VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
4 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
De gemeente Den Haag is partner in het project Nature Smart cities. Dit is een Europees subsidieproject onder
e
het programma INTERREG 2 Zeeën. Dit was de 2 partnerbijeenkomst. 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.
Op het programma stonden een aantal onderwerpen, waaronder het communicatiewerkpakket waar de
gemeente Den Haag voor verantwoordelijk is. Wij hebben ons externe communicatiebureau Schuttelaar &
Partners gepresenteerd en een stakeholder analyse uitgevoerd op alle pilotprojecten.
Verder is er uitvoerig gesproken over de invulling van het Business Model en de methodiek die de
universiteiten uitwerken om tot het business model te komen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Stadhuis, Burg 12, Brugge
Vives campus, Xaverianenstraat 10 Brugge

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Alle interreg partners van Nature Smart Cities waren aanwezig, circa 25. 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
Provincie Antwerpen
o
Universiteit van Gent
o
Universiteit van Antwerpen
o
Gemeente Kapelle
o
Gemeente Den Haag
Daarnaast was er op 3 april een netwerk bijeenkomst van een ander Interreg project waar de stad Brugge aan
deelneemt: Water Resilient Cities. Bij deze bijeenkomst op 3 april waren circa 150 mensen uitgenodigd.
https://www.eventbrite.co.uk/e/water-resilient-cities-suds-from-costs-and-barriers-to-benefits-tickets56030648177#tickets

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Den Haag heeft meer inzage gekregen over de wijze waarop de kennispartners (Imperial college London,
Universiteit Antwerpen en Gent het business model gaan ontwerpen, methodiek en planning voor interviews.
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 is in oktober 2019 gepland. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Lille.

