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Raadsinformatiebrief; toekenning Interreg 2 Zeëen subsidies aan de gemeente Vlissingen in het
kader van deelname in de partnerschappen 'Co Adapt' en 'SARCC'
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de toekenning van een tweetal
Interreg 2 Zeëen subsidies aan de gemeente Vlissingen, in het kader van de participatie van
onze gemeente in de partnerschappen ‘Co Adapt’ en ‘SARCC’.
Begin februari 2019 is formeel bevestigd dat de aanvraag van het Co Adapt partnerschap en
het SARCC partnerschap zijn gehonoreerd. Het college heeft besloten om in te stemmen
met participatie in beide partnerschappen.
Interreg 2 Zeeën subsidie
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk,
Nederland en België (Vlaanderen), gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en
de omgeving van het Kanaal. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een
innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusieve Europese regio
Een van de primaire doelstellingen van het Interreg 2 Seas programma is het inspelen op
klimaatverandering en specifiek de gevolgen door heftigere neerslag, langere periodes van
droogte en langere periodes van neerslag.
De gemeentelijke organisatie heeft actief gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij
(lopende) Europese partnerschappen om subsidies te verkrijgen. Uitgangspunt hierbij is het
verkrijgen van subsidie voor projecten die in de door u vastgestelde programmabegroting
en/of grondexploitaties verankerd zijn.
De Europese voorwaarden voor deelname aan een Interreg 2 Zeeën partnerschap zijn:
• Strategische aansluiting op lokale, regionale, nationale en internationale uitdagingen;
• Actieve kennisdeling binnen het partnerschap van aanwezige en opgedane kennis
gedurende de projectperiode;
• Actieve deelname aan partnerschapsbijeenkomsten;
• Actieve communicatie naar de lokale gemeenschap en stakeholders;
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•
•
•

Organiseren van minimaal één partnerschapsbijeenkomst;
Inspanning voor het realiseren van de lokale projecten;
40% cofinanciering van de investering in het partnerschap.

Co Adapt partnerschap (Climate adaptation through co-creation)
Het Co-Adapt partnerschap is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur
gebaseerde oplossingen om het adaptieve vermogen voor klimaatverandering te verbeteren.
Dit is specifiek gericht op de bescherming van stedelijke en landelijke gebieden tegen
wateroverlast, overvloedige regenval en ernstige gevolgen van droogte. Oplossingen
worden ontwikkeld en geïmplementeerd door een proces van co-creatie met burgers en
andere partners buiten de waterketen.
De subsidieaanvraag en hieruit voortvloeiende acties zijn onderdeel van staand beleid. De
subsidietoekenning aan de gemeente Vlissingen is gericht op de cofinanciering van de
realisatie van een viertal concrete projecten binnen Claverveld:
• Vormgeving (in cocreatie met omwonenden en belanghebbenden) en realisatie van
het park in de corridor, met ruimte voor natuurlijke waterberging;
• Realisatie en uitwerking van de woonstraten (dmv karrespoor-principe);
• Realisatie van groene oevers, duurzame beschoeiingen en watergangen;
• Vormgeving (in co creatie met belanghebbenden) en realisatie van het speelbos
(Claverveld fase 2).
De Gemeente Vlissingen heeft een maximale cofinanciering toegekend gekregen op basis
van 60% cofinanciering van € 937.432,-. 60% van de ingediende kosten is subsidiabel,
waarmee het maximaal te verkrijgen subsidiebedrag € 562.459,- bedraagt. Cofinanciering á
40% is voorzien vanuit bestaande budgetten in de grondexploitatie Claverveld (Tuindorp 2).
SARCC partnerschap (Sustainable and Resilient Coastal Cities)
Het SARCC partnerschap is een verzameling van overheden, semi-overheden en
kennisinstellingen met een ligging aan of nauwe verbondenheid met de zee. De betrokken
partners zien uitdagingen op zich afkomen op het gebied van klimaatverandering en de
stijging van de zeespiegel. Ambitie van het partnerschap is om verder te kijken dan
traditionele (grijze) infrastructuur voor de versterking van de kust, maar bestaande
natuurlijke kwaliteiten (building with nature) en op de natuur gebaseerde oplossingen (NBS)
te benutten om in te spelen op klimaatverandering. In het bijzonder wordt hierbij gekeken
naar de uitdagingen die binnen het stedelijke gebied gaan spelen.
De subsidieaanvraag en hieruit voortvloeiende acties zijn onderdeel van staand beleid. De
subsidietoekenning aan de gemeente Vlissingen is gericht op de cofinanciering van de
realisatie van een tweetal concrete projecten aan de Coosje Buskenstraat en het herijken
van een tweetal visie- en beleidsdocumenten:
• Herinrichting pleintje Coosje Buskenstraat – Boulevard Bankert;
• Herinrichting Coosje Buskenstraat (oprit boulevards) – Spuikomweg (wegvak Coosje
Buskenstraat – Komstraat).
• Herijking van de Boulevardvisie;
• Herijken Visie voor de Spuikom.
De geleerde lessen vanuit het SARCC partnerschap over stedelijke kustontwikkeling,
kunnen mogelijk geïncorporeerd worden in de te herijken beleids- en visiedocumenten.
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De Gemeente Vlissingen heeft een maximale cofinanciering toegekend gekregen voor
participatie in het SARCC partnerschap van € 792.489,-, Het 2 zeeën programma kent een
maximale subsidiebijdrage van 60%. Maximaal kan hierdoor een subsidie van € 475.493,verkregen worden. Cofinanciering á 40% is voorzien vanuit het investeringsbudget voor de
Coosje Buskenstraat (€450.000), zoals opgenomen in de vastgestelde programmabegroting
en reguliere personeelskosten.
Kennisuitwisseling
De gemeente Vlissingen zal in beide partnerschappen haar expertise delen op het gebied
van de toepassing van klimaat adaptieve maatregelen, het Deltaprogramma ruimtelijke
adaptatie, participatieve processen en duurzame (stedelijke) ontwikkeling. De overige
partners in beide partnerschappen zullen dit eveneens doen. Hierdoor ontstaat een
grensoverschrijdend partnerschap dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling op specifieke
thema’s die volop in ontwikkeling zijn en in de aandacht staan.
(externe) Cofinanciering biedt kansen voor de gemeente Vlissingen
Het college is content met het verkrijgen van aanvullende, externe financiering voor het
vervullen van onze ambities. Hiermee hebben wij mogelijkheden om (duurzame) investeringen
te doen in de leefomgeving van de gemeente Vlissingen, zonder hiervoor extra eigen middelen
in te zetten.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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