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Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 29 juni 2018 in Ulft

15-06-2018

Geachte dames en heren,
De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van
harte uitnodigen, vindt plaats op
vrijdag 29 juni 2018,

om 15:30 uur

in het Innovatiecentrum ICER, Hutteweg 32, 7071 BV Ulft
(zie bijgevoegde plattegrond, nummer 4 Afbramerij)

De fractievergaderingen beginnen om 14.00 uur in de volgende ruimten:

Volksbank Gronau-Ahaus eG

CDA / CDU:

Commiesruimte

IBAN: DE04 4016 4024 0114 6116 00

PvdA / SPD:

Applebox

BIC: GENODEM1GRN

Fractie Zonder Grenzen:

Smederij

Bank Nederlandse Gemeenten
IBAN: NL89 BNGH 0285 1663 36
BIC: BNGHNL2G

In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering.
Vorsitzender / voorzitter:

Wij willen u er graag aan helpen herinneren dat voor de nieuwe leden van
de EUREGIO-raad er van 09:00 – 11:00 uur een informatiebijeenkomst de “EUREGIO-Academy” - plaatsvindt.

mr. drs. R.G. Welten
Geschäftsführer / directeur bestuurder:
Christoph Almering
Deutsch-niederländischer Zweckverband

Van 11:00 – 12:00 uur wordt er voor alle leden een presentatie gegeven

Nederlands-Duitse

over Nederlands-Duite cultuurverschillen.

Gemeenschappelijke regeling

U kunt zich hiervoor via mail (m.veelers@euregio.eu) aanmelden.

Umsatzsteuer-ID: DE 815593444

Met vriendelijke groeten,

Rob Welten
Voorzitter
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AGENDA
voor de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 29 juni 2018 in Ulft

1:

Opening en begroeting
-

2:

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIOraad d.d. 23 maart 2018

3:

Mededelingen
a) Viering 60-jarig jubileum EUREGIO
b) Stand van zaken Experiment Grens
c) Digitalisering aanvraag miniprojecten
d) Stand van zaken INTERREG-project “Kunstverbinding”
e) Stand van zaken project “Bereikbaarheid via de lucht”
f)

Memorandum Landrätekonferenz

g) Dag van de buurtaal
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

k) Motie t.b.v. grensoverschrijdende Ambulancezorg
l)

Actuele informatie DOC Ochtrup

4:

40 Jaar EUREGIO-raad

5:

a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur
b) Vragen en suggesties uit de fracties

6:

Bekrachtiging benoeming adjunct directeur-bestuurder

7:

Bericht uit de commissievergaderingen

8:

Bezetting van de drie EUREGIO-commissies
a) Afvaardiging EUREGIO-raadsleden naar de drie EUREGIO-commissies
b) Herbenoeming stemgerechtigde en plaatsvervangende leden van de drie
EUREGIO-commissies
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9:

Verkiezing

voorzitter

EUREGIO-commissie “Duurzame

Ruimtelijke

Ontwikkeling”

10:

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

11:

Stand van zaken vervolgproject “GTI”

12:

Treinverbinding Münster - Zwolle

13:

Strategie EUREGIO 2030

14:

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

15:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“INTERREG WILD 2.0”

b)

”Task Force Wärme – WiEfm 2.0”

c)
d)
16:

“Waterrobuuste steden”
“Bio-Hydro”

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

b)

Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
1.

Beeld en verhaal

2.

Palindroom

3.

50-jarig jubileum partnerschap Ibbenbüren-Hellendoorn

4.

Tolle Woche 2018 - Onderwijs

Toegekende aanvragen tot 5.000 €
1. Tag der Frauenrechte
2. History Net
3. Duits-Nederlands Brandweercongres
4. Grensoverschrijdend korfballen
5. Euregio Chorfestival

c)

Stand van zaken Kaderproject

-4-

17:

INTERREG VI

18:

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. 23 maart 2018

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 de laatste EUREGIO-raadsvergadering werd verslag gedaan van de planning van de
activiteiten voor het 60-jarig bestaan van de EUREGIO. De EUREGIO heeft verschillende
keren – onder meer in het kader van de laatste twee vergaderingen van de EUREGIO-Raad
en met een begeleidend schrijven – alle aangesloten gemeenten opgeroepen met ideeën te
komen. De EUREGIO wil zo eigen bijdragen leveren aan bijeenkomsten en evenementen die
op de desbetreffende locaties plaatsvinden.
De respons was zeer goed. Er wordt een serie bijeenkomsten voorbereid, de eerste zijn
inmiddels al geweest.
Een overzicht van de geplande bijeenkomsten treft u als bijlage aan.
b) Stand van zaken Experiment Grens
Op 1 maart jl. is het EUREGIO-secretariaat officieel gestart met het “Experiment Grens”!
Doelstelling van dit laagdrempelig project is het, om Duitsers en Nederlanders de praktijk van
het werken aan de andere kant van de grens te laten zien – met een snuffelstage (1-2 dagen)
bij een werkgever uit het buurland.
Experiment Grens richt zich tot iedereen die belangstelling voor een professionele sprong
over de grens heeft: Van scholieren en MBO/HBO/WO-studenten die zich willen oriënteren
op de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden willen verkennen, tot werknemers met jarenlange
arbeidservaring van alle opleidingsniveaus die nieuwsgierig zijn, zich willen verbreden of
misschien zelfs de volgende stap in hun carrière in het buurland wil zetten.
Het idee voor het “Experiment Grens” is ontstaan omdat de EUREGIO zich na de afsluiting
van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” eind 2017 verder voor een gezamenlijke,
transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt wil inzetten. Een snuffeldag bij een bedrijf
in het buurland draagt bij aan het beter leren kennen van elkaar. Tevens draagt zo’n
snuffeldag bij aan het wegnemen van mogelijke (mentale) horden en vooroordelen over het
werken in het buurland.
Tot dus verre hebben zich 17 bedrijven uit de grensregio gemeld. Inmiddels is het contact
tussen meerdere geinteresseerden en hun keuzebedrijven gelegd, zodat zij onderling de
mogelijkheden voor een snuffelstage kunnen afspreken. Op 11 juni jl. vond een snuffelstage

-8-

bij INOTEC in Heek plaats. Deelnemer was Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie
Overijssel.

Voor

meer

informatie

kijk

op

de

Facebookpagina:

https://www.facebook.com/ExperimentGrens/
c) Digitalisering aanvragen miniprojecten
In de grensregio kunnen scholen, verenigingen, bedrijven en andere instellingen in
aanmerking

komen

voor

subsidiemiddelen

uit

Brussel

voor

grensoverschrijdende

ontmoetingen. De procedure om deze projectsubsidies aan te vragen wordt nu
vereenvoudigd. Belangstellenden kunnen via de website van de EUREGIO hun aanvraag
indienen door gebruik te maken van een online-formulier. Het systeem werkt intuïtief en
voorkomt bovendien dat velden worden vergeten. De mogelijkheid om het formulier per post
in te zenden blijft bestaan.
Nu het regionale subsidieprogramma halverwege zijn looptijd is gekomen doet de EUREGIO
een oproep aan gemeenten, kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in het
grensgebied om hun projectideeën aan te melden. Tot nu toe hebben al vele activiteiten
plaatsgevonden, daaronder talrijke ontmoetingen tussen scholen en steden, maar ook
Nederlands-Duitse sportieve en culturele evenementen. Uit deze subsidiepot zijn verder
financiële middelen verstrekt voor de Europese première van het muziekstuk “Sing! The
music was given” van de componist Jenkins en het project “Euregio Careers”, bedoeld om de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt te versterken.
Het Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied ging ongeveer twee jaar geleden van
start.

Dit

Europese

subsidiefonds

maakt

kleinschalige

grensoverschrijdende

samenwerkingsprojecten mogelijk. Nederlandse en Duitse gemeenten en organisaties
kunnen hiermee met Europese financiële steun gezamenlijke activiteiten uitvoeren.
Afhankelijk van het soort activiteit is een subsidie tot maximaal € 25.000 mogelijk. Deze
kleinere projecten zijn vooral bedoeld om Nederlanders en Duitsers elkaar te laten
ontmoeten. Dit is van voordeel voor de grensoverschrijdende sociaaleconomische integratie
van het EUREGIO-gebied. Voorwaarde is dat het project in ieder geval een Nederlands-Duits
karakter bezit.
Al in 2017 is de procedure voor de financiële afrekening van grensoverschrijdende
ontmoetingen vereenvoudigd. Nu vindt de volgende stap plaats, die het voor de aanvrager
nog gemakkelijker maakt: met behulp van een digitaal formulier, dat te vinden is op de website
http://www.euregio.eu/nl/subsidies, komen belangstellenden snel te weten of hun projectidee
kans op subsidie maakt.
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d) Stand van zaken INTERREG-project “Kunstverbinding”
Het project “Kunstverbinding – Kunstverbindung”, ook bekend als taNDem, is in december
2017 gestart en richt zich op de Duitse en Nederlandse kunstenaars en cultuurmakers uit de
EUREGIO. Het project is goed van start gegaan met veel positieve reacties.
Op 12 april 2018 was de eerste bijeenkomst in de vorm van een barcamp. Hiervoor was veel
belangstelling en zelfs een wachtlijst. Ruim 130 Duitse en Nederlandse geïnteresseerden
hebben aan het barcamp deelgenomen om potentiële projectpartners uit het buurland te
vinden en grensoverschrijdend te netwerken. De film over het barcamp is te zien op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=rbLhQzV-aF8
Kunstenaars uit de regio bereiden momenteel hun projectaanvragen voor. Half juni
beoordeelt een expertgroep de aanvragen en zij beslissen tevens welke projecten
gesubsidieerd worden. Wij verwachten veel publieke activiteiten in het EUREGIO-gebied in
het najaar. Tegelijkertijd bereiden we het themajaar 2019 voor.
e) Stand van zaken project “Bereikbaarheid via de lucht”
Na de start van het project begin 2018 werd het gezamenlijke onderzoek aanbesteed, werden de
ontvangen offertes beoordeeld en werd – op 23 april – een opdracht gegund. Als bijlage ontvangt
u de tijdplanning van het onderzoek. In een eerste fase dienen de mobiliteitsbehoeften van de
EUREGIO-bewoners door een enquête te worden onderzocht. Hiertoe worden vragen gesteld
over gemaakte vliegreizen, reisdoelen, redenen om voor een specifieke luchthaven te kiezen en
andere indicatoren. Ook onder bedrijven worden vergelijkbare gegevens verzameld.
Nadat dit deel van het onderzoek is afgesloten, wordt informatie over de status quo van de huidige
bereikbaarheid van het luchtverkeer verzameld. Dit heeft zowel betrekking op luchthavens in de
grensregio als op andere infrastructuren met relevantie voor de regio. Hierbij worden zowel de
bereikbaarheid door de lucht (welke bestemmingen kunnen via luchthavens worden bereikt?) als
de bereikbaarheid over land (hoe goed zijn de luchthavens bereikbaar?) geanalyseerd.
In een derde fase worden de resultaten van beide werkpakketten samengevoegd, zodat er een
vergelijking tussen de behoeften en de omstandigheden ontstaat en eventuele toekomstige
voorzieningen kunnen worden ontwikkeld. Gelieve input en opmerkingen over het onderzoek
rechtstreeks te

richten

aan

Stefan

Michel

(s.michel@euregio.eu)

of

Malte

Konrad

(m.konrad@euregio.eu).
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f)

Memorandum Landrätekonferenz

De conferentie van de Landräte (voorzitters van het bestuur van een Kreis) uit Münsterland
heeft in 2017 samen met de Nederlandse honorair consul in Münster, dr. Eduard Hüffer,
alsmede de provincies Gelderland en Overijssel en de regio's Achterhoek en Twente besloten
een memorandum uit te brengen waarin de wil tot een sterkere grensoverschrijdende
samenwerking op centrale actieterreinen binnen het EUREGIO-gebied moet worden
bekrachtigd.
Het memorandum is tijdens diverse werkgroepbijeenkomsten in 2017 en 2018 voorbereid.
Met medewerking van vakmensen uit alle betrokken organisaties werden voor het laatst op
25 april jl. concrete actiegebieden ten aanzien van de vier overkoepelende thema's
arbeidsmarkt,

onderwijs,

economie

en

mobiliteit/infrastructuur

gedefinieerd

en

gecategoriseerd. Deze zijn nu op basis van de categorieën "operationele thema's"
(bevoegdheid bij de ondertekenende partners), "lobby" (partners behartigen de belangen van
de regio) en "thema's van de toekomst" (zwaartepunt kennisoverdracht) terug te vinden in de
bijlage van het memorandum.
Het memorandum harmonieert nadrukkelijk met zowel het strategieproces EUREGIO 2030
als de op Duitslandstrategie van de provincies Gelderland en Overijssel. Alle partners hebben
beklemtoond dat het creëren van parallelle structuren moet worden voorkomen. De
EUREGIO zal één keer per jaar verslag uitbrengen aan de conferentie van de Landräte en
de aangesloten partners van het memorandum over de stand van zaken en de ontwikkelingen
op de genoemde themagebieden.
De tekst van het memorandum bevindt zich thans in de finale overlegfase. In de EUREGIOraadsvergadering zullen we een toelichting geven over de huidige stand van zaken.
g) Dag van de buurtaal
Ook dit jaar is in de EUREGIO weer de Dag van de buurtaal gevierd. In de Achterhoek namen
op 19 april ruim 170 leerlingen van zeven scholen deel aan gezamenlijke activiteiten,
spelletjes en workshops. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op:
https://www.duits.de/docenten/2018/04/21/dag-van-de-buurtaal-170-leerlingen-d-nl-bijeenop-19-april-2018-in-bredevoort/
De EUREGIO was bovendien betrokken bij een vergelijkbaar evenement in Enschede. In de
voormalige Polaroid-fabriek ontmoetten Duitse en Nederlandse leerlingen elkaar en deden
mee aan workshops over dansen, koken, muziek maken en graffiti. Het in de praktijk oefenen
van de buurtaal werd op deze wijze in een speels jasje gestoken.
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h) MONT + EUREGIO Letter of Intent
Het stedennetwerk MONT, bestaande uit de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad
Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Oldenzaal), zet zich samen met de EUREGIO
in voor een betere bereikbaarheid van de Nederlands-Duitse grensregio. Vorig jaar hebben
de partners de gezamenlijke doelen vastgelegd in een letter of intent.
Het EUREGIO-gebied ligt langs de assen van de Europese metropolen Randstad,
Bremen/Hamburg, Rijn/Ruhr en Hannover/Berlijn. Hier wonen ca. 3,5 miljoen mensen. Met
een reistijd van minder dan twee uur zijn meer dan 20 miljoen mensen bereikbaar. Ofschoon
de regio in het centrum van belangrijke verkeersnetwerken ligt, laat de bereikbaarheid hier
en daar nog te wensen over.
In verschillende gezamenlijke resoluties, óók over het Bundesverkehrswegeplan, hebben de
MONT-steden en de EUREGIO zich al uitgesproken voor een verbetering van de weg-,
spoorweg- en waterweginfrastructuur. Concreet zetten ze zich in voor de uitbreiding van de
wegverbinding

Zwolle-Münster

tot

een

kwalitatief

hoogstaande

en

solide

grensoverschrijdende interlokale verbinding en voor een betere doorstroming van het verkeer
bij het knooppunt Azelo-Buren in Nederland. In het spoorwegverkeer ligt naast de uitbreiding
van de west-oost-as Amsterdam-Berlijn de focus op het traject Münster-Hengelo-Zwolle als
tweede internationale grensoverschrijdende treinverbinding, waarbij de elektrificatie, het
gebruik van treinen met een grote capaciteit en een verdere concentratie van het aanbod als
concrete maatregelen worden aangemerkt.
Naast de verdere verbetering van de infrastructuur dient ook het economisch verkeer onder
de loep te worden genomen, waarbij vaart wordt gezet achter de uitwisseling van innovatieve
concepten voor de logistiek van (binnen)steden.
De letter of intent is als download in het Nederlands en het Duits beschikbaar op:
https://www.presse-service.de/data.aspx/medien/180414P.pdf
https://www.enschede.nl/sites/default/files/Letter%20of%20Intent%20MONT%20bereikbaar
heid.pdf
i)

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

Volgens een artikel in de Duitse krant Handelsblatt wordt tolheffing voor personenauto's op
Duitse snelwegen op z'n vroegst in 2019 en wellicht pas in 2020 ingevoerd. Redenen hiervoor
zouden vertragingen zijn in het proces van de gunning van de opdracht en tot op heden nog
onopgeloste vragen over de exacte uitvoering, bijvoorbeeld in verband met de bescherming
van persoonsgegevens. Bovendien bereiden onder andere Oostenrijk en Nederland klachten
voor tegen een tolheffing die uitsluitend buitenlanders belast. Link naar het artikel:
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http://www.handelsblatt.com/my/politik/deutschland/verkehrspolitik-die-einfuehrung-derpkw-maut-verzoegert-sich-erheblich/21048220.html?ticket=ST-4009473ednqLMTOgecgLd3gcopo-ap3
j)

Tolle Woche 2018

De gemeente Enschede heeft in het kader van haar besluit om aandacht aan Duitsland te
besteden een serie bijeenkomsten en evenementen opgezet die in 2016 begon als
Deutschlandwoche en in 2017 als Die Tolle Woche werd voortgezet. In de afgelopen
EUREGIO-raadsvergadering is verslag gedaan van de evaluatie van de laatste Tolle Woche
(2017) en uitgelegd dat ook in 2018 een nieuwe reeks staat gepland. De bedoeling is om zich
in Nederland en de grensregio als "meest Duitse stad van Nederland" te profileren en reeds
bestaande activiteiten te communiceren, nieuwe projecten te initiëren en het netwerk verder
uit te breiden.
Het EUREGIO-secretariaat heeft tijdens de voorbereiding van de Tolle Woche 2017 bijdragen
geleverd aan verschillende deelactiviteiten en onder meer het congres Bereikbaarheid mede
georganiseerd. In het kader van de Tolle Woche 2018 wil de EUREGIO ter gelegenheid van
haar jubileumactiviteiten voor het 60-jarig bestaan ook dit jaar graag een bijdrage leveren.
Op het secretariaat worden hierover de eerste gedachten en ideeën ontwikkeld. Naar
verwachting zal een programmapunt worden uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op
"jeugd" (eventueel in de vorm van een jongerenconferentie).
De gemeente Enschede heeft een schema opgesteld dat tot de Tolle Woche 2018 (29
september t/m 7 oktober) inhoudelijk en programmatisch zal worden ingevuld. De
organisatoren hadden al bij de evaluatie duidelijk gemaakt dat voor elk thema telkens een
activiteit voor het grote publiek en voor het thema Economie & Beroepen zal worden
aangeboden. De website www.DieTolleWoche.eu blijft de komende maanden de basis voor
communicatie, zij het met ruime aandacht voor activiteiten voor het grote publiek.
k) Motie t.b.v. grensoverschrijdende acute zorg
Drie leden van de Tweede Kamer, Monica den Boer (D66), Harry van der Molen (CDA) en
Stieneke van der Graaf (CU), hebben in het parlement een motie over het onderwerp acute
zorg ingediend en daarbij het INTERREG-project “PREpare” als goed voorbeeld genoemd.
Tot dit project is ook de EUREGIO als partner toegetreden.
In hun motie wijzen de parlementariërs op de al goede samenwerking in de EUREGIO en
doen zij de oproep dat de regering het gesprek met de regio aangaat over een mogelijke
structurele grensoverschrijdende organisatie voor acute zorg. Deze oproep is voortgekomen
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uit het project PREpare. In de vorige EUREGIO-Raadsvergadering is verslag uitgebracht over
de projectresultaten.
Aanleiding voor indiening van de motie in de Tweede Kamer was een informatiegesprek dat
parlementslid Van der Graaf op 20 april jl. in het EUREGIO-secretariaat heeft gevoerd.
Daarbij zijn o.a. de knelpunten in de acute zorg besproken.
l)

Actuele informatie DOC Ochtrup

Middels bijgevoegd krantenartikel willen wij u informeren over de actuele stand van zaken
met betrekking tot de beoogde uitbreiding van Designer Outlet Center (DOC) Ochtrup.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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4:

40 Jaar EUREGIO-raad

Op 15 april 1978 vond de eerste vergadering van de EUREGIO-raad plaats. Dat betekent dat
dit jaar naast het 60-jarig jubileum van EUREGIO ook het 40-jarig bestaan van de EUREGIOraad wordt gevierd. Bij deze gelegenheid zullen tijdens de vergadering van de EUREGIOraad op 29 juni 2018 middels beeldmateriaal uit het archief impressies van 4 decennia
EUREGIO-raadsgeschiedenis getoond worden.
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5:

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties
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6:

Bekrachtiging benoeming adjunct directeur-bestuurder

De sollicitatieprocedure voor de functie van adjunct directeur-bestuurder is afgerond. Het
Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 28 mei 2018 de heer Tom Lamers
benoemd tot adjunct directeur-bestuurder volgens art. 15 lid 1 d) van de Regeling vanaf
07 juli 2018. Volgens art.11 lid 2 c) van de Regeling is het de bevoegdheid van de
EUREGIO-Raad de benoeming van de nieuwe adjunct directeur-bestuurder te
bevestigen.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-Raad bekrachtigt volgens art. 11 lid 2c) de benoeming door het Dagelijks
Bestuur in de vergadering op 28 mei 2018 van Tom Lamers tot adjunct directeurbestuurder vanaf 01-07-2018.
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7:

Bericht uit de commissievergaderingen

De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering.
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8:

Bezetting van de drie EUREGIO-commissies
a)

Afvaardiging EUREGIO-raadsleden naar de drie EUREGIO-commissies

Na de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen in de toekomst
enkele leden niet meer in de EUREGIO-Raad zitting hebben. Dit betekent dat na afloop
van de diverse coalitieonderhandelingen nieuwe leden zullen worden afgevaardigd.
Daardoor ontstaat ook de noodzaak de vrijkomende zetels in de drie EUREGIOcommissies opnieuw in te vullen met stemgerechtigde leden en plaatsvervangers vanuit
de EUREGIO-raad.
Voor zover dat al mogelijk is zal deze herbezetting plaatsvinden in de EUREGIORaadsvergadering op 29-06-2018. Omdat de onderhandelingen in de gemeenten voor
een deel nog lopen, zal in de vergadering een overzicht met de op dat moment actuele
stand van zaken van de openstaande zetels in de commissies worden uitgereikt.
Besluitvoorstel:
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.

b)

Herbenoeming stemgerechtigde en plaatsvervangende leden van de drie
EUREGIO-commissies

Volgens art. 12 lid 10) van het Reglement van orde moeten de stemgerechtigde leden
en hun plaatsvervangers van de drie EUREGIO-commissies, uitgaande van het jaar
2014, om de vier jaar per 01 augustus worden herbenoemd. In de bijlage ontvangt u een
overzicht van de actuele stand van de leden van de drie EUREGIO-commissies.

Besluitvoorstel:
Herbenoeming van de stemgerechtigde leden en hun plaatsvervangers van de drie
EUREGIO-commissies volgens de actuele ledenlijst en de eventuele benoeming van de
nieuwe leden onder agendapunt 7a van deze vergadering.
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9:

Verkiezing voorzitter EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke
Ontwikkeling”

De heer Gerrit Stam, die tot nu toe voorzitter van de commissie was, is sinds de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geen lid meer van de gemeenteraad van Almelo.
Om deze reden moest hij ook zijn lidmaatschap van de EUREGIO-Raad en daarmee zijn
voorzitterschap van de commissie opgeven. De commissieleden en het EUREGIOsecretariaat spreken hun hartelijke dank uit aan de heer Stam voor zijn inzet.
In de commissievergadering op 17 mei 2018 is de verkiezing van de voorzitter van de
EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” besproken. Omdat op dat
moment nog niet vaststond wie de nieuwe leden van de commissie zouden zijn, wordt
het voorstel gedaan de verkiezing uit te stellen tot de volgende vergadering.
Besluitvoorstel:
De verkiezing van de voorzitter van de EUREGIO-Commissie “Duurzame Ruimtelijke
Ontwikkeling” vindt plaats in de volgende vergadering van de EUREGIO-Raad.
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10:

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

Nog altijd is er geen gezamenlijke oplossing voor de beoogde structurele financiering
van het aanbod aan GrensInfoPunten in de vier Nederlands-Duitse Euregio's en in de
Euregio in de Belgische grensregio. Op een werkconferentie op 18 april 2018 in
Nijmegen, gehouden op initiatief van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, met deelname van alle belangrijke organisaties in Nederland,
Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen werd nogmaals bekrachtigd dat het aanbod van
de GrensInfoPunten essentieel is en voor de lange termijn moet worden gewaarborgd.
Het ministerie van SZW liet in het kader van de conferentie weten dat zij bereid is de
helft van de Nederlandse bijdragen (dus 25 procent van de totale kosten voor een
financiering voor de lange termijn) op zich te nemen. Hoe de andere helft van de
Nederlandse bijdrage moet worden gefinancierd is nog niet duidelijk. Over de bijdrage
van Duitse zijde bestaat eveneens nog onduidelijkheid, al hebben de bevoegde
ministeries uit NRW en Niedersachsen verklaard dat zij hierover op korte termijn overleg
willen voeren of dit willen voortzetten. Uit Niedersachsen kwam de kanttekening dat een
structurele financiering in eigenlijke zin wettelijk niet mogelijk is. Daarom moet er naar
andere financieringsvormen worden gezocht. Niedersachsen adviseert daarom eerst
verdere financiering via het INTERREG-programma te overwegen.
Aangezien voor de EUREGIO in Gronau/Enschede de huidige financiering via het
INTERREG-project UNLOCK eind januari 2019 (operationeel) resp. eind maart 2019
(goedkeuring rekeningen) eindigt, zullen de beslissingen over een structurele
financiering van de GrensInfoPunten te laat komen. Daarom hebben we besloten het
reeds voorbereide voorstel voor een nieuw INTERREG-project verder uit te werken, de
vragen die hierover in een Regionaal Overleg (ROV) nog bestonden te beantwoorden en
op deze manier te waarborgen dat de aansluiting op het aflopende project zo vlot
mogelijk verloopt. Anders dreigt het aanbod voor forenzen/grenswerkers binnen de
EUREGIO weg te vallen.
Er is intussen een breed draagvlak voor een nieuw INTERREG-project. Wel wensen
diverse instanties een beperking van de projectlooptijd tot einde 2020 in plaats van tot
het einde van de INTERREG-looptijd (juni 2022, waarvan in de aanvraag van de
EUREGIO is uitgegaan), dit om zo druk op de ketel te houden voor een structurele of
stabiele financiering door de daarvoor in aanmerking komende instanties in Den Haag,
Düsseldorf en Hannover. Het EUREGIO-secretariaat en de leiding van het EUREGIOGrensInfoPunt staan kritisch tegenover een dergelijke extra beperking in de tijd.
Op dit moment vinden er intensieve gesprekken tussen alle betrokkenen plaats. Het
EUREGIO-secretariaat praat in talrijke lobbygesprekken met alle beleidsmakers en zet
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zich nadrukkelijk in voor pragmatische en duurzame oplossingen en richt zich daarbij
ook op ondersteuning van alle verantwoordelijken in het eigen openbare lichaam. Een
besluit over de INTERREG-aanvraag wordt eind juni verwacht.
Over de huidige stand van de gesprekken lichten wij de EUREGIO-raad tijdens de
vergadering in.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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11:

Stand van zaken vervolgproject “GTI”

Het huidige project "Grenzeloze Toeristische Innovatie" is één van de meest succesvolle
euregionale (INTERREG-) projecten door de wederzijdse toeristische marketingactiviteiten
onder de bekende koepelmerken "Das andere Holland" en "Geheim over de Grens". Naast
een gestage toename van het aantal bezoekers uit het respectievelijke buurland zorgt het
project ook voor een belangrijke uitwisseling van ervaring en kennis tussen toeristische
organisaties (met name kleine en middelgrote bedrijven) en daaruit voortvloeiend nieuwe en
innovatieve activiteiten / aanbod. Het huidige GTI-project loopt in de zomer van 2019 af en
zal volgens alle projectpartners tijdens de huidige financieringsperiode moeten worden
voortgezet door een vervolgproject. Naast het regionale economische belang is "GTI" ook
een van de meest zichtbare activiteiten van de EUREGIO. De afgelopen jaren heeft het
projectbureau, dat in het EUREGIO-secretariaat is gevestigd, een uitstekende reputatie
opgebouwd op het gebied van grensoverschrijdende toerismemarketing en als aanjager van
innovatie.
Het is daarom in het belang van alle betrokken partners, maar ook van de EUREGIO zelf,
om een gezamenlijk vervolgproject op te starten (werktitel: GTI#2). Vanwege de rigide
besluitvormingsprocessen in de INTERREG-goedkeuringsprocedure moest vóór 9 mei een
eerste projectconcept worden ingediend. Op die manier kon worden gegarandeerd dat de
INTERREG-middelen worden gereserveerd.
Naast de algemene consensus over de noodzaak van een nieuw project zijn er bepaalde
verschillen in de beoogde aanpak tussen de Duitse en Nederlandse partners. Terwijl de
focus aan Nederlandse zijde vooral ligt op directe ondersteuning van het MKB (toeristische
bedrijven), zien vooral de partners in Nedersaksen het belang van gezamenlijke
marketingactiviteiten (advertenties, brochures, etc.) aan Duitse zijde. De beoogde aanpak
van de Noordrijn-Westfaalse partner Münsterland e.V. sluit eerder aan op het Nederlandse
concept.
Het is op dit moment de taak van het secretariaat om deze verschillende perspectieven over
de 'hoe'-vraag met elkaar te combineren. Zoals beschreven zijn de partners het eens over
het ‘of’, er kan dus van worden uitgegaan dat er een overeenkomst bereikt zal worden.

Besluitvoorstel:
Kennisname.

- 23 -

12:

Treinverbinding Münster - Zwolle

Grensoverschrijdende treinverbindingen en een grensoverschrijdende (personenautoonafhankelijke) mobiliteit in het algemeen zijn randvoorwaarden voor het verkleinen van de
barrières die grenzen. Scholieren, studenten, toeristen, werknemers en andere doelgroepen
moeten in staat zijn de grens zonder grote extra inspanningen te overschrijden.
De afgelopen twee jaar heeft de studie SpoorRegio laten zien dat er een bijzonder potentieel
aan reizigers voor een verbinding van de twee trajecten Zwolle-Enschede en EnschedeMünster bestaat. Voorwaarde voor het realiseren van deze verbinding is de elektrificatie van
het tracégedeelte aan Duitse kant alsook infrastructurele maatregelen rond het station
Enschede. Zowel de steden Münster en Enschede als de deels verantwoordelijke partners,
de provincie Overijssel en ZVM, zijn het eens over de positieve ontwikkelingsmogelijkheden
van deze verbinding. Nu is het zaak om ook andere instanties van het bijzondere belang van
deze grensoverschrijdende treinverbinding te overtuigen. De EUREGIO-gremia kunnen in
dit verband een bijdrage leveren door dit thema te bespreken en door informatie voor te
leggen aan de verantwoordelijke instanties (zoals de respectievelijke ministeries van
Verkeer) en daarbij te wijzen op de te verwachten voordelen.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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13:

Strategie EUREGIO 2030

De EUREGIO-commissies en de EUREGIO-Raad hebben in februari besloten dat de
leden van de drie vakinhoudelijke commissies elkaar nog voor de zomervakantie
zullen ontmoeten op een gezamenlijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst vond op 7 juni
jl. plaats. Hierbij stond het overleg over gezamenlijke c.q. elkaar overlappende thema's
centraal. In het proces tot nog toe hebben de commissies verschillende thema's
behandeld, actiegebieden vastgesteld en over concrete maatregelen als doelstelling
voor de periode tot 2030 gediscussieerd en werden experts uitgenodigd om een
presentatie te geven. Gebleken is dat bepaalde thema's als horizontale taken fungeren
en dat andere thema's in diverse uitvoeringen in meerdere commissies dienen te
worden besproken.
Tijdens de gezamenlijke commissievergadering werd bovendien afgesproken dat
behalve de definitie van de toekomstige speerpunten, de themagebieden en de
maatregelen ook bepaald moet worden met welke methode de strategie uitgevoerd
wordt en met welke instrumenten haar uitvoering gemeten moet worden. Het
EUREGIO-secretariaat

zal

daarom

de

resultaten

van

de

gezamenlijke

commissievergadering samenvatten en een voorstel voor het kader van de strategie,
voor de methode en voor de doorlopende evaluatie uitwerken. Na de volgende
commissievergadering zal het Dagelijks Bestuur de resultaten bespreken, om volgens
de tijdsplanning in 2019 een afsluitend voorstel aan de EUREGIO-raad te sturen ter
discussie en ter besluitvorming.
Tijdens de EUREGIO-raad zullen wij de actuele tussenresultaten presenteren.
Besluitvoorstel:
Kennisname.
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14:

INTERREG V A
a.

Stand van zaken algemeen

In de elf 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 30-05-2018)
Reservering EUEU - toewijzing
middelen
Abs.
%

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

€ 104,42 mln.

€ 104,42 mln.

€

€ 6,30 mln.

68,9 %

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).

b.

Overzicht over de vergaderdata van de gremia

De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende maanden zijn:
1. ROV: 20-06-2018, 27-09-2018
2. IO: 10-10-2018
3. Stuurgroep: 28-06-2018, 29-11-2018

c.

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.
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Besluitvoorstel:
Kennisname.
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15:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a)

“INTERREG WILD 2.0”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en Dagelijks
Bestuur:
De commissie spreekt duidelijke bedenkingen uit tegen aanbeveling van het project.
Behalve over de hoogte van de kosten bestaan sterke twijfels over de effectiviteit en een
succesvolle uitvoering van het project.

Besluitvoorstel:
Afwijzing rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.
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15:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
b)

“Task Force Wärme – WiEfm 2.0”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en Dagelijks
Bestuur:
De Almering merkt op dat in de Landkreis Osnabrück een vergelijkbaar INTERREG Bproject

plaatsvindt

(“COBEN”).

De

projecten

vertonen

geen

geografische

overlappingen, kunnen van elkaar profiteren en vullen elkaar inhoudelijk aan. Het
laatstgenoemde punt wordt door de heer Dr. Wilkens aan de hand van voorbeelden
onderbouwd. De heer Salemink doet de suggestie in het project rekening te houden
met (communicatie-)strategieën om het draagvlak voor warmtenetwerken te vergroten.
Besluitvoorstel:
Aanbeveling rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke
commissie.
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15:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
c)

“Waterrobuuste steden”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en Dagelijks
Bestuur:
De Commissie DRO heeft de suggestie gedaan de resultaten van het project op een
passend moment door de projectpartners aan de commissie te laten presenteren. Het
Dagelijks Bestuur doet de suggestie ook een presentatie in de EUREGIO-Raad in
overweging te nemen.
Besluitvoorstel:
Aanbeveling rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke
commissie.
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15:

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
d) “Bio-Hydro”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en
Dagelijks Bestuur:
Geen verdere opmerkingen.
Besluitvoorstel:
Aanbeveling.
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16:

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. Beeld en verhaal (zie bijlage)
2. Palindroom (zie bijlage)
3. 50-jarig jubileum partnerschap Ibbenbüren-Hellendoorn (zie bijlage)
In overeenstemming met de in de commissie gemaakte opmerkingen over een grotere
behoefte aan inzicht in de geplande kosten kan worden meegedeeld dat de
projectcoördinator intussen een aanvullende onderbouwing met een stellingname heeft
voorgelegd. Het EUREGIO-secretariaat beoordeelt de aangevraagde middelen als
voldoende toegelicht en redelijk.

Opmerkingen EUREGIO-commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling” en
Dagelijks Bestuur:
Geen verdere opmerkingen.
EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt”:
4. Tolle Woche 2018 - Onderwijs (zie bijlage)
Opmerkingen EUREGIO-commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en Dagelijks Bestuur:
Geen verdere opmerkingen.
Besluitvoorstel:
Aanbeveling van de genoemde intensieve samenwerkingsprojecten.

b) Toegekende aanvragen tot 5.000 €
1. Tag der Frauenrechte
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2. History Net
3. Duits-Nederlands Brandweercongres
4. Grensoverschrijdend korfballen
5. Euregio Chorfestival
Besluitvoorstel:
Kennisname.
c) 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.

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.
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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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17:

INTERREG VI

De voorbereidingen voor de financieringsperiode van INTERREG VI zijn momenteel op
Europees en nationaal niveau aan de gang en er lijkt overeenstemming te bestaan over
de voortzetting van het programma. Begin mei presenteerde de Europese Commissie een
eerste concept voor het nieuwe meerjarige financiële kader. Dit eerste concept zag een
beperkte korting (minder dan 10%) op de middelen voor INTERREG ten opzichte van de
huidige situatie en is minder drastisch dan eerder verwacht. Er is nog niets bekend over
de wijze waarop de middelen vervolgens zullen worden verdeeld.
Het INTERREG-programma bereidt zich ook voor op een vervolgperiode. Belangrijke
punten hierbij zijn de inhoudelijke oriëntatie (er wordt gewerkt aan kernthema's) en het
opzetten van het reglement. Vereenvoudigde procedures en een versterkt gebruik van
vaste tarieven (Pauschalen) zullen hierbij een belangrijke rol spelen.
INTERREG V loopt tot 30-06-2022, INTERREG VI mag op zijn vroegst begin 2021 van
start gaan. Hoewel er geen overlap zal zijn, is het gepland om beide programma's direct
op elkaar te laten aansluiten. Momenteel wordt een werkgroep opgericht om het
INTERREG VI-programma voor te bereiden en de EUREGIO-organen zullen de komende
tijd op de hoogte worden gehouden van de vooruitgang.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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18:

Rondvraag
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