Succesvolle internationale conferentie “Growing connections, nature meets economy”
De provincie Flevoland heeft op dinsdag 4 november een grote internationale conferentie
georganiseerd in het kader van het Europese programma INTERREG. Meer dan 160 mensen uit
20 landen namen aan de conferentie deel, die als doel had om mensen die werkzaam zijn op
het gebied van natuur en landschap, innovatie en werkgelegenheid met elkaar te verbinden.
Er lijkt een grote kloof te bestaan tussen ecologen en economen, maar tijdens de conferentie bleek
dat uiteindelijk iedereen hetzelfde doel nastreeft, dat in tijdens de opening van de conferentie al
werd verwoord door Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Onze uitdaging is een duurzame
ontwikkeling van de regio’s waarbij het welzijn en de gezondheid van onze inwoners centraal staat.
Flevoland heeft hierbij de rest van Europa nodig, vandaar de actieve deelname van onze provincie
in internationale projecten en netwerken als de Raad van Europa, het Comité van de Regio’s en de
Assemblee van Europese Regio’s.”
Tijdens het politieke debat kwam een aantal dilemma’s aan de orde, bijvoorbeeld: wat als je moet
kiezen tussen veel, maar vervuilende werkgelegenheid of minder, maar duurzame werkgelegenheid?
Angeliki Stogia, city councillor in Manchester, stelde dat dit een heel moeilijke afweging was, maar
dat je toch voor het lange termijn perspectief moest gaan. Gedeputeerde Jan Nico Appelman was
stellig met: “The colour of money is green. De enige weg is de weg van de groene economie.”
De conferentie maakte deel uit van een 3-daags programma om het einde van de projecten Smart
Europe en GreenInfraNet te markeren, twee internationale samenwerkingsprojecten die worden
geleid door de provincie Flevoland. Het project GreenInfraNet verbindt natuur met andere
beleidsterreinen, om zo natuur en biodiversiteit te behouden en te versterken. Binnen het project
SMART EUROPE wordt de link gelegd tussen economie en innovatie met als doel het creëren van
meer werkgelegenheid. Beide projecten zijn in 2012 gestart en lopen eind dit jaar af.
Flevoland heeft tijdens de projecten veel opgestoken van de internationale partners en is nu bezig
die kennis in de provincie toe te passen, zoals het toepassen van geografische informatiesystemen
(GIS) voor het monitoren van natuurwaarden naar voorbeeld van Barcelona en het opzetten van
incubators naar voorbeeld van Manchester.
Flevoland heeft ook een aantal initiatieven gedeeld met de buitenlandse partners, zoals “Growing
green cities”, het ontwikkeltraject van de Floriade, Compoworld, de aanpak van het programma
Nieuwe Natuur en ‘Betere zorg, mijn idee’.

Successful international conference “Growing connections, nature meets
economy”
On Tuesday 4 November, the province of Flevoland has organised a large international conference in
the framework of the European progamme INTERREG. Over 160 people from 20 countries
participated in the conference, which had the aim to connect people working in the field of nature,
innovation and employment.
There seems to be a large gap between ecologists and economists, but during the conference it
became clear that in the end everyone has the same goal, well expressed by Leen Verbeek, the
King’s Commissioner of the province of Flevoland during his opening speech: “Our challenge is a
sustainable development of the region’s in which the wellbeing and health of our inhabitants is
crucial. Flevoland needs Europe to take up this challenge, therefore we participate actively in
international projects and networks like the Council of Europe, the Committee of the regions and
the Assembly of European Regions”.
During the political debate a number of dilemma’s was discussed, for example: What if you have to
choose between many jobs in a polluting industry or fewer jobs in a sustainable sector? Angeliki
Stogis, city councillor in Manchester admitted that this would be a hard decision, but that the long
term perspective should be leading. Deputy King’s Commissioner Jan Nico Appelman stated that
“The colour of money is green. The only way is the way of the green economy”.
The conference was part of a 3-days’ programme that marked the end of the projects SMART
EUROPE and GreenInfraNet, two international cooperation projects of which the province of
Flevoland is lead partner. GreenInfraNet connects nature with other fields of policy to preserve and
strengthen nature and biodiversity. In SMART EUROPE connects innovation to regional job growth.
Both projects started in 2012 and will end in December 2014.
Flevoland has learned a lot from the international partners and is now applying this knowledge, for
example using GIS (Geo Information Systems) to monitor nature value after the example of
Barcelona and to implement incubators after the example of Manchester.
At the good practice market Flevoland has also shared a number of initiatives with the international
partners, like “Growing Green Cities”, the development of the Floriade, Compoworld, the
development of new nature and innovation in health care by organising a contest.

