VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
3 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
het programma INTERREG 2 Zeeën. Dit was de 3e 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:
De voortgang van de lokale projecten op gebied van klimaatadaptatie bespreken en hier lessen uit
trekken.
De communicatieplannen van de verschillende partners en het gezamenlijke communicatieplan
bespreken.
De voortgang van het Nature Smart City Capacity Programme bespreken en de mogelijkheden
verkennen om dit uit te breiden naar andere steden.
De financiele voortgang van het project bespreken.
De volgende stappen richting de volgende partnerbijeenkomst (Southend on Sea) bespreken.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Stadhuis van Lille
School of journalism (Lille)
Stadstour op gebied van klimaatadaptatie door Lille

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
-

Alle INTERREG partners van het Nature Smart Cities project 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 HaagMedewerker van het communicatiebureau
Medewerkers van het EU INTERREG 2 Zeeën Joint Secretariat

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?

De gemeente heeft kunnen overleggen met de andere partners binnen het Nature Smart Cities project. Er zijn
ervaringen uitgewisseld en lessen gedeeld. Er is overleg geweest over de volgende stappen en de acties ten
aanzien van de financiële verantwoording van het project. Daarnaast is Den Haag verantwoordelijk voor de
communicatie binnen dit project. Hier is een sessie voor gehouden waarin veel input is verkregen van de
andere partners.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
De volgende partnerbijeenkomst is in april 2020 gepland. Deze zal plaatsvinden in Southend on Sea. Daarnaast
zullen we verder werken aan de Urban Waterbuffer, de communicatie en de financiële verantwoording.

