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Het Belgische ESPON-contactpunt voor het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma is operationeel!
Wie zijn wij?
Het contactpunt wordt verzorgd door drie partners die de Belgische gewesten vertegenwoordigen: de UGent (AMRP,
prof. Luuk Boelens) voor het Vlaams gewest, de VUB (Cosmopolis, prof. Kobe Boussauw) voor het Brussels gewest, en
de ULg (LEMA, prof. Jacques Teller) voor het Waals gewest.
Wat doen wij?
Het contactpunt staat in voor de communicatie en disseminatie rond het ESPON 2020-programma binnen België.
Concreet mag u van ons verwachten dat wij:
- de onderzoeksresultaten verspreiden en vertalen naar de Belgische context voor de stakeholders,
- u informeren over de activiteiten van het ESPON-programma, zoals publicaties, evenementen, en
- bijstand verlenen aan geïnteresseerden bij het indienen op de ESPON calls voor toegepast onderzoek of gerichte
analyses.
Dit gebeurt aan de hand van nieuwsbrieven, infodagen, syntheserapporten en verslagen van evenementen.
Verder organiseren we ook twee werkbijeenkomsten per jaar. Op deze bijeenkomsten komen we naar u toe om van
gedachten te wisselen over de inzet van België in het ESPON-netwerk wat betreft toekomstige calls, onderzoeksvragen
en -resultaten, en wetenschappelijke en beleidsrelevantie. De eerste bijeenkomst staat gepland op 16 januari 2017 te
Brussel (zie onderstaand); daarna bezoeken we ook de andere provincies in Wallonië en Vlaanderen.
Hoe kunt u ons bereiken?
Volg ons op Twitter via @espon_be of surf naar www.espon.be (binnenkort online) om op de hoogte te blijven van de
ESPON-activiteiten. Voor vragen kunt ons ook rechtstreeks contacteren via e-mail op espon@ugent.be en telefoon op
+32 9 331 32 51 (algemeen secretariaat AMRP, UGent).

Save the date: werkbijeenkomst 16 januari 2017
Onze eerste werkbijeenkomst gaat door op maandag 16 januari 2017 in het Ellipsgebouw te Brussel. Op deze
bijeenkomst stellen we het nieuwe ESPON-contactpunt voor en wordt er samen nagedacht over wat ESPON voor u
betekent en hoe we het ESPON-netwerk kunnen versterken. Meer informatie volgt.

Gezocht: partners voor ESPON calls
Het Belgische ESPON contactpunt wil een lijst samenstellen van practitioners en wetenschappers uit België die
geïnteresseerd zijn om in te schrijven op ESPON calls.
Als contactpunt ontvangen wij geregeld e-mails van buitenlandse instellingen die op zoek zijn naar Europese
samenwerkingsverbanden (wetenschappelijk of praktijkgericht) om in te tekenen op ESPON calls of ESPON projecten op
te starten. Indien u graag deze informatie rechtstreeks ontvangt, stuur dan een e-mail naar espon@ugent.be met als
onderwerp ‘ESPON call partner’.

Nieuwe publicaties
Policy Brief 4 ‘Urban Partnership Themes in a Wider Territorial Context’
Policy Brief 5 ‘Second Tier Cities Matter‘
Policy Brief 6 ‘Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation’
Policy Brief 7 ‘Pathways to a circular economy in cities and regions’
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Nieuwe calls
-

ESPON TIA Tool Upgrade – deadline 5 december 2016, 10:00 CET

-

EU Territorial Review – deadline 9 januari 2017, 10:30 CET
Open uitnodiging om voorstellen in te dienen voor gerichte analyses – deadline 13 januari 2017. Indien u
geïnteresseerd bent om in te dienen op deze call, neem zeker contact met ons op! Op het stakeholder café op het
ESPON-seminarie in Bratislava (zie ‘geplande evenementen’) kunnen we eventueel contacten leggen met andere
geïnteresseerde partijen.

Daarnaast zijn er 15 thema’s voor toegepaste onderzoeksactiviteiten aangekondigd, waaruit er 7 thema’s geselecteerd
zullen worden die in 2017 aanbesteed zullen worden.

Huidige ESPON-projecten
De eerste lopende toegepaste onderzoeksprojecten van het ESPON 2020-programma staan online:
-

Geography of new employment dynamics in Europe: Dit onderzoek verkent de belangrijkste beleidsfactoren, trends
en territoriale karakteristieken die invloed hebben op de locatievoorkeuren voor werkgelegenheidscreatie in de
Europese regio’s. Verder worden er lessen getrokken over hoe het cohesiebeleid de tegenstrijdige krachten en
spanningen die spelen bij het bevorderen van kenniseconomiesectoren als een belangrijk groeifactor en de impact
op de territoriale cohesie kan aanpakken.

-

The World in Europe, global FDI flows towards Europe: Dit project zal aanbevelingen formuleren die regio’s en
steden kunnen ondersteunen bij het positioneren en definiëren van hun beleid voor het verkrijgen van DBI (directe
buitenlandse investeringen) en het integreren van het aantrekken van buitenlandse bedrijven in regionale
ontwikkelingsstrategieën.

-

Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities: In dit onderzoek worden territoriale patronen
en prestaties van KMO’s in Europa in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden territoriale
ontwikkelingsstrategieën voorgesteld die in verschillende regio’s en steden gebruikt kunnen worden om de
ontwikkeling en duurzaamheid van KMO’s verder te versterken.

-

Territories and low-carbon economy: Dit project zal inzichten genereren in de (veranderende)
energieconsumptiepatronen in de Europese regio’s en steden, de potenties voor de productie en exploitatie van
hernieuwbare energie in Europa, de factoren die Europese regio’s en steden kunnen helpen om ten volle gebruikt te
maken van hun low-carbonpotentieel en de specifieke governance-elementen die kunnen helpen bij het betrekken
van de private sector in het vrijmaken van low-carboninvesteringen.

-

Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest: Het
belangrijkste doel van dit onderzoek is om strategieën te ontwikkelen voor inner peripheries op Europees niveau om
de effecten van het marginaliseringsproces te overwinnen.

-

Possible European Territorial Futures: Dit onderzoek draagt bij tot het begrijpen van mogelijke territoriale gevolgen,
opportuniteiten en uitdagingen van drie ‘wat als’-vragen en daarmee ook tot het ondersteunen van
beleidsontwikkeling en agendering op relevante schalen (Europa, nationaal, regionaal en lokaal). Anderzijds is het
de bedoeling om algemene richtlijnen voor territoriale prospectieve studies binnen ESPON te ontwikkelen.
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-

Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: In dit onderzoek worden
het territoriaal beleid en ruimtelijke planningssysteem van de 28 EU-lidstaten plus 4 ESPON-partnerstaten
vergeleken. Er wordt geanalyseerd wat de rol van het EU-cohesiebeleid en andere EU-beleidslijnen is op het
territoriaal beleid van de staten en de concrete impact ervan op terrein. Tenslotte worden er aanbevelingen
opgesteld over hoe het nationale ruimtelijke en territoriale ontwikkelingsbeleid beter weerspiegeld kan worden in
het cohesiebeleid en andere EU-beleidslijnen.

Volgende gerichte analyses zijn recent gestart:
-

Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI) (lead stakeholder: Coventry City
Council)

-

Thinking and planning in areas of territorial cooperation (TCA) (lead stakeholder: Swiss Federal Office for Spatial
Development)

-

Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas (SPIMA) (lead stakeholder: city of Oslo): Dit project
heeft als doelstelling planningsmethodes en -beleid te identificeren die ertoe bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen
op metropolitane schaal beter te beheren. Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) coördineert de Brusselse
deelname aan dit project.

Geplande evenementen
7-8 december 2016, Bratislava, ESPON-seminarie “Where are European cities heading? Evidence for better policymaking” onder het Slowaaks voorzitterschap van de Europese Raad.

Afgelopen evenementen
16-17 juni 2016, Amsterdam, ESPON-seminarie
14 september 2016, Brussel, workshop ‘Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation: What, where and
how?’

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op met espon@ugent.be - +32 9 331 32 51.
De ESPON-nieuwsbrief verschijnt driemaandelijks. Indien u zich wenst in of uit te schrijven op de nieuwsbrief of uw contactinformatie wenst te
wijzigen, gelieve dan een e-mail te sturen naar espon@ugent.be.

