschillen niet belemmerend hoeven te zijn, zolang er maar goede randvoorwaarden gecreëerd
worden. De studie biedt daarvoor oplossingsrichtingen. Nu we overgaan naar de fase van
implementatie, wordt uw kennis en expertise essentieel!
Daarom hopen wij ook u te mogen verwelkomen op 26 november, online of in Antwerpen.
Met onze hartelijke groeten,
Cathy Berx en Niels Koeman
Voorzitters van de Vlaams-Nederlandse ambtelijke begeleidingscommissie voor de studie
ACHTERGRONDINFORMATIE STUDIE
De studie kunt u hier terugvinden.
Het Nederlandse kabinetsstandpunt vindt u hier.
PROGRAMMA VAN HET SEMINAR
Nadere informatie over het programma treft u hieronder aan.
Voor eventuele vragen over het seminar kunt u contact op nemen met Joyce Basarat.

PROGRAMMA

Seminar Grensoverschrijdende infrastructuurprojecten
Hoe te komen tot een succesvolle realisatie van Nederlands-Vlaamse projecten?

Vrijdag 26 november 2021 (12.00-18.30)
KAVA Congres Centrum (KCC), Consciencestraat 41a, 2018 Antwerpen
Het seminar wordt georganiseerd door het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12.00-13.00
13.00-13.50

13.00-13.05
13.05-13.20
13.20-13.30
13.30-13.50
13.50-14.35
13.50-14.05
14.05-14.20
14.35-14.50
14.50-15.05

14.20-14.35

15.05-15.50
15.05-15.20

15.20-15.30
15.30-15.40

15.40-15.50

Scannen QR-code (corona-app en ID-kaart) en broodjeslunch
Algemeen (Deel I)
Moderator: Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen en
covoorzitter van de Vlaams-Nederlandse begeleidingscommissie
voor de studie <Grensoverschrijdende samenwerking bij
infrastructurele projecten 2.0>
Welkom door de dagvoorzitter (Cathy Berx)
Openingsspreker (Jan Lonink, voorzitter Algemeen-Nederlands
Verbond [ANV] en oud-burgemeester van Terneuzen)
Eerste pitch van een concreet grensoverschrijdend project:
Randweg Baarle (Miranda Coppens, provincie Antwerpen)
Situering van de studie (Chris Backes, hoogleraar Universiteit
Utrecht)
Juridische knelpunten
Moderator: Steven Van Garsse, hoogleraar Universiteit Hasselt en
lid van het onderzoeksteam
Tweegesprek over problemen en afstemmingsmogelijkheden met
een Nederlands en Vlaams lid van het onderzoeksteam
Benelux-instrumentarium (Stephane Verwilghen, jurist
secretariaat Benelux Unie)
Discussie met de zaal o.l.v. de moderator
Pauze
Algemeen (Deel II)
Moderator: Cathy Berx
Tweede pitch van een grensoverschrijdend project:
Rail Ghent-Terneuzen (Daan Schalck, ceo North Sea Port)
Bestuurlijk-organisatorische knelpunten
Moderator: Cathy Berx
Tweegesprek over MER en SMB bij grensoverschrijdende
projecten (Stijn De Coutere, projectleider “Modernisering Mer”
van het departement Omgeving en Pascale van Duijse,
beleidscoördinator milieueffectrapportage op het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat)
Discussie met de zaal o.l.v. de moderator
Tweegesprek over organisatorische samenwerking aan de hand
van de oplossingsrichtingen
Gedacht wordt aan een Nederlandse en Vlaamse bestuurder uit
het Benego-gebied
Discussie met de zaal o.l.v. de moderator

15.50-16.00
16.00-17.00

Pauze

16.00-17.00

17.15-18.30

17.00-17.15

Slotbeschouwing
Moderator: Niels Koeman (oud-staatsraad en lid van de Raad voor
de leefomgeving en infrastructuur, tevens covoorzitter van de
Vlaams-Nederlandse begeleidingscommissie voor de studie
<Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele
projecten 2.0>
Panel met bestuurders uit de grensregio en hogere
departementsambtenaren
Voor het panel hebben inmiddels toegezegd: Carina Van Cauter
(gouverneur van Oost-Vlaanderen), Han Polman (commissaris van
de Koning in de provincie Zeeland), Peter Cabus (SG Departement
Omgeving), Philip Boelaert (SG Departement Mobiliteit en
Openbare Werken), Kees van der Burg (dg Mobiliteit, ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat) en Frans Weekers (adj. SG
Benelux Unie)
Slotbeschouwing (Koeman en Berx)
Borrel en netwerkmoment

