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Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 23 maart 2018 in Ahaus

08-03-2018

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

vrijdag 23 maart 2018,

om 15:30 uur

in het Rathaus van de Stadt Ahaus, Rathausplatz 1
(voor parkeermogelijkheden zie
https://www.ahaus.de/wirtschaft/zahlendaten/parkmoeglichkeiten.html)
Volksbank Gronau-Ahaus eG

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

Tagungsraum 2

PvdA / SPD:

Tagungsraum 3

IBAN: DE04 4016 4024 0114 6116 00
BIC: GENODEM1GRN
Bank Nederlandse Gemeenten
IBAN: NL89 BNGH 0285 1663 36
BIC: BNGHNL2G

Let op: De Fractie Zonder Grenzen vergadert in de Tonhalle im
Kulturquadrat, Vagedesstrasse 2 in Ahaus (dit is op ca. 5 minuten

Vorsitzender / voorzitter:

loopafstand van het Rathaus)

mr. drs. R.G. Welten
Geschäftsführer / directeur bestuurder:
Christoph Almering

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

Deutsch-niederländischer Zweckverband
Nederlands-Duitse
Gemeenschappelijke regeling
Umsatzsteuer-ID: DE 815593444

Met vriendelijke groeten,

Rob Welten
Voorzitter
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AGENDA
voor de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 23 maart 2018 in Ahaus

1:

Opening en begroeting
-

2:

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIOraad d.d. 01 december 2017

3:

Mededelingen
a) Viering 60-jarig jubileum EUREGIO
b) Werkbezoek Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) op 24-01-2018, o.a.
Actieteam GEA
c) Stand van zaken project MORO-ruimtelijke ordening D-NL
d) Actuele stand Dienstencentrum Gaxel
e) INTERREG-project “Kunstverbinding”
f)

Evaluatie “Tolle Woche” 2017 en “Tolle Woche” 2018

g) Samenwerking Twence en Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
h) Treinverbinding Hengelo – Bielefeld
i)

Opening

Grensoverschrijdend

informatie-

en

expertisecentrum

GrensWerk in Gronau
j)

Stand van zaken promoten grensoverschrijdende economische regio
EUREGIO

k) Stand van zaken project “Bereikbaarheid via de lucht”

Presentatie
INTERREG V A-project “PREpare”
door Cees Schenkeveld, Acute Zorg Euregio

4:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties

5:

Bericht uit de commissievergaderingen

6:

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

-3-

7:

Stand van zaken Experiment Grens

8:

Elektrificatie en doorverbinding treinverbinding Münster – Zwolle

9:

Strategie EUREGIO 2030

10:

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

11:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“GIP”

b)

”SMOVE”

c)
d)
12:

“InMediValue”
“Cell Puncher Pro”

Advisering van deelprojecten uit het INTERREG V
Kaderproject voor de EUREGIO
a)

b)

Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
1.

Bentlager Wereldtheater – Macbeth

2.

Grenzeloos Schlager-Talent

3.

Ken je buren (uitwisseling)

4.

Kunstwegen

Toegekende aanvragen tot 5.000 €
1. Expositie beeldtaal Günter Grass
2. Dag van de Buurtaal 2018
3. Konzert J.S. Bach Johannes Passion
4. To the Movies
5. Gemeenschappelijke Verklaring inzake de Reactivering van Het
Grensoverschrijdende Personenspoorvervoer Rheine – Emmen via
Emlichheim – Coevorden

13:

c)

Stand van zaken Quick Scan Dortmund-Enschede

d)

Stand van zaken Kaderproject

Rondvraag
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1:

Opening en begroeting
-

Goedkeuring van de agenda

Besluitvoorstel:
Goedkeuring.
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2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIOraad d.d. 01 december 2017

Het verslag van de vergadering treft u als bijlage aan.
Besluitvoorstel:
Goedkeuring van het verslag.
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3:

Mededelingen
a) Viering 60-jarig jubileum EUREGIO

In overeenstemming met het besluit van de EUREGIO-Raad in zijn vorige vergadering op 1
december 2017 heeft het EUREGIO-secretariaat een begin gemaakt met het samenstellen
van een programma voor het 60-jarig jubileum van het samenwerkingsverband. Centraal
staat een programmaonderdeel in het kader van de “Tolle Woche” in Enschede (29-09 t/m
07-10-2018). Tijdens dit evenement zal de EUREGIO zichzelf en haar werkvelden, taken en
doelstellingen aan een breed publiek presenteren. De inhoud van het programma zal in
overleg met de gemeente Enschede worden vastgesteld.
Daarnaast is gepland dat de EUREGIO zich, verdeeld over het gehele jaar, op meerdere
locaties in het kader van evenementen presenteert. Hierover vinden al concrete gesprekken
plaats met de lidgemeenten Rheine, Borne, Coesfeld, Lengerich en Tubbergen. Zo zal in
Rheine als onderdeel van het randprogramma van het gezamenlijk koorfestival, dat samen
met de partnergemeente Borne wordt georganiseerd, een podiumbijeenkomst worden
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse actoren uit de samenleving, de politiek,
de

cultuursector,

het

bedrijfsleven

en

de

EUREGIO

publiekelijk

belichten

hoe

grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk kan functioneren en op welke wijze via de
EUREGIO projecten worden uitgevoerd. Een vergelijkbaar evenement zal in de maand
oktober in Tubbergen als onderdeel van “Glasrijk Tubbergen 2018” plaatsvinden. Ook bij
andere evenementen zullen podiumdiscussies en gesprekken met personen die aan
EUREGIO-projecten hebben deelgenomen de rode draad vormen. Het is belangrijk te
waarborgen dat alle lidgemeenten in het jubileumjaar de gelegenheid krijgen “hun” EUREGIO
op locatie te presenteren.
Al in de EUREGIO-Raadsvergadering van december 2017 en ook tijdens de vergadering van
het Algemeen Bestuur in januari 2018 is aan alle lidgemeenten de oproep gedaan ideeën te
ontwikkelen en deze aan het EUREGIO-Secretariaat door te geven. Verder werden onlangs
alle leden per mail nogmaals geïnformeerd. Het EUREGIO-Secretariaat zal zo snel mogelijk
contact met de geïnteresseerde gemeenten opnemen om te overleggen hoe een evenement
met “60 jaar EUREGIO” als centraal thema concreet kan worden vormgegeven.
b) Werkbezoek Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) op 24-01-2018,
o.a. Actieteam GEA
In het nieuwe Nederlandse kabinet (aangetreden in september 2017 onder minister-president
Mark Rutte) wordt voor het eerst expliciet het beleidsterrein “grensoverschrijdende
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samenwerking” genoemd en wel als onderdeel van de portefeuille van de staatssecretaris
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris Raymond
Knops kondigde kort na zijn installatie aan dat hij alle Nederlandse grensregio’s zou
bezoeken om zich op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken, mogelijke
probleemgebieden en positieve ontwikkelingen.
Op 24 januari jl. mocht onze EUREGIO als eerste van de grensregio’s staatssecretaris Knops
ontvangen. Het Secretariaat bereidde dit bezoek samen met partners voor. Ondanks de korte
voorbereidingstijd is het gelukt een informatief en representatief programma te ontwikkelen
waarin enkele van de belangrijkste werkvelden van de grensregio voor het voetlicht zijn
gebracht. Van de zijde van de EUREGIO waren alle leden van het Dagelijks Bestuur voor het
werkbezoek uitgenodigd. Bovendien waren gedeputeerden van de provincies Overijssel en
Gelderland aanwezig.
Na een kennismakingsbijeenkomst in de ochtend bezocht de delegatie het grote spreekuur
van het GrensInfoPunt (in het vergadercentrum Terhaar sive Droste). Bij deze gelegenheid
kon de staatssecretaris van de bezoekers aan het spreekuur uit eerste hand vernemen welke
belemmeringen de nationale belasting- en sociaalrechtelijke stelsels nog steeds opleveren.
Aansluitend

vond

een

politiek

gesprek

plaats

waarbij

de

thema’s

arbeidsmarkt/economie/verkeer, mobiliteit en veiligheid/acute hulpverlening aan de orde
kwamen. De heer Knops toonde een grote bereidheid kennis te nemen van concrete
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen vanuit Den Haag te belichten. Voor de
EUREGIO bood dit een goede gelegenheid om het belang van het rapport van het Actieteam
GEA nog eens nadrukkelijk te onderstrepen. De EUREGIO-raad hecht aan de uitvoering van
de 40 actiepunten die hierin zijn geformuleerd. Gezamenlijk is afgesproken ook in de
toekomst informatie en ervaringen te blijven uitwisselen en onderlinge ondersteuning te
geven. In dit verband kwam ter sprake dat het ministerie rond het midden van dit jaar
middelen beschikbaar zal stellen voor voorbeeldprojecten om grensoverschrijdende
uitdagingen aan te pakken. Dit betekent dat de grensregio in de komende maanden de taak
heeft projectvoorstellen af te stemmen en uit te werken.
Het middagprogramma omvatte nog een bezoek aan een school voor praktijkonderwijs in
Winterswijk. Daarbij werd het voorbeeld van vrijwillig onderwijs in de Duitse taal
gepresenteerd en bediscussieerd.
Het bezoek van de staatssecretaris had een positieve respons in de regionale pers (D en
NL).
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c) Stand van zaken project MORO-ruimtelijke ordening D-NL
De deelname aan het project MORO-ruimtelijke observatie in Duitsland en aangrenzende
regio’s heeft een intensivering van het samenwerkings- en afstemmingsproces in het DuitsNederlandse grensgebied teweeggebracht. Dit proces heeft geleid tot belangrijke resultaten
en deelstappen op weg naar een continue grensoverschrijdende ruimtelijke observatie.
Zowel de deelname aan (vakinhoudelijke) bijeenkomsten van de BBSR in Bonn en Berlijn als
aan de gesprekken die op regionaal niveau over dit thema zijn gevoerd hebben hiertoe
bijgedragen. Zo zijn onder meer gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van een grens-ometer, die permanent de invloed van de grens op economische vervlechtingen zou moeten
meten. Deze aanzet zal in de komende periode verder worden uitgewerkt en tot uitvoering
worden gebracht. Bovendien is o.a. met hulp van het MORO-project de ontwikkeling van een
INTERREG-project om een databank voor Duits-Nederlandse arbeidsmarkt samen te stellen
in gang gezet en ondersteund. Belangrijker is echter de tijdens deze workshop ontstane
bereidheid bij de diverse actoren de samenwerking op dit gebied te versterken en voort te
zetten. MORO heeft in de Duits-Nederlandse regio een duidelijke impuls gegeven aan de
bereidheid permanente grensmonitoring toe te passen.
Ondanks de geboekte vooruitgang is de regio nog ver verwijderd van haar oorspronkelijke
doel een permanente, structureel georganiseerde ruimtelijke observatie tot stand te brengen.
In dit opbouwproces zijn vooral de uitwisseling van ervaringen met de andere Duitse
grensregio’s en de inbreng van BBSR, het bijbehorende begeleidende onderzoek en het
prototypische eindrapport een belangrijke steun geweest. De ervaringen uit o.a. de wijde
regio en de DACH-regio tonen evenwel ook aan dat de structurele beschikbaarstelling van
grensoverschrijdende data ook op middellange termijn de inzet van alle betrokkenen vergt.
In het kader van het begeleidende onderzoek in het kader van MORO zal een prototypische
rapportage voor alle Duitse grensregio’s worden opgesteld.
d) Actuele stand Dienstencentrum Gaxel
De Stadt Vreden en de gemeente Winterswijk hebben het gezamenlijke plan opgevat op de
staatsgrens een dienstencentrum te bouwen. Planologisch sluit dit centrum aan bij het
Industrie- und Gewerbegebiet Gaxel (Vreden). De beide gemeentes hebben een
haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren dat een positief resultaat had. Bovendien hebben al
vele ondernemingen blijk gegeven van hun belangstelling voor vestiging op deze unieke plek
op de Nederlands-Duitse grens.
Intussen hebben beide gemeentes de noodzakelijke gronden aangekocht. Het plan is de
laatste planologische procedures in 2018 te doorlopen. Op dit moment steunen de deelstaat
NRW en de Bezirksregierung de plannen. Bij de provincie Gelderland leven nog bedenkingen
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die betrekking hebben op de ruimtelijke inpassing. De economische voordelen worden wel
onderkend.
Na afronding van een vervolgonderzoek zal de vergunningsprocedure plaatsvinden. Nog in
dit lopende jaar zou dan de aanbesteding kunnen plaatsvinden en zouden de
bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan.
e) INTERREG-project “Kunstverbinding”
Op 30 november heeft de INTERREG-Stuurgroep de aanvraag voor het project
“Kunstverbinding

–

Kunstverbindung”

(voorheen

werktitel

Ontmoeting-Begegnung)

goedgekeurd. Onder de naam taNDem werken culturele instellingen uit Gelderland en
Overijssel en partners uit Nordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de komende drie jaar intensief
samen om de kunst- en cultuursector in het grensgebied te versterken.
Met het nieuwe project worden kunstenaars en kunst- en culturele instellingen over de grens
heen met elkaar verbonden. Het project heeft als doel om Nederlandse en Duitse kunstenaars
in tandems bijeen te brengen. In de periode 2018-2020 zullen minstens 84 kunstenaars in
Duits-Nederlandse tandems samen gaan werken en uitdrukking geven aan vraagstukken van
deze tijd. Dit gebeurt aan de hand van jaarlijks wisselende thema’s. Bij de kunstprojecten
worden de inwoners van het grensgebied als deelnemer of publiek nadrukkelijk actief
betrokken.
In een jaarlijks barcamp hebben de kunstenaars de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Het
eerste barcamp is op donderdag 12 april 2018 bij Kloster Bentlage in Rheine.
Alle leden van de EUREGIO kunnen profijt hebben van het project en zijn uitstraling. We
roepen daarom alle cultuur- en communicatieafdelingen van al onze leden op om actief ‘hun’
lokale kunstenaars en culturele organisaties te activeren om mee te doen. Daarnaast
verheugen we ons op een nauwe samenwerking als het gaat om de externe communicatie.
Via de eigen website www.tandemkunst.eu en Facebookpagina van het project wordt u op
de hoogte gehouden. Voor vragen kunt u terecht bij Stefan Michel.
f)

Evaluatie “Tolle Woche” 2017 en “Tolle Woche” 2018

De gemeente Enschede is als onderdeel van haar Duitsland-agenda gestart met het
organiseren van een reeks evenementen die in 2016 plaatsvonden onder de naam
“Duitslandweek” en in 2017 als “Die Tolle Woche”. Doel is zich in Nederland en de grensregio
te positioneren als de “meest Duitse stad van Nederland”, bestaande activiteiten te promoten,
de aanzet te geven tot nieuwe projecten en het netwerk verder uit te breiden.
Het EUREGIO-Secretariaat heeft in de voorbereiding van de Tolle Woche 2017 bij diverse
deelactiviteiten een inbreng gehad en o.a. het congres “Bereikbaarheid” mede voorbereid.
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Met het oog op een mogelijke uitbreiding en nog sterkere samenwerking, ook met de
gemeenten en Duitse vertegenwoordigers, zullen hieronder de belangrijkste resultaten in
samengevatte vorm worden weergegeven.
Uit de rapportage “Evaluatie van de Tolle Woche 2017, gemeente Enschede”:
Algemene conclusies
•

Met Die Tolle Woche beschikt Enschede over een concept waarmee de internationale
ambitie naar zowel professionele als publieke doelgroepen zichtbaar gemaakt kan
worden

•

Om het maximale rendement uit het evenement te kunnen halen is voldoende tijd en
capaciteit in de voorbereiding gewenst

•

Voorwaarden: duidelijke (bestuurlijke) opdracht en stevige regie op samenhang en
voortgang

•

In de opdracht aandacht besteden aan:
•

Het tweeledige karakter (professioneel/publiek)

•

Duidelijke doelstellingen voor het geheel en de afzonderlijke onderdelen

•

De relatie met de positionering van Enschede en de thema’s in de Duitslandagenda

•

De samenwerking met externe partners en de (regie-) rol van de gemeente

•

Vaststellen van de budgettaire randvoorwaarden

•

De samenwerking met onze Duitse buren en partners zou versterkt moeten worden

•

Met name de publieksactiviteiten en de samenwerking met Enschede Promotie
verdienen meer aandacht.

Aandachtspunten voor Die Tolle Woche 2018
•

•

Verleng de week naar negen dagen waardoor Die Tolle Woche twee weekends omvat
–

In de weekends ligt het accent op het grote publiek

–

In de midweek op de professionals

Verplaats Die Tolle Woche 2018 naar zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober
–

Inclusief 3 oktober ‘Der Tag der Deutschen Einheit’

–

Inclusief twee koopzondagen (binnenstad!)

•

De programmering moet aansluiten op de zeven thema’s van de Duitsland-agenda

•

Per thema zoeken naar programma-opties in het publieke en professionele domein

•

Op basis van de brede inventarisatie komen tot een shortlist met kansrijke activiteiten

•

Daarbij wordt samengewerkt met externe partners, maar de gemeente voert de regie

•

Er wordt toegewerkt naar één overkoepelend thema dat centraal wordt uitgewerkt
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•

De website www.DieTolleWoche.eu blijft de basis voor communicatie, maar met meer
aandacht voor de publieksactiviteiten

•

Optimalisatie van het voortraject is gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en
de impact van Die Tolle Woche in 2018.
g) Samenwerking Twence en Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Sinds 2017 werkt het afvalbedrijf Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) samen met het
Nederlandse afvalwerkingsbedrijf Twence B.V. Dit betekent dat afval uit Münster in Hengelo
wordt verwerkt. Op dit moment wordt ook onderzocht of AWM aandeelhouder van Twence
kan worden. Wettelijke obstakels maken toetreding door AWM onmogelijk. Daarvoor zou de
vennootschapsovereenkomst van Twence aangepast moeten worden.
Intussen hebben onder leiding van de Bezirksregierung Münster twee gespreksrondes
plaatsgevonden. Er wordt nu gestreefd naar samenwerking tussen de Stadt Münster en
Twence in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dit in plaats van rechtstreekse
toetreding. Grondslag voor deze publiekrechtelijke overeenkomst zou dan het Verdrag van
Anholt zijn. Alle betrokken partijen streven naar de totstandkoming van deze intensieve
samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst en het Verdrag van Anholt.
h) Treinverbinding Hengelo – Bielefeld
Sinds december 2017 exploiteert het bedrijf Eurobahn, dochteronderneming van Keolis, de
spoorverbinding Bielefeld-Hengelo. Met ingang van 14 januari 2018 zou de Eurobahn-lijn
RB61 moeten zijn doorgetrokken vanaf Bielefeld via Schüttorf en Bad Bentheim tot aan
Hengelo. Er ontstonden echter al vanaf het begin problemen met de grensoverschrijdende
aansluiting. Onder meer bleken in de treinstellen technische storingen op te treden zodra van
het ene op het andere elektriciteitssysteem werd overgeschakeld.
De Eurobahn rijdt op het traject met acht nieuwe, voor meerdere systemen geschikte
elektrische treinstellen van het type “Flirt”. Het private vervoersbedrijf zet zich in nauwe
samenwerking met de fabrikant van de treinen in voor een snelle oplossing van de storingen.
Voor alle zekerheid houdt Keolis echter voor het traject Bad Bentheim-Hengelo bussen achter
de hand.
Bovendien deed zich in de eerste weken na de ingebruikname een fout in de dataoverdracht
voor,

die

in

een

aantal

gevallen

tot

een

vertraagde

en

onvoldoende

online

informatievoorziening op de webportals en in de DB-app leidde. Keolis werkt intensief aan
het analyseren en oplossen van deze fouten.
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In Hengelo zijn er aansluitingen op het Nederlandse spoornet, onder andere naar en uit de
richting Apeldoorn, Enschede en Zwolle. Voor ritten vanuit Grafschaft Bentheim naar
Nederland geldt het Niedersachsen-tarief. Binnen Nederland geldt het Nederlandse
ticketsysteem: de ov-chipkaart, een oplaadbare prepaidkaart waarmee reizigers zich voor en
na een treinreis op het station bij de kaartlezer dienen in en uit te checken.
(Tekstpassages uit de Grafschafter Nachrichten, 13-01-2018)
i)

Opening

Grensoverschrijdend

informatie-

en

expertisecentrum

GrensWerk in Gronau
Op 20 november 2017 werd GrensWerk in Gronau geopend. Dit is het grensoverschrijdend
Informatie- en Competentiecentrum van de Agentur für Arbeit Coesfeld, het UWV, Werkplein
Twente en de EUREGIO. Ook de Agenturen Nordhorn en Rheine werken in GrensWerk mee.
Binnen GrensWerk werken de experts onder één dak samen. Zij voorzien werkzoekenden en
werkgevers van informatie en advies rond het zoeken van een baan of personeel over de
grens. De adviseurs van het GrensInfoPunt EUREGIO zijn twee dagdelen per week op
afspraak aanwezig.
GrensWerk is gevestigd in het pand van de Agentur für Arbeit in Gronau tegenover het
station. Het publiek kan er iedere dag in de ochtenduren terecht. De komende maanden zijn
er verschillende bijeenkomsten voor werknemers en werkgevers gepland. Het project heeft
in eerste instantie een looptijd van drie jaar (tot september 2020).
j)

Stand van zaken promoten grensoverschrijdende economische regio
EUREGIO

Op 15 november 2017 heeft onder leiding van de EUREGIO en de Eems Dollard Regio en onder
de titel “Wirtschaftsstandort NL-D-Region / Economische vestigingslocatie NL-D regio” een
bijeenkomst van economische ontwikkelingsmaatschappijen plaatsgevonden. Doel van de
bijeenkomst was na te gaan welke mogelijkheden er zijn doelgerichte grensoverschrijdende
economische stimuleringsmaatregelen te treffen. Tijdens enkele presentaties bleek dat binnen
meerdere bestaande netwerkstructuren al activiteiten op het gebied van regionale marketing
worden ontplooid. De deelnemers waren het erover eens dat het wenselijk zou zijn wanneer de
regio’s via uniforme marketing gezamenlijk zouden optreden om de regio als vestigingslocatie te
versterken en attractieve ondernemingen naar de economische regio te trekken.
Volgens plan zullen nu in een kleine werkgroep in de vorm van een “quick scan” eerste analyses
worden uitgevoerd. Hieruit dient duidelijk te worden hoe een gezamenlijk netwerk wordt
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opgebouwd, gebundelde marketing kan plaatsvinden en op lange termijn en dynamisch een
overzicht van de cijfers, data, feiten, ontwikkelingen en factoren kan worden opgesteld.
Voordat de samenwerking binnen de werkgroep van start gaat wordt echter eerst afgewacht wat
het resultaat is van een gesprek tussen economische ontwikkelingsmaatschappijen onder de titel
“Vorming van een D-NL netwerk van economische ontwikkelingsmaatschappijen” (7 februari bij
de Landkreis Leer), dit om te voorkomen dat zich bij de behandeling van dit thema parallelle
structuren vormen.

k) Stand van zaken project “Bereikbaarheid via de lucht”
De INTERREG-Stuurgroep heeft het project in haar vergadering op 20 november 2017
goedgekeurd. Dit betekent dat het project, met een looptijd van 18 maanden, zoals gepland op 1
januari 2018 van start kon gaan. De INTERREG-Stuurgroep heeft als voorwaarde aan de
goedkeuring gesteld dat, behalve de provincies en de overige regionale projectpartners, ook de
deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen in de projectbegeleidingsgroep zitting dienen
te hebben.
De aanbesteding is op 23 februari jl gepubliceerd. Volgens de planning zal de opdracht in week
15 worden verleend. De eindrapportage dient in het voorjaar van 2019 te worden opgeleverd. In
de tussentijd zullen regelmatig afstemmingsbijeenkomsten en een workshop met de
opdrachtnemer en de projectbegeleidingsgroep plaatsvinden. Voor juni 2019 is een
slotconferentie gepland.
Een deskundigengroep zal de voortgang van het onderzoek begeleiden.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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Presentatie
INTERREG V A-project “PREpare”
door Cees Schenkeveld, Acute Zorg Euregio
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4:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties
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5:

Bericht uit de commissievergaderingen

De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering.
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6:

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

In 2017 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek in
opdracht gegeven aan het Bureau I&O Research naar de informatievoorziening voor
grenspendelaars. Dit rapport is op 23 januari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. Op basis
van het rapport worden vervolgens gesprekken gestart over de mogelijke vorm van
structurele financiering van de GrensInfoPunten. Vooralsnog liggen er hiervoor nog geen
concrete voorstellen voor. Indien er meer bekend is over de verdere procedure wordt hiervan
ter vergadering verslag uitgebracht. Het EUREGIO-secretariaat heeft een memo opgesteld
dat de positie van de EUREGIO in dit proces schetst. Dit memo is in concept bijgevoegd.
Aangezien deze procedure voor de planning van het GrensInfoPunt EUREGIO vanaf februari
2019 te lang gaat duren is gekozen voor een overbrugging via een nieuw INTERREG-Project.
Het projectconcept voor “GIP EUREGIO” is op 1 februari jl. voor het eerst in het Regionaal
Overleg besproken (zie ook punt 11a van deze vergadering).

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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7:

Stand van zaken Experiment Grens

“Experiment Grens” is ontwikkeld in het kader van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!”.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het Pact in november 2017 werd de verantwoordelijkheid
voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt bij de deelnemers teruggelegd. Het is de bedoeling
dat zij “het stokje overnemen” en zich ook in de toekomst voor de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt blijven inzetten. De EUREGIO doet dit op haar beurt met “Experiment Grens”, wat
tijdens de Pact-bijeenkomst al is gepresenteerd.
Doelen
Bij het “Experiment Grens” kunnen mensen zich opgeven voor een meeloopdag (in sommige
gevallen twee dagen) bij een bedrijf in het buurland. Hier krijgen werknemers de kans om zonder
grote hindernissen een dag in een bedrijf in een ander land te “werken” en de werkgevers kunnen
op deze dag een mogelijke werknemer uit het buurland leren kennen. Op deze manier bouwen
we op een laagdrempelige manier de “glazen muur” in de hoofden af en laten we zien hoe het is
om over de grens te werken.
Via “Experiment Grens” hoopt de EUREGIO ook zelf verdere informatie te vergaren. Van zowel
de deelnemende werknemers als werkgevers worden de ervaringen verzameld. Op grond van
deze reacties vanuit de praktijk kan nader worden bepaald waarvoor de EUREGIO zich verder
moet gaan inzetten.
Omzetting
De deelnemende bedrijven worden vanuit ons netwerk benaderd. In totaal zullen er 10 tot 15
Duitse en Nederlandse bedrijven uit het grensgebied meedoen aan “Experiment Grens”. Op een
eigen Facebookpagina stellen de bedrijven zich voor. Geïnteresseerde werknemers kunnen zich
via deze Facebookpagina aanmelden door een reactie te plaatsen. De EUREGIO brengt de
bedrijven en geïnteresseerden samen en bemiddelt. Na afloop van de meeloopdag vullen zowel
werkgever als werknemer een evaluatieformulier in.
“Experiment Grens” krijgt bekendheid via het GrensInfoPunt, GrensWerk, de EUREGIO
communicatiekanalen, persberichten, de pers, Agenturen für Arbeit, UWV etc. Hiervoor is een
factsheet ontwikkeld (zie bijlage).
“Experiment Grens” heeft een looptijd van 01-03-2018 t/m 01-09-2018. Daarna zal op grond van
een evaluatie worden besloten, of het “experiment” herhaald kan worden.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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8:

Elektrificatie en doorverbinding treinverbinding Münster – Zwolle

In de afgelopen jaren is het aantal passagiers op het traject Münster – Enschede voortdurend
gegroeid. Deze groei heeft geleid tot capaciteitsknelpunten op deze verbinding. Het is met
de huidige infrastructuur niet mogelijk om meer of langere treinen in te zetten. Het tweesporig
maken van het deeltraject Altenberge – Nordwalde is reeds gepland. Een verdere
capaciteitsuitbreiding is mogelijk door het elektrificeren van het gehele traject Münster –
Enschede. Dit creëert ook de mogelijkheid van een doorkoppeling naar Zwolle. In het kader
van het project “SpoorRegio” is de mogelijke elektrificatie van het tracé op Duits grondgebied
onderzocht. De kosten voor planning en uitvoering zijn geschat op 76 miljoen €.
Verder is er onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de treinverbinding Zwolle –
Enschede – Gronau – Münster. Door de regionale treindiensten Münster-Enschede en
Enschede-Zwolle aan elkaar te koppelen en tussen Enschede en Glanerbrug de treinen te
laten passeren kan de reistijd mogelijk met 20 minuten worden ingekort, en wordt daarmee
een aantrekkelijker alternatief voor reizigers in het grensgebied. De studie neemt de geplande
elektrificatie en snelheidsverhoging (140 km/u) van het traject Zwolle – Wierden als
vertrekpunt.
Het onderzoek komt tot de conclusie dat een doorverbinding van Zwolle naar Münster
positieve effecten zou hebben en een kosten-batenverhouding van meer dan 1. Het aantal
reizigers dat de grens passeert zal van ongeveer 625.000 in 2015 naar 755.000 in 2030
stijgen. Een (autonome) groei van ongeveer 20%. Door de sneltrein Zwolle – Enschede door
te laten rijden als stoptrein naar Münster en de halteertijd in Gronau terug te brengen door
aanleg van een passeerspoor onderweg, stijgt het aantal grensoverschrijdende reizigers met
meer dan 310.000, een groei van 50% ten opzichte van nu.

Besluitvoorstel:
Discussie over vervolgacties.
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9:

Strategie EUREGIO 2030

Het thema “Strategie EUREGIO 2030” staat op de agenda’s van alle drie de EUREGIOcommissievergadering in februari van dit jaar. Volgens de planning zal daarin de nadere
uitwerking van dit thema worden voortgezet met o.a. presentaties door experts. In de
vergadering zal mondeling een nadere toelichting worden gegeven op de actuele stand van
zaken (detailinformatie onder agendapunt 5) na de commissievergaderingen en de verdere
geplande stappen.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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10:

INTERREG V A
a.

Stand van zaken algemeen

In de tien vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep EUREGIO vanaf begin 2015
zijn tot nu toe in totaal 34 projecten goedgekeurd. Door deze projecten zijn de
INTERREG-middelen als volgt gereserveerd.

Prioriteit

INTERREG-Reservering van EU-middelen (Stand 01-03-2018)
Reservering EUEU - toewijzing
middelen
Abs.
%

Prioriteit I
Strategische initiativen
(EDR/EUR/ERW/ermn)
Prioriteit I
overige sectoren *
EUREGIO

€ 104,42 mln.

€ 104,42 mln.

€

€ 3,58 mln.

39,2 %

Prioriteit II
EUREGIO

€ 21,32 mln.

€ 14,19 mln.

66,6 %

*

9,14 mln.

100,0 %

Het Comité van Toezicht heeft op 02-12-2016 besloten de indicatieve pot voor prioriteit I, “overige
sectoren” ook vrij te geven voor strategisch initiatief projecten.

**
Voor het project „EurHealth – 1Health“ met een toegekend EU-bedrag van € 2.405.000 stelt de
Stuurgroep EUREGIO € 1.130.000 EU-middelen beschikbaar. Dit bedrag is in de weergave van de reservering
van EU-middelen voor prioriteit II EUREGIO inbegrepen. Het resterende bedrag wordt beschikbaar gesteld uit het
indicatieve prioriteit II – middelenbudget van de Stuurgroepen EDR (€ 1.000.000), Rhein Waal (€ 200.000) en
ermn (€ 70.000).

a.

Overzicht over de vergaderdata van de gremia

De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende maanden zijn:
1. ROV: 17-04-2018, 20-06-2018
2. IO: 10-04-2018, 13-06-2018
3. Stuurgroep: 22-03-2018, 21-06-2018

b.

Overzicht over de aangevraagde projecten

Als bijlage ontvangt u een overzicht van de door de Stuurgroep EUREGIO tot nu toe
goedgekeurde INTERREG V-projecten evenals de op dit moment voorliggende
projectideeën en –concepten.
Besluitvoorstel:
Kennisname.
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11:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“GIP”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks
Bestuur:
De heer Gommers vraagt waarom gekozen is voor een relatief lange looptijd (tot medio
2022) voor een project dat als overbrugging is bedoeld. Dit hangt samen met het
vooralsnog ontbreken van een realistisch scenario van structurele financiering op
korte/middellange termijn, aldus mevrouw Blom. Mocht deze tussentijds wel worden
gerealiseerd, dan zal voor een “opt-out” optie worden gekozen om dubbele financiering
te voorkomen. De heer Welman dringt erop aan dat alle regionale cofinanciers hun
bijdrage op korte termijn formeel toezeggen. Dit is een stevig signaal richting Den Haag
en andere bestuurslagen in de discussie over de structurele financiering (zie
agendapunt 6).

Besluitvoorstel:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie.
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11:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
b)

“SMOVE”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks
Bestuur:
Geen opmerkingen.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling.
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11:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
c)

“InMediValue”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks
Bestuur:
Geen opmerkingen.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling.
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11:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
d)

“Cell Puncher Pro”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks
Bestuur:
Geen opmerkingen.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling.

- 26 -

12:

Advisering van deelprojecten uit het INTERREG V Kaderproject voor de
EUREGIO
a) Advisering 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”:
1. Bentlager Wereldtheater – Macbeth (zie bijlage)
2. Grenzeloos Schlager-Talent zie bijlage)
Opmerkingen EUREGIO-commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling” en
Dagelijks Bestuur:
Geen opmerkingen.
EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt”:
3. Ken je buren (uitwisseling) (zie bijlage)
4. Kunstwegen (zie bijlage)
Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks Bestuur:
Geen opmerkingen.
Besluitvoorstel:
Aanbeveling van de genoemde intensieve samenwerkingsprojecten.

b) Toegekende aanvragen tot 5.000 €
1. Expositie beeldtaal Günter Grass
2. Dag van de Buurtaal 2018
3. Konzert J.S. Bach Johannes Passion
4. To the Movies
5. Gemeenschappelijke

Verklaring

inzake

de

Reactivering

van

Het

Grensoverschrijdende Personenspoorvervoer Rheine – Emmen via Emlichheim –
Coevorden
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Besluitvoorstel:
Kennisname.
c) Stand van zaken Quick Scan Dortmund-Enschede
De EUREGIO-Raad heeft dit deelproject als onderdeel van het INTERREG V-Kaderproject in
de vergadering op 1 december 2017 goedgekeurd onder voorbehoud van toezending van de
nog in te dienen documenten, het resultaat van de afrondende kosten- en staatssteuntoets en
toezegging van de regionale cofinanciering voor de volgende EUREGIO-Raadsvergadering
op 23 maart 2018. Mochten de ontbrekende stukken niet vóór 23 maart a.s. zijn ingediend,
dan moet de termijn van indiening worden verlengd tot de EUREGIO-raadsvergadering in juni
2018.
Besluitvoorstel:
Verlenging van de termijn van indiening tot de EUREGIO-raadsvergadering van juni 2018
wanneer de ontbrekende stukken niet vóór 23 maart a.s. zijn ingediend.
d) Stand van zaken Kaderproject
Overzicht informatiebijeenkomsten sinds afgelopen commissievergadering
Sinds 30 juni 2017 zijn door de EUREGIO negen presentaties op bijeenkomsten gegeven,
waar ook specifiek op informatie over de mogelijkheden van het Kaderproject is gewezen.
EU-middelen gereserveerd
Tot en met 31-12-2017 hebben een toekenning ontvangen:
o

277 ontmoetingsprojecten

o

49

intensievere

samenwerkingsprojecten

(waarvan

13

projecten

tot

Daarvan

zijn

uitbetaald

aan

€ 5.000,- EU-subsidie)
Zodoende

zijn

€

994.445,78

subsidie

gereserveerd.

projectaanvragers: € 351.726,64.
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Uitbetaalde
Subsidie

Totale
beschikbare
subsidie
(2015 - 2022)

Indicatief
toegewezen
subsidie
(stand 31-122017)

(stand 31-122017)

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

€ 297.000,-

€ 146.908,56

€ 116.266,04

€ 1.300.000,-

€ 847.537,22

€ 235.460,60

Totaal

€ 1.597.000,-

€ 994.445,78

€ 351.726,64

Aantal bereikte burgers
De navolgende aantallen zijn gebaseerd op projecten waarvoor reeds een eindbericht werd
ingediend.
Met het oog op de indicatoren van het INTERREG V-programma DeutschlandNederland is het van belang te vermelden dat inmiddels werden bereikt:
·

Aantal scholieren / studenten (doelwaarde 5.000): 6.531

·

Aantal bezoekers van concerten, festivals, musicals, jumelage-, sport- en
dansevenementen, musea, theater, enz.: 27.835

·

Aantal deelnemers aan grensoverschrijdende ontmoetingen: 14.923.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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13:

Rondvraag
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