VERSLAG
van de vergadering van de EUREGIO-Raad
van 29-06-2018 in Ulft

Deelnemers: zie presentielijst

1:

Opening en begroeting

De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, Otwin van Dijk, begroet de
aanwezigen.
De plaatsvervangend voorzitter van de EUREGIO-Raad, Joost van Oostrum, bedankt de
gemeente Oude IJsselstreek voor de gastvrijheid in Ulft en heet de aanwezigen welkom.
Besluit
De EUREGIO-Raadsleden stellen unaniem de agenda vast.

2:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIORaad van 23-03-2018 in Ahaus

Besluit
Goedkeuring van het verslag.

3:

Mededelingen
a) Viering 60-jarig jubileum EUREGIO

Christoph Almering vertelt welke evenementen er tot nog toe in de aangesloten gemeenten
zijn gehouden in het kader van het 60-jarig bestaan van de EUREGIO. Het EUREGIOjubileum is volgens hem een mooie aanleiding om de burger in de aangesloten gemeenten
te laten zien dat de EUREGIO ‘Europa in het klein’ is. Hij stelt voor om met ideeën en
voorstellen te blijven komen voor evenementen rondom het jubileum . Tot dusver zijn er ruim

twintig evenementen uit aangesloten gemeenten aangemeld; deze actieve betrokkenheid van
de leden stemt zeer positief.
b) Stand van zaken Experiment Grens
In analogie met het agendapunt ‘Experiment Grens’ doet Heiko Schlatermund (SPD/PvdA)
verslag van de positieve ervaringen van de gemeente Osnabrück met Erasmus+. In dit project
wordt de samenwerking tussen verschillende opleidingen grensoverschrijdend bevorderd. Hij
stelt voor dat de EUREGIO haar scharnierfunctie gebruikt om leerlingen in sterkere mate aan
te moedigen tot een stage in het buurland. Voor deze uitwisseling zijn volgens hem voldoende
financiële middelen beschikbaar, bijvoorbeeld in Erasmus+.
Christoph Almering antwoordt dat de EUREGIO dit idee graag oppakt. Hij merkt op dat het
de moeite waard is naar de ervaringen van Osnabrück te kijken; de vormen van
samenwerking aldaar geven het goede voorbeeld voor heel Europa.
c) Digitalisering aanvragen miniprojecten
d) Stand van zaken INTERREG-project ‘Kunstverbinding’
Christoph Almering deelt mee dat een expertgroep van het taNDem-project voor het
jaarthema 2018 ‘Thuis’ vijftien projecten heeft geselecteerd, die in de komende maanden
door de kunstenaars-tandems worden uitgevoerd.
e) Stand van zaken project ‘Bereikbaarheid via de lucht’
f)

Memorandum Landrätekonferenz

g) Dag van de buurtaal
Freek Diersen (CDA/CDU) stelt vast dat de Dag van de buurtaal een belangrijk instrument is
voor de bevordering van het leren van de buurtaal. Hij vindt het daarom erg belangrijk deze
dag in stand te houden. Hij roept de Regio Achterhoek op om dit instrument te blijven inzetten,
ook al komt er nogal wat werk bij kijken. Het levert genoeg op om alle inspanningen te
rechtvaardigen.
h) MONT + EUREGIO Letter of Intent
i)

Stand van zaken m.b.t. invoering tolheffing voor personenauto’s op Duitse
snelwegen

j)

Tolle Woche 2018
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k) Aanvraag in het Nederlandse parlement m.b.t. het project ‘PREpare’
l)

Actuele informatie DOC Ochtrup

Wim Stegeman (CDA-CDU) deelt mee dat op 27-09 in Hardenberg het Vechtsymposium
wordt gehouden, in combinatie met de Vechtdaldag. In het symposium staat de DuitsNederlandse samenwerking centraal. De heer Stegeman nodigt alle leden van de EUREGIORaad uit om deel te nemen aan de Vechtdaldag en het symposium.
Besluit
Kennisneming.

4:

40 jaar EUREGIO-Raad

Het secretariaat heeft een korte film voorbereid met foto-impressies van 40 jaar EUREGIORaad, die in de vergadering van de EUREGIO-Raad wordt getoond.

5:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties

Wegens afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks
Bestuur doet Christoph Almering verslag uit het Dagelijks Bestuur. De meeste onderwerpen
die in de vorige DB-vergadering zijn besproken, staan ook op de agenda van de EUREGIORaad. In het Dagelijks Bestuur is volgens de heer Almering vooral veel belang gehecht aan
het thema Strategie EUREGIO 2030. Meer hierover volgt onder het desbetreffende
agendapunt.
Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) deelt mee dat de fractie hem tot
plaatsvervangend fractievoorzitter heeft benoemd.
Hij verklaart dat in de fractie is voorgesteld om het thema zonne-energie te bespreken in de
commissie ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling’, zodat er grensoverschrijdend van elkaar
kan worden geleerd. In Duitsland is er al meer ervaring met bijvoorbeeld zonnepanelen; in
Nederland wil men de achterstand nu inhalen. Dus is het zinvol om ervaringen uit te wisselen.
Stefan Michel verklaart dat de mogelijkheid bestaat voor de commissie een thematisch forum
te organiseren als er over een bepaald onderwerp veel discussie bestaat.
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6:

Bekrachtiging benoeming adjunct directeur-bestuurder

De EUREGIO-Raad neemt afscheid van (interim) adjunct directeur-bestuurder Stefan Michel,
die een nieuwe stap in zijn loopbaan gaat zetten. Christoph Almering spreekt zijn waardering
uit voor de prestaties van Stefan Michel als adjunct directeur-bestuurder en met name ook
voor zijn inhoudelijke werkzaamheden, en bedankt hem voor zijn inzet voor het EUREGIOteam.
De nieuwe adjunct directeur-bestuurder Tom Lamers stelt zich voor aan de EUREGIO-Raad.

Besluit
De EUREGIO-Raad bekrachtigt overeenkomstig § 11 lid 2 c) de benoeming van Tom Lamers
tot adjunct directeur-bestuurder met ingang van 1-7-2018 door het Dagelijks Bestuur in zijn
vergadering van 28-05-2018.

7:

Bericht uit de commissievergaderingen

Bij afwezigheid van Jürgen Coße als voorzitter van de commissie ‘Mozer – Maatschappelijke
ontwikkeling’ doet Christoph Almering verslag van de commissievergadering. De Strategie
2030 is in de vergadering besproken en is daarnaast intensief behandeld in de gezamenlijke
vergadering van de drie commissies.
De commissie is van mening dat er een sterkere grensoverschrijdende uitwisseling over het
thema ‘Buurtzorg’ zou moeten zijn, al mogen daarbij ook de mogelijke zwakke punten van dit
concept niet uit het oog worden verloren. Zorg – aldus de heer Almering – is hoe dan ook een
belangrijk en actueel onderwerp, waarbij het heel zinvol is om grensoverschrijdend ideeën
en informatie uit te wisselen.
Commissievoorzitter Josef Gochermann doet verslag vanuit de commissie ’Economie en
arbeidsmarkt’. Daarin is overlegd over projecten en zijn ook veel inhoudelijke discussies
gevoerd. De commissie pleit er sterk voor om snel duidelijkheid te brengen in de
langetermijnfinanciering van de GIPs.
Stefan Michel doet verslag vanuit de commissie ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling’. De
vergadering was druk bezocht. De behandelde thema’s staan volgens de heer Michel
merendeels ook op de agenda van de EUREGIO-Raad. Onder andere is het project
‘Bereikbaarheid via de lucht’ besproken, een zeer zichtbaar project dat concreet iets betekent
voor de burgers in de grensregio. Ook is in de commissie de grensoverschrijdende
fietssnelweg F35 aan de orde gesteld. Dit zou in de toekomst kunnen uitgroeien tot een
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voorbeeldproject.
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8:

Bezetting van de drie EUREGIO-commissies

a. Afvaardiging EUREGIO-Raadsleden naar de drie EUREGIO-commissies
Joost van Oostrum deelt mee dat na de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in de
gemeenten nog niet alle namen van de nieuwe leden van de EUREGIO-organen bekend zijn.
Hij verzoekt de fracties de namen zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat; de
benoeming door de EUREGIO-Raad moet dan in de volgende EUREGIO-Raadsvergadering
plaatsvinden. Voor de leden die onveranderd blijven, wordt de herbenoeming nu al
bekrachtigd. Nieuwe leden – aldus de heer van Oostrum – ontvangen een uitnodiging voor
de volgende commissievergadering en worden in de volgende EUREGIO-Raadsvergadering
benoemd.
Besluit
De EUREGIO-Raad benoemt – voor zover mogelijk – uit zijn midden stemgerechtigde leden
en hun plaatsvervangers voor de zetels in de drie EUREGIO-commissies die als gevolg van
de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen zijn vrijgekomen (zie bijlage).
b. Herbenoeming stemgerechtigde en plaatsvervangende leden van de drie
commissies
Besluit
Herbenoeming van de stemgerechtigde leden en hun plaatsvervangers van de drie
EUREGIO-commissies conform de actuele ledenlijst (zie bijlage) en de benoeming van
nieuwe leden onder agendapunt 8 a) van deze vergadering.

9:

Verkiezing van een voorzitter voor de EUREGIO-Commissie ‘Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling’

Christoph Almering legt uit dat de benoeming van de voorgedragen Jeffrey Rouwenhorst tot
nieuwe voorzitter van de commissie ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling’ moet worden
uitgesteld om de in punt 8 genoemde redenen.
Besluit
Uitstel van de verkiezing van een voorzitter voor de EUREGIO-Commissie ‘Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling’ tot de volgende vergadering van de EUREGIO-Raad.
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10:

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten (GIP)

Christoph Almering doet verslag uit het INTERREG-Comité van Toezicht en de INTERREGStuurgroep. Het Comité van Toezicht heeft groen licht gegeven om in de vergadering van de
Stuurgroep het UNLOCK-vervolgproject tot eind 2020 goed te keuren. Zowel in de Stuurgroep
als eerder in het Comité van Toezicht is volgens de heer Almering de voorwaarde gesteld dat
de duurzame financiering van de GIPs tot maart 2020 gewaarborgd moet zijn. Anders zouden
de GIPs moeten worden opgeheven en zou er geen advisering meer zijn. Dit is een reden te
meer om snel tot een structurele financiering te komen. Het besluit van de Stuurgroep bevat
de aanvullende bepaling dat het GIP EUREGIO een actieplan dient te ontwikkelen om in
overleg met de andere GrensInfoPunten uniformiteit van alle GIPs te realiseren. De
standaardisering van het aanbod is een voorwaarde voor de stabiele f inanciering. Het
secretariaat stelt hiervoor momenteel een concept op; het is de bedoeling dit in maart 2019
te presenteren in de INTERREG-Stuurgroep. Het doel blijft een stabiele financiering.
De volgende mijlpaal – aldus de heer Almering – is het regeringsoverleg Nederland-NRW op
19-11-2018 in Den Haag. Men verwacht op deze bijeenkomst verdere stappen te kunnen
zetten in de uitwerking van een stabiele financiering. Desondanks is het ontzettend belangrijk
dat alle partners, en evenzeer de EUREGIO-Raadsleden, druk blijven uitoefenen op de
verschillende nationale, deelstaat- en federale instanties.
Ansgar Hörster (CDU-CDA) verklaart dat de Landrat van de Kreis Borken, Dr. Kai Zwicker,
een brief heeft gestuurd aan de minister voor Europese zaken van Nordrhein-Westfalen,
Stephan Holthoff-Pförtner. De heer Hörster leest in de EUREGIO-Raadsvergadering het
antwoord van de minister voor. Het antwoord is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Uit het
antwoord
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deelstaatregering gaat dus uit van het structurele karakter van deze dienst .
Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) spreekt zich namens de fractie uit voor het
behoud van de GIPs. De fractie wil zich door lobbywerk inzetten voor de toekomst van de
GIPs.
Christoph Almering stelt een resolutie van de Euregio Rijn-Waal voor het behoud van de
GrensInfoPunten voor. Hij vraagt of de EUREGIO-Raad een op het EUREGIO-gebied
afgestemde resolutie wil aannemen.
Jürgen Lindemann (SPD-PvdA) benadrukt dat Niedersachsen in een resolutie van de
EUREGIO in aanmerking moet worden genomen.
Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) verklaart dat de Fractie zonder Grenzen een
resolutie voor de GIPs steunt.
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Jürgen Lindemann (SPD-PvdA) verklaart namens de fractie SPD-PvdA dat deze zich achter
een dergelijke resolutie schaart.
Freek Diersen (CDA-CDU) deelt mee dat ook zijn fractie achter dit voornemen staat.
Christoph Almering leest de aangepaste resolutie van de EUREGIO voor het behoud van de
GIPs voor.
Besluit
Kennisneming en goedkeuring van de resolutie (bijlage).

Stand van zaken vervolgproject ‘GTI’

11:

Besluit
Kennisneming.

Treinverbinding Münster – Zwolle

12:

Besluit
Kennisneming.

13:

Strategie EUREGIO 2030

Christoph Almering doet verslag van de geslaagde gezamenlijke commissievergadering van
de drie commissies over de Strategie EUREGIO 2030 op 07-06-2018. Het was heel zinvol
om de drie commissies aan elkaar te koppelen en informatie en gedachten uit te wisselen
over de thema’s van de strategie. De resultaten van de gezamenlijke commissievergadering
worden

bij

dit

verslag

gevoegd.

De

onderwerpen

‘demografische

verandering’,

‘kennistransfer’ en ‘digitalisering’ – aldus de heer Almering – zijn commissie- en themaoverschrijdend en vormen in alle strategiethema’s een rode draad. Nieuw in de Strategie
2030 is o.a. het ‘ondernemerschap’, o.a. belangrijk vanwege het tekort aan gespecialiseerd
personeel in beide landen. Ook het onderwerp ‘vrijetijdseconomie’ (waarvan de definitie tot
dusver beperkt was tot toerisme) is nieuw, evenals een aantal andere themagebieden. Er is
in meerdere gevallen nog sprake van overlapping; hier wordt nog aan gewerkt .
Besluit
Kennisneming.
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14:

INTERREG V A
a)

Stand van zaken algemeen

b)

Overzicht van de vergaderdata van de organen

c)

Overzicht van aangevraagde en goedgekeurde projecten

Besluit
Kennisneming.

15:

Standpuntbepaling INTERREG V A-projecten
a) ‘INTERREG WILD 2.0‘

Besluit
Afwijzing rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.
b) ‘Task Force Wärme – WiEfm 2.0‘
Besluit
Aanbeveling, rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie .

c) ‘Waterrobuuste steden‘
Wim Stegeman (CDA-CDU) houdt namens het Waterschap Rijn en IJssel een pleidooi voor
‘Waterrobuuste steden’ gezien de klimaatverandering, die grote droogte en sterke regenval
tot gevolg heeft. Het project draagt volgens hem bij aan een sterkere samenwerking tussen
waterschappen en gemeenten en leidt hopelijk tot betere oplossingen voor het EUREGIOgebied.
Besluit
Aanbeveling, rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.
d) ‘Bio-Hydro‘
Besluit
Aanbeveling.

16:

Advisering m.b.t. deelprojecten uit het INTERREG V-kaderproject
a. Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
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Besluit
Aanbeveling van de voorgelegde intensieve samenwerkingsprojecten, rekening houdend met
de opmerkingen van de verantwoordelijke commissies.
b. Toegekende aanvragen tot 5.000 €
Besluit
Kennisneming.
c.

Stand van zaken kaderproject

Besluit
Kennisneming.

17:

INTERREG VI

Besluit
Kennisneming.

18:

Rondvraag

Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) stelt een vraag vanuit de fractie: in Gelderland
worden schippers op de Waal bij het ontluchten geconfronteerd met de geldende
milieuwetgeving. Zijn fractie wil graag weten hoe deze wetgeving er in Duitsland uitziet.
Stefan Michel zegt toe deze vraag later schriftelijk te beantwoorden.
De plaatsvervangend voorzitter Joost van Oostrum bedankt de leden en sluit de vergadering.

Gronau/Enschede, 06-07-2018

Christoph Almering
Directeur-bestuurder
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