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HOELANG DUURDE DE REIS?
De partnership bijeenkomst van het project Nature Smart Cities 2S waar de gemeente Den Haag in participeert,
duurde 3 dagen. Het programma startte woensdagmiddag 17 okt om 14:30 bij de Universiteit van Antwerpen.
En is vrijdag 19 oktober in de middag afgerond. 2 projectmedewerkers waren aanwezig op woensdag en
donderdag, afgewisseld door de twee andere projectleden.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
De gemeente Den Haag is partner in het project Nature Smart cities 2S. Dit is een Europees subsidieproject
onder het programma INTERREG 2 Zeeën. Dit was de eerste partnerbijeenkomst. Gedurende het project zullen
de partners 2x per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis over klimaatadaptatie
projecten gedeeld. Het doel van het project is om een nieuw Business Model te ontwerpen waarmee steden
makkelijker groene en blauwe infrastructuur kunnen financieren met eigen middelen, omdat het business
model laat zien hoe er waarde kan worden toegekend aan deze investeringen, en er een terugverdienmodel
bestaat op lange termijn door betere leefomstandigheden, minder overlast bij extreme weerssituaties, etc.
Tijdens deze eerste partnerbijeenkomst hebben alle steden pilotprojecten gepresenteerd op basis waarvan het
business model getest kan worden. De Joint Secretary (agentschap van interregprogramma) was aanwezig om
de voorwaarden van interreg toe te lichten en feedback te geven op het projectvoorstel.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De vergaderingen vonden plaats op twee locaties van de Universiteit van Antwerpen:
Lange Sint-Annastraat 7-11, 2000 Antwerpen
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 deelnemers. Van alle partners waren er ongeveer 3
projectmedewerkers aanwezig. De partners zijn:
o
Southend on Sea Borough Council (Lead Partner)
o
Cambridge City Council,
o
Imperial College London
o
Gemeente Lille
o
Stad Brugge
o
De Zuidrand Streekvereniging
o
Provincie Antwerpen
o
Universiteit van Gent
o
Universiteit van Antwerpen
o
Gemeente Kapelle
o
Gemeente Den Haag

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De gemeente heeft de projectpartners beter leren kennen. Voor Den Haag zijn de kennispartners (Imperial
college London, Universiteit Antwerpen en Gent) interessant, omdat zij het business model gaan ontwerpen.
En de projectmedewerkers hebben kennis genomen van de andere pilotprojecten. Dit geeft een goede impuls
aan het vormgeven van onze eigen groenblauwe pilotprojecten. Meer informatie van de reis (presentaties Den
Haag) zijn te vinden op: Project NSCiti2S – INTERREG 2 Seas

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
De volgende partnerbijeenkomst staat gepland voor april 2019. De locatie wordt nog bepaald. Wellicht dat
deze bijeenkomst in Den Haag wordt gehouden.

