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Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016

03-03-2016

Geachte dames en heren,

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van
harte uitnodigen, vindt plaats op

vrijdag 18 maart 2016 om

16.00 uur

in het Stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
(zie: https://www.almelo.nl/bereikbaarheid-stadhuis)

De fractievergaderingen beginnen om 14.00 uur in de volgende ruimten:
CDA / CDU:

1 Ambt Almelo

Volksbank Gronau-Ahaus eG

PvdA / SPD:

6 Binnenstad

IBAN: DE04 4016 4024 0114 6116 00

Fractie Zonder Grenzen:

2 Stad Almelo

BIC: GENODEM1GRN
Bank Nederlandse Gemeenten

U kunt een parkeerplek reserveren op het parkeerdek van het stadhuis.

IBAN: NL89 BNGH 0285 1663 36

Op het antwoordformulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van

BIC: BNGHNL2G

deze reservering. Belangrijk is dat u uw naam, kenteken en mailadres
op het antwoordformulier vermeld. U krijgt dan een bevestiging van uw

Vorsitzender / voorzitter:
mr. drs. R.G. Welten

reservering van de gemeente Almelo. Navigatieadres: Twentheplein 7.

Geschäftsführerin / directeur bestuurder:

S.v.p. het antwoordformulier vóór 11-03-2016 sturen aan EUREGIO.

Dr. Elisabeth Schwenzow
Deutsch-niederländischer Zweckverband

Op verzoek van de EUREGIO-raad zal er een fotoboek van de EUREGIOraadsleden worden gemaakt. Op vrijdag 18 maart a.s. is er derhalve een
fotograaf aanwezig die van alle EUREGIO-raadsleden en plaatsvervangende

Nederlands-Duitse
Gemeenschappelijke regeling
Umsatzsteuer-ID: DE 815593444

leden een foto zal maken. Mocht u om privacy redenen niet met een foto in
het fotoboek willen komen te staan, dan zou ik u willen vragen dit door te
geven aan Maaike Veelers, m.veelers@euregio.nl.

In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering

Met vriendelijke groeten,

Rob Welten
Voorzitter
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AGENDA
voor de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 18 maart 2016 in Almelo

1:

Opening en begroeting
-

2:

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de verslagen van de vergaderingen van de
EUREGIO-raad d.d.

3:

-

27 november 2015

-

08 januari 2016

Mededelingen
a.

Ontwikkelingen Luchthaven Twente

b.

Hannover Messe

c.

Meldpunt “Spoedzorg zonder grenzen!”

d.

Dag van de buurtaal in het EUREGIO-gebied

e.

Deelname aan project call voor het modelinitiatief “Ruimtelijke
observaties Duitsland en aangrenzende regio’s”

Presentatie “Leren zonder grenzen”
door het Graafschap College Doetinchem

4:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties

5:

Berichtgeving uit de commissievergaderingen

6:

Benoeming nieuw lid voor het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO

7:

Stand van zaken nieuwe rechtsvorm

8:

Stand FMO – opdracht aan EUREGIO

9:

Stand van zaken Pact: Arbeidsmarkt over de grens!
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10:

Ontwikkeling van een cultuurproject met als werktitel “Begegnung
- Ontmoeting”

11:

INTERREG A
a) Stand van zaken algemeen
b) Overzicht van de vergaderdata van de gremia
c) Overzicht van de aangevraagde projecten

12:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“EurHealth-1Health”

b)

“Spreek je buurstaal”

c)

“Vitale jeugd – grensoverschrijdende actief”

d)

“Leren zonder grenzen“

e)

“Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit
afvalwater”

13:

Kaderproject prioriteit II INTERREG V
a) Stand van zaken
b) Standpuntbepaling deelprojecten

14:

Rondvraag
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1:

Opening en begroeting
-

Goedkeuring van de agenda

Besluitvoorstel:
Goedkeuring.
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2.

Goedkeuring van de verslagen van de vergaderingen van de EUREGIO-raad
d.d.
-

27 november 2015

-

08 januari 2016

In de bijlage treft u de beide verslagen aan.

Besluitvoorstel:
Goedkeuring van de verslagen.

-6-

3:

Mededelingen

a) Ontwikkelingen Luchthaven Twente
Op 16 november 2015 heeft de provincie Overijssel een uitnodiging verstuurd met een
begeleidend schrijven (zie bijlage) voor een informatieavond op 26 november 2015.
Zowel door middel van hun schrijven als op de avond zelf gaven de provincie Overijssel
en het Nederlandse ministerie van Defensie informatie over het feit dat de militaire
status van vliegveld Twente in 2016 wordt opgeheven en een nieuw luchthavenbesluit
voor de burgerluchtvaart zal worden uitgevaardigd. Gedetailleerde informatie in het
Duits kan bij ons secretariaat worden opgevraagd.

Verder is er een nieuwe vliegroute voor de Luchthaven Twente ontwikkeld. Tevens
blijkt uit persberichten dat de Belgische deelnemers in het sloopbedrijf Aeronextlife zich
terug willen trekken uit de geplande vestiging op de Luchthaven Twente.

b) Hannover Messe
De Hannover Messe 2016 vindt plaats van 25 tot en met 29 april (27 april Koningsdag).
Er bestaan zowel in Twente als in het Münsterland initiatieven voor gezamenlijke
bezoeken aan deze belangrijke industriebeurs. Een van deze initiatieven komt van de
steden Enschede en Gronau en brengt Nederlandse en Duitse ondernemers bij el kaar.
Het afgelopen jaar al hebben de beide steden met veel succes een gezamenlijk bezoek
aan de beurs gebracht.
Het EUREGIO-Secretariaat heeft graag gevolg gegeven aan de van meerdere zijden
geuite wens om eveneens een gezamenlijk bezoek te organiseren en wel
grensoverschrijdend voor Nederlandse en Duitse politici uit de bestuursorganen in het
EUREGIO-gebied. Het heeft daarover overlegd met de steden Enschede en Gronau,
alsook de Regio Twente, Twente Branding en de Handwerkskammer Münster. Op
grond van eerdere ervaringen uit de organisatie voor een grensoverschrijdend bezoek
aan de Open Days hebben de Regio Twente en Twente Branding aan Nederlandse
zijde en het EUREGIO-secretariaat aan Duitse zijde allereerst gekeken of er interesse
bestaat voor een gezamenlijk bezoek aan de Hannover Messe op 28-04-2016. Helaas
is er te weinig behoefte om met een eigen grensoverschrijdende groep politici uit de
bestuursorganen de beurs in Hannover te bezoeken.
c) Meldpunt “Spoedzorg zonder grenzen!”
Burgers en hulpverleners kunnen naar verwachting vanaf begin maart 2016 bij het
virtuele meldpunt Spoedzorg zonder grenzen terecht met hun goede en slechte
ervaringen en vragen op het gebied van grensoverschrijdende spoedeisende hulp. Het
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meldpunt “Spoedzorg zonder grenzen” dient ervoor om misstanden en goede
voorbeelden op het gebied van grensoverschrijdende acute zorg te verzamelen en
dient zo als case-generator voor het INTERREG V “PREpare” project. Binnen het
project PREpare kan echter niet elke klacht verholpen worden. Als een probleem
herhaaldelijk wordt aangedragen, kan het een ‘case’ worden die naderhand door de
projectpartners wordt opgelost. Het meldpunt is er dus niet in de eerste plaats om
persoonlijke klachten van patiënten op te lossen en is in die zin niet vergelijkbaar met
het landelijk meldpunt voor de zorg. Begin maart 2016 wordt de website gelanceerd
tijdens een persbijeenkomst.
Binnen het INTERREG V project “PREpare” wordt onder leiding van Acute Zorg
Euregio samen met de veiligheidsregio´s Twente, Noord- en Oost-Gelderland,
IJsselland, EUREGIO, Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt en de Kreise
Borken en Grafschaft Bentheim gewerkt aan één grensoverschrijdende acute zorg
regio.
d) Dag van de buurtaal in het EUREGIO-gebied
“Mach mit!” of “de Dag van de Duitse taal” wordt jaarlijks georganiseerd door de
“Actiegroep Duits”, een samenwerking tussen de Duitse Ambassade in Den Haag, het
Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het GoetheInstitut Amsterdam. Door de EUREGIO, de Kreis Borken en de Regio Achterhoek werd
deze dag sinds 2014 verder doorontwikkeld tot “Dag van de buurtaal” waarbij ook de
Nederlandse taal in het Duitse grensgebied wordt gepromoot. Dit jaar vindt de “Dag
van de buurtaal” plaats op 21 april. Scholen en bedrijven in het EUREGIO-gebied
worden gemotiveerd leuke acties te verzinnen om het belang van de buurtaal aan te
kaarten en het EUREGIO-secretariaat hierover te informeren.
e) Deelname aan project call voor het modelinitiatief “Ruimtelijke
observaties Duitsland en aangrenzende regio’s”
Het Duitse Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) heeft op 12
februari 2016 in een tweede ronde een project call rondgestuurd voor een
modelinitiatief “Ruimtelijke observaties Duitsland en aangrenzende regio’s”. Dit
modelinitiatief omvat de uitwerking van een data- en indicatorenmodel voor
grensregio’s waarmee de ontwikkeling van het gebied kan worden weergegeven.
Voorbeelden van dergelijke data zouden kunnen zijn het aantal grenspendelaars of de
verschillen in grondprijzen tussen de Nederlandse en Duitse zijde.
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De EUREGIO heeft, na overleg met instanties in het grensgebied die zelf activiteiten
op het gebied van de ruimtelijk onderzoek ontplooien, haar belangstelling geuit voor
deelname als modelregio. Mocht de EUREGIO inderdaad als modelregio worden
uitgekozen, dan moet vervolgens een officiële aanvraag worden ingediend. Het BBRS
stelt een bedrag van € 49.000 per modelregio beschikbaar dat o.a. kan worden besteed
aan personele inzet, bijeenkomsten of onderzoeksprojecten van kleine omvang.
Volgens de planning begint het project in maart 2016 en wordt het in 2017 afgesloten.

Deelname als modelregio zou voor het EUREGIO-gebied het voordeel hebben dat
meer inzicht ontstaat in de ontwikkeling van ons grensgebied. Ongunstig zou het zijn
wanneer de betrokkenen aanzienlijke inspanningen zouden plegen, terwijl het project
zo algemeen en theoretisch zou zijn opgezet dat het op regionaal niveau geen
bruikbare resultaten oplevert.

Het Dagelijks Bestuur heeft een positief besluit genomen over deelname aan het
modelinitiatief “Ruimtelijke observaties Duitsland en aangrenzende regio’s”. Ter
vergadering volgt een mondelinge toelichting.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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Presentatie “Leren zonder grenzen”
door het Graafschap College Doetinchem
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4:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

De adjunct directeur-bestuurder Marieke Maes zal per 15 april 2016 het EUREGIOsecretariaat op eigen wens verlaten. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering op
22 februari 2016 overleg gepleegd over de te volgen procedure voor het aanstellen van
een opvolger. In overeenstemming met artikel 11 lid 2 c) is het de bevoegdheid van de
EUREGIO-Raad in (een van) de volgende vergadering(en) de aanstelling van de nieuw e
adjunct directeur-bestuurder te bekrachtigen.
b.

Vragen vanuit de fracties
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5:

Berichtgeving uit de commissievergaderingen

De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering.
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6:

Benoeming nieuw lid voor het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO

In gevolge artikel 11 van de Regeling van EUREGIO vindt de benoeming van de leden
van het Dagelijks Bestuur plaats door de EUREGIO-raad. De gemeente Almelo heeft
de heer Javier Cornelissen, wethouder gemeente Almelo, voorgesteld als opvolger van
de heer Claudio Bruggink.
Besluitvoorstel:
De heer Javier Cornelissen wordt verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van
EUREGIO.
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7:

Stand van zaken nieuwe rechtsvorm

Nu de Bezirksregierung Münster de regeling voor het Nederlands-Duitse openbaar
lichaam EUREGIO op 4 december 2015 heeft goedgekeurd en de regeling op 18
december 2015 is gepubliceerd, is het nieuwe openbaar lichaam per 1 januari 2016
ontstaan. Met de verkiezing van de voorzitter van het Algemeen Bestuur, van zijn
plaatsvervangers en van de plaatsvervangende voorzitter van het Dagelijks Bestuur en
met de aanstelling van de directie is het openbaar lichaam nu ook handelingsbevoegd.

Volgens art. 22 van de regeling dient deze regeling niet alleen te worden gepubliceerd
in het officiële mededelingenblad voor het Regierungsbezirk Münster, maar ook in dat
van het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems en aan Nederlandse zijde in
de digitale publicatiebladen van de aangesloten gemeenten en de waterschappen Rijn
en IJssel en Vechtstromen. Deze publicatieplicht geldt ook voor de wijziging van de
Regeling van 08 januari 2016. Om de procedure te vereenvoudigen heeft het
secretariaat de Bezirksregierung Münster om goedkeuring en publicatie van de
wijzigingen in de regeling verzocht. Na hun publicatie zal het secretariaat alle andere
instanties verzoeken de regeling en de wijzigingen in de regeling te publiceren.
De Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO e.V. heeft op 8 januari 2016
besloten de EUREGIO e.V. te ontbinden en Marieke Maes en Elisabeth Schwenzow
tot vereffenaars, elk van hen alleen vertegenwoordigingsbevoegd, te benoemen. Dit
besluit is intussen via een notariaat gemeld aan het bevoegde verenigingenregister in
Coesfeld. Mocht dit register naar aanleiding hiervan met vragen komen, dan wordt
daarover in de vergadering mondeling mededeling gedaan. Over de financiële
afwikkeling van de EUREGIO e.V. zal met de aanbieding van de jaarrekening en 2015
en 2016 informatie worden verstrekt.

Het bestuur van de Stichting Crossborder Consultancy (Stichting ECC) heeft op 8
januari 2016 besloten de EUREGIO e.V. te ontbinden en Marieke Maes en Elisabeth
Schwenzow tot vereffenaars, elk van hen alleen vertegenwoordigingsbevoegd, te
benoemen. Dit besluit is intussen gemeld aan het bevoegde Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel en daarin inmiddels opgenomen. Over de financiële afwikkeling
van de Stichting ECC zal met de aanbieding van de jaarrekeningen 2015 en 2016
informatie worden verstrekt.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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8:

Stand FMO - opdracht aan EUREGIO

In het kader van een op 22 april 2015 gehouden luchthavenconferentie werd
afgesproken om twee werkgroepen in te stellen die zich enerzijds zullen bezighouden
met de verdere ontwikkeling van de FMO (Flughafen Münster-Osnabrück) tot een
euregionale luchthaven en anderzijds met het optimaliseren van bereikbaarheid ervan.
Voor de eerste werkgroep zou het EUREGIO-Secretariaat en voor de tweede
werkgroep IHK Nord Westfalen verantwoordelijk moeten zijn.

IHK Nord Westfalen, zijnde de verantwoordelijke organisatie voor de tweede
werkgroep, heeft een uitnodiging verstuurd voor een gesprek over de "bereikbaarheid
van de FMO vanuit de regio Twente". Bij dit gesprek werd vastgesteld dat een
zelfstandig, alleen op de FMO-bereikbaarheid ingericht aanbod van streekvervoer
vanuit Twente economisch vermoedelijk niet solide is. Als alternatieve mogelijkheid zou
het nastrevenswaardig zijn om het streekvervoer aanbod voor de gehele regio
"Emsland – Osnabrücker Land – Münsterland – Twente" verder te verbeteren. Hierbij
dient te worden getoetst of de FMO in het kader van de aanwezige lijnen of planningen
in een lijnenconcept zou kunnen worden geïntegreerd. Dit onderzoek werd betrokken
bij het INTERREG V-project "Spoorregio", dat op 1 januari 2016 onder het
leadpartnerschap van de provincie Overijssel is gestart.

Wat de instelling van de eerste werkgroep "Verdere ontwikkeling van de FMO tot een
euregionale luchthaven" betreft, besloot het Dagelijks Bestuur op 1 juni 2015 dat het
EUREGIO-Secretariaat pas in actie komt wanneer de Raad van Toezicht van de FMO
dit ook officieel wenst en wanneer de maatregelen voor de begeleiding van de
processen vooraf met het Dagelijks Bestuur worden overlegd.

Op 23 november 2015 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van de FMO een
schrijven aan het EUREGIO-Secretariaat gestuurd (zie bijlage) met het officiële
verzoek een werkgroep in te stellen die naast de verdere ontwikkeling van de FMO tot
een EUREGIO-luchthaven ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van een
economische en vervoersstructuur op het terrein van het voormalige vliegveld Twente
moet beschrijven. De directeur-bestuurder heeft in een gesprek op 02 februari 2016 de
plv. directie van de FMO om aanvullende informatie gevraagd.

Na gesprekken met de burgemeesters van Enschede en Osnabrück (huidige voorzitter
van de Raad van Toezicht van het FMO) wordt gedacht aan de volgende aanpak:
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1. Er moet worden achterhaald of de politiek verantwoordelijken van de gemeente
Enschede

en

de

Provincie

Overijssel

een onderzoek

wensen

naar de

samenwerkingsmogelijkheden tussen de FMO en de Luchthaven Twente
2. Mocht zo’n onderzoek gewenst zijn, dan zullen het onderzoekskader en de
onderzoeksvragen in nauwe grensoverschrijdende afstemming worden vastgesteld.
Tevens dient afstemming plaats te vinden over de uitvoering en financiering van het
onderzoek.
3. Het EUREGIO-secretariaat dient, voor zover gewenst en zinvol, bij dit proces te
worden betrokken en stemt de stappen af met het Dagelijks Bestuur.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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9:

Stand van zaken Pact: Arbeidsmarkt over de grens!

In zijn vergadering van 26-06-2015 heeft de EUREGIO-Raad de opstelling van een pact
voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt uitdrukkelijk verwelkomd.
Op donderdag 10 december jl. is in Ahaus de startbijeenkomst voor het ‘Pact:
arbeidsmarkt over de grens!’ gehouden.
Daarbij werden de deelnemende initiatieven gepresenteerd en door 50 initiatiefnemers
een gemeenschappelijke intentieverklaring (zie bijlage) ondertekend. Ruim 120
belangstellenden waren aanwezig. Alle reeds ingediende initiatieven zijn te vinden op
www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu.
12 Initiatieven gaan aan de slag met de kennis van de buurtaal / onderwijs / bijscholing
en 17 initiatieven richten zich op de verschillen in bedrijfscultuur. Deze kunt u
respectievelijk nalezen op
-

www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu/bijdragen/taal

-

www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu/bijdragen/bedrijfscultuur

Nieuwe bijdrages zijn steeds welkom.

Hoe gaat het verder in 2016 en 2017?
Teneinde de doelstelling te bereiken om meer dynamiek in de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt te brengen en grensbarrières uit de weg te ruimen zullen alle
initiatiefnemers, zoals bekrachtigd met de ondertekening van de intentieverklaring:
-

hun bijdrages zelfstandig / bilateraal / in hun partnerschap uitvoeren;

-

zelf hun successen en uitdagingen bijhouden en deze op navraag delen met
EUREGIO;

-

het belang van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt aankaarten bij andere
spelers en in Düsseldorf, Den Haag, Hannover en Berlijn.

EUREGIO zal mede in het kader van het INTERREG V-project “Unlock – personeel over
de grens”:
-

de voortgang van de activiteiten in de mate van het mogelijke moni toren;

-

goed lopende initiatieven mee onder de aandacht brengen in de pers (van het
buurland);

-

minder goed lopende initiatieven mee analyseren en eventuele knelpunten
aankaarten bij de bevoegde instanties;

-

tussentijdse thematische bijeenkomsten organiseren rond actiepunten die
voortvloeien uit de initiatieven (bijv. netwerkbijeenkomst “Zorg” op 03-02-2016
met 80 deelnemers);

-

jaarlijks uitnodigen voor een bestuurlijk overleg inzake de voortgang;
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-

kennisoverdracht stimuleren (ook door initiatieven van buiten het EUREGIO gebied doelgericht onder te aandacht te brengen).

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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10:

Ontwikkeling van een cultuurproject met als werktitel “Begegnung
- Ontmoeting”

Een aantal culturele instellingen uit het EUREGIO-gebied heeft, gedeeltelijk met steun van
de EUREGIO, een eerste, gezamenlijk ontwerp ontwikkeld voor een INTERREG -Vcultuurproject met de werktitel “Begegnung – Ontmoeting”.

In het kader van dit project willen de volgende projectpartners graag samenwerken.
1. Münsterland e.V. (deelnemende Kreise en steden nog niet bekend)
2. Emsländische Landschaft e.V. voor de Landkreise Emsland en Grafschaft
Bentheim
3. Landkreis Osnabrück, Stadt Osnabrück en/of het Landschaftsverband Osnabrücker
Land
4. Provincie Gelderland
5. Provincie Overijssel
De EUREGIO is gevraagd het leadpartnerschap voor het project op zich te nemen.

Het project moet in 2016 worden voorbereid en een daarop aansluitende lo optijd van drie
jaar (2017-2019) hebben. Het projectvolume werd in eerste instantie globaal op ongeveer
750.000 euro begroot.

De centrale doelstelling van het project is de artistieke discussie o ver vraagstukken van
onze tijd.

De volgende projectactiviteiten zijn gepland:
Elk jaar willen de projectpartners in de herfst een zogeheten Barcamp organiseren
waarvoor zelfstandige kunstenaars uit de betrokken regio's (naar verwachting Overijssel,
Gelderland, Münsterland, Osnabrücker Land en Emsland/Grafschaft Bentheim) en uit de
verschillende disciplines (muziek, beeldende kunst, theater, dans, etc.) worden
uitgenodigd. Barcamps zijn open bijeenkomsten met open workshops, waarvan de inhoud
en het verloop gedurende de bijeenkomst door de deelnemers zelf worden ontwikkeld en
vormgegeven. Deze Barcamps zijn bedoeld om de onderwerpen van dit jaar te
presenteren en te bediscussiëren. Tevens kunnen andere thema’s worden besproken of
best practice-voorbeelden worden gepresenteerd. Het Barcamp brengt ontmoetingen
tussen de kunstenaars tot stand en wil "kunstenaarstandems" uit twee landen bij elkaar
brengen. De kunstenaarstandems kunnen dan gezamenlijk een verzoek indienen voor een
projectidee in het themajaar. Per project ontvangt de kunstenaars tandem een bedrag van
10.000 euro. Per jaar moeten ongeveer twaalf projecten worden uitgevoerd.
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Voorwaarden voor ondersteuning zullen zijn:
1. Kunstenaarstandem uit twee landen (D-NL)
2. Uitvoering/presentatie van het project in zowel NL als D
3. Het project moet een participerend karakter hebben (in de zin van het delen van
ervaringen, kennis en/of zintuiglijke beleving)

De onderwerpen van dit jaar gaan over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
2017: Plaats van verlangen - Waar ben ik thuis? - Migratie, vluchtelingen
2018: Energie – Waar komt onze stroom vandaan? - Omvorming van het
energiesysteem, duurzame energie, artistieke initiatieven uit een ander vakgebied
2019: Paradijs - Waar en hoe willen we leven? - Demografische verandering, vlucht naar
het platteland, vergrijzing van de samenleving
Ter afsluiting van elk themajaar worden alle deelnemende kunstenaars voor een
gezamenlijke centrale bijeenkomst uitgenodigd.

Projectdoelen:
Het project “Begegnung – Ontmoeting” moet Nederlandse en Duitse zelfstandige
kunstenaars uit de disciplines kunst, muziek, dans, theater, museum, film etc.
ondersteunen. Door de vorming van tandems moet de directe uitwisseling tussen Duitse
en Nederlandse kunstenaars worden gestimuleerd. De jaarlijks plaatsvindende Barcamps
brengen ontmoetingen tussen kunstenaars tot stand en bieden ruimte voor discussies.
De artistieke gedachtewisseling over voor de maatschappij relevante onderwerpen levert
een bijdrage aan de maatschappelijke discussie en is een bron van inspiratie en impulsen.
Door het participerende karakter van de afzonderlijke projecten moet de bevolking ter
plekke bij de activiteiten worden betrokken en moet dus ook de waarneming van het
gehele project worden verbeterd.

Organisatiestructuur:
De organisatiestructuur is gebaseerd op het project Grenswaarden.
Een klein team zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het project “Begegnung
– Ontmoeting” (zakelijke en artistieke projectleiding, projectassistentie, hulpkrachten).
Een stuurgroep van politici en bestuurders zal het project aansturen. Een artistieke
adviescommissie zal over de ingediende projectverzoeken adviseren.

De Provincie Overijssel heeft toegezegd de voorbereidingskosten voor het project deels
te betalen.
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Besluitvoorstel:
Instemming met de verdere projectvoorbereiding onder het leadpartnerschap van de
EUREGIO.
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11:

INTERREG A

a) Stand van zaken algemeen
In de vier vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep voor het EUREGIO-gebied in
2015 zijn tot nu toe in totaal 19 projecten goedgekeurd. Door deze projecten zijn de
INTERREG-middelen als volgt gereserveerd:

INTERREG-middelenreservering (stand 13 januari 2016)
Prioriteit

Toewijzing

EU-middelenreservering

104,4 mln. €

Abs.
%
31.581.303 € 30,3 %

Initiatieven
Prioriteit I Overige
(EDR/EUR/ERW/ermn)
sectoren EUREGIO

9,1 mln. €

----

Prioriteit II

21,3 mln. €

9.718.177 € 45,6 %*

Prioriteit I
Strategische

EUREGIO
* De voor het project “EurHealth – 1 Health” aangevraagde EU-middelen ter hoogte van €
2.405.000 maken nog deel uit van dit bedrag. Volgens het besluitvoorstel voor dit project moet
het bedrag aan EU-middelen worden verdeeld over de budgetten voor prioriteit II van de vier
regionale stuurgroepen. Het bedrag kan hierdoor lager uitvallen.

b.

Overzicht van de vergaderdata van de gremia

De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende
maanden zijn:
1. ROV: 16-03-2016, 05-04-2016, 30-06-2016, 11-08-2016, 21-09-2016, 10-112016, 26-01-2017
2. IO: 28-04-2016, 16-06-2016, 29-09-2016, 01-12-2016
3. Stuurgroep: 17-03-2016, 09-06-2016, 22-09-2016, dec. 2016

c.

Overzicht van de aangevraagde projecten

Als ondersteuning voor de besluitvorming treft u als bijlagen aan een overzicht van
de ingediende projectvoorstellen en de goedgekeurde projecten voor de
Stuurgroep INTERREG A van de EUREGIO.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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12:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“EurHealth-1Health”

De EUREGIO-Raad behandelde het project EurHealth-1Health al in de vergadering op
27 november 2015 en besloot daarbij, onder voorbehoud van goedkeuring, dat de EU subsidiemiddelen naar evenredigheid ook meegefinancierd zouden moeten worden uit
de budgets voor prioriteit II van de andere euregio-gebieden. Deze voorwaarde werd
geformuleerd vanwege het feit dat slechts ca. 30 % van de activiteiten in het EUREGIO gebied plaatsvinden. Bij dit besluit is ook meegewogen dat de leadpartner afkomstig is
uit het gebied van de Eems-Dollard-Regio.
Over de achtergrond: oorspronkelijk had de leadpartner een zeer omvangrijk project
onder de naam “health-i-care” voor het gehele Duits-Nederlandse grensgebied
ontwikkeld en ingediend bij het regionale INTERREG-programmamanagement (RPM)
van de EUREGIO als project onder de Strategische Initiatieven in prioriteit I. Omdat
voor dit onderdeel van INTERREG een gezamenlijk subsidiebudget voor het gehele
Nederlands-Duitse grensgebied bestaat, leek de keuze voor indiening bij het RPM
EUREGIO geen probleem en ook logisch vanwege het feit dat vergelijkbare projecten
in de vorige INTERREG-fase ook door dit programmamanagement waren begeleid. In
het Innovatie-Overleg besloten de INTERREG-partners echter dat het omvangrijke
project “health-i-care” opgesplitst diende te worden in twee deelprojecten: “health-icare” en “EurHealth-1Health”. Het nieuwe project “health-i-care” betreft het thema
innovatieve technologie en blijft in prioriteit I / Strategische Initiatieven. Het andere,
“EurHealth-1Health”, wordt ondergebracht in prioriteit II en omvat activiteiten op het
gebied van netwerkontwikkeling, preventie, opleiding en bijscholing alsmede
interventie.
De aanbevelingen van de EUREGIO-Raad zijn meegenomen in de goedkeuring van
het project “EurHealth-1Health” door de EUREGIO-Stuurgroep op 17 december 2015.
Dit betekent dat de goedkeuring van dit project heeft plaatsgevonden onder het
voorbehoud van een verdeling van de middelen over de vier euregio’s. Het RPM voor
het

EUREGIO-gebied

heeft

vervolgens

contact

opgenomen

met

de

programmamanagements van de andere drie euregio’s met het verzoek de daarvoor
noodzakelijke besluiten te nemen. Op 17 december 2015 heeft de Stuurgroep voor het
Eems-Dollard-gebied besloten voor het project “EurHealth-1Health” de middelen in de
voorgestelde omvang toe te zeggen. Het Technisch Overleg Rijn-Waal en het
Technisch Overleg euregio rijn-maas-noord, die als voorbereidende overlegorganen
voor de Stuurgroepen van de beide zuidelijke euregio’s fungeren, hebben op 15
februari 2016 echter in meerderheid beschikbaarstelling van middelen voor dit project
afgewezen. Vanwege de problematische besluitvorming heeft het RPM EUREGIO op
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17 februari 2016 contact opgenomen met het hoofd van de Beheersautoriteit bij het
Wirtschaftsministerium NRW. De Beheersautoriteit heeft naar aanleiding hiervan op
advies van het RPM EUREGIO op korte termijn een bijeenkomst van de INTERREG partners belegd, die gepland staat voor 1 maart 2016 in Kleve. Mocht in deze
bijeenkomst geen overeenstemming over opsplitsing van de EU-middelen kunnen
worden bereikt, dan stelt de Beheersautoriteit voor dat de Stuurgroep voor het
EUREGIO-gebied op 17 maart 2016 het voorbehoud in haar besluit over het project
“EurHealth-1Health” opheft en het project zonder voorbehoud goedkeurt. De noodzaak
om op korte termijn tot een nieuw besluit te komen vloeit voort uit het feit dat, mocht
het project in maart 2016 niet worden goedgekeurd, cofinancieringsmiddelen van het
Nederlandse ministerie van VWS ter hoogte van € 721.500 in gevaar komen. Na
definitieve goedkeuring van het project zou in dat geval tussen de betrokken
programmapartners gesproken moeten worden over een redelijke verdeling van de
middelen, rekening houdende met alle door de diverse Stuurgroepen naar voren
gebrachte argumenten. Wij zullen in de vergadering mondeling mededeling doen over
de actuele stand van zaken.

Besluitvoorstel:
Discussie.

b)

“Spreek je buurstaal”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.
Opmerkingen EUREGIO-commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling” en
Dagelijks Bestuur:
Positief advies met als kanttekening dat ook het noordelijke deel van het EUREGIO gebied bij het project betrokken zou moeten worden, wat voor een deel al het geval
is.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur.

c)

“Vitale Jeugd – grensoverschrijdend actief”
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Het projectconcept treft u als bijlage aan.
Opmerkingen EUREGIO-commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling” en
Dagelijks Bestuur:
Positief advies.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur.

d)

“Leren zonder grenzen / Lernen ohne Grenzen“

Het projectconcept treft u als bijlage aan.
Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks
Bestuur:
Positief advies.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur.

e)

“Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit
afvalwater”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.
Opmerkingen EUREGIO-commissie „Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling“ en
Dagelijks Bestuur:
Positief advies met de kanttekening dat de doelstelling (“verlaging van de belasting met
schadelijke stoffen met 30%”) nogal laag lijkt. Indien mogelijk dient dit percentage te
worden verhoogd.
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Besluitvoorstel:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur.
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13:

a)

Voortgang INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO

Stand van zaken

Eerste informatie- en netwerkbijeenkomst plaatsgevonden
Op donderdag 5 november jl. vond in het Kulturhus in Borne de startbijeenkomst
“Bouwstenen voor de grensregio” plaats. Ruim 180 deelnemers van beide zijden
van de grens werden geïnformeerd over de vernieuwde en meer laagdrempelige
aanvraag- en afwikkelprocedures. De presentatie van de bijeenkomst evenals de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar via:
www.euregio.eu/nl/subsidies/subsidiemogelijkheden-tot-€-25000.

Goedkeuringsproces subprojecten evenals bijkomende subsidiebepalingen
voor ontmoetingsactiviteiten vastgesteld
Het goedkeuringsproces voor subprojecten binnen het kaderproject werd op
advies van de EUREGIO-commissies en het Dagelijks Bestuur in de EUREGIORaad besloten:
-

Alle projecten die meer dan € 5.000 EU-subsidie ontvangen worden ter
advisering aan de EUREGIO-commissie die het betreft voorgelegd. Dit advies
vormt de basis voor de standpuntbepaling van het Dagelijks Bestuur en
uiteindelijk voor de besluitvorming in de EUREGIO-Raad.

-

Projecten die minder dan € 5.000 subsidie ontvangen worden door het
EUREGIO-secretariaat afgehandeld.

Ontmoetingsactiviteiten (tot € 1.000 subsidie) moeten verder vol doen aan de
volgende voorwaarde:
-

Een aanvrager kan voor een zelfde activiteit maximaal 1 keer per 3 jaar een
subsidieaanvraag bij de EUREGIO indienen. Ter verduidelijking: dit criterium
geldt vanwege steeds nieuwe klassen niet voor scholen.

Stand van zaken EU-middelen gereserveerd
Per 31-12-2015 hebben 28 ontmoetingsprojecten een toekenning ontvangen.
Zodoende is € 16.050 subsidie gereserveerd. Aangezien de subsidiebepalingen voor
de intensievere samenwerkingsprojecten pas begin november voorlagen, konden nog
geen intensieve samenwerkingsprojecten worden ingediend.
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Totale beschikbare

Indicatief toegewezen

subsidie

subsidie

(2015-2022)

(stand 31-12-2015)

€ 297.000

€ 16.050

€ 1.300.000

€0

Ontmoetingen
(tot € 1.000 subsidie)
Intensievere
samenwerkingsprojecten
(tot max. € 25.000 subsidie)

Met het oog op de indicatoren van het INTERREG V-programma DeutschlandNederland is het van belang te vermelden dat inmiddels werden georganiseerd:
-

7 ontmoetingsactiviteiten voor scholieren

-

12 attracties / openbare evenementen.

Hieraan

hebben

(op basis van eindberichten en navraag) respectievelijk

deelgenomen: 534 leerlingen en 2462 bezoekers.

Daarnaast vonden 9 andere ontmoetingsactiviteiten plaats.

Gedurende de volledige projectlooptijd dienen in totaal te worden ondersteund /
betrokken:
-

200 MKB

-

5000 scholieren / studenten

b)

Standpuntbepaling intensieve samenwerkingsprojecten

Zoals besloten door de EUREGIO-Raad, in overeenstemming met het advies van de
commissies en het Dagelijks Bestuur, worden intensieve samenwerkingsprojecten
vanaf € 5.000 eerst door de betreffende commissie vakinhoudelijk beoordeeld,
voordat ze aan het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-raad worden voorgelegd.
De volgende projecten werden ingediend:
EUREGIO-commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling”
-

Project “Grenzeloos straffen” (zie bijlage)

-

Project “Wereldtheater - wat jullie willen” (zie bijlage)

-

Project “Borne sport Rheine” (zie bijlage)
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EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt”:
-

Project “Euregio Careers” (zie bijlage)

-

Project “Beursallianties grenzeloze toeleveranciercompetentie” (zie bijlage)

-

Project “Economische samenwerking tussen de stad Ochtrup en de gemeente
Hof van Twente / (zie bijlage)

Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Bestuur:
Positief advies over de bovengenoemde intensieve samenwerkingsprojecten.
EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling”:
-

Project “Variantenstudie fietssnelweg Enschede-Gronau” (zie bijlage)

Opmerkingen EUREGIO-commissie en Dagelijks Bestuur:
Positief advies met de kanttekening dat het zinvol is in het onderzoek verlenging
van de beoogde fietssnelweg (Enschede-Gronau) tot aan Ochtrup mee te nemen.
Het belang voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt onderstreept.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling

van

de

genoemde

intensieve

samenwerkingsprojecten

met

inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIO-commissie en
het Dagelijks Bestuur.
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14:

Rondvraag
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