Vergadering van de EUREGIO-raad op 22 maart 2019 | 15.30 – 17.40 uur | Denekamp, gemeente Dinkelland
Voorzitter: Rob Welten | Aanwezig: zie presentielijst

Verslag EUREGIO-raad
Nr.

Agendapunt

1.

Opening en begroeting
- Goedkeuring van de agenda

Discussie / opmerkingen / vragen

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Voorzitter Rob Welten opent de vergadering om 15.40 uur.

Goedkeuring van de agenda

Burgemeester John Joosten heet de EUREGIO-raad welkom in
de gemeente Dinkelland.
2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-raad van 30-11-2018 in Warendorf
Goedkeuring van het verslag

3.

Mededelingen

3a

Terugblik viering 60-jarig jubileum
EUREGIO

Kennisneming

3b

Werkbezoek ambassadeurs
Brengelmann en Kingma aan de
EUREGIO 25-27 februari 2019

Kennisneming

3c

Memorandum Landrätekonferenz

Kennisneming

3d

Jaarrekening 2017

Kennisneming

3e

Netwerkbijeenkomst ‘Samen
optrekken naar de arbeidsmarkt van
morgen' op 30-01-2019

Kennisneming

3f

taNDemcamp op 31-01-2019

Kennisneming
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Besluit en geplande maatregelen
(door)

Nr.

Agendapunt

Discussie / opmerkingen / vragen

3g

Bezoek Duits-Nederlandse
parlementariërgroep op 04-02-2019

3h

Stand van zaken uitvoering
GrenszTafel

Joost van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) verklaart namens
de fractie het bezoek van de parlementariërs aan de EUREGIO
zeer toe te juichen omdat de delegatie zich ter plekke kon
informeren over de belangen van de grensregio. Bij een
toekomstig bezoek verdient het volgens hem aanbeveling ook
de politieke vertegenwoordigers van de EUREGIO-raad uit te
nodigen zodat zij de delegatie als EUREGIO-ambassadeurs
kunnen begeleiden en over de specifieke belangen van de
grensregio kunnen informeren.
Joost van Oostrum verzoekt om nadere toelichting van het
thema GrenszTafel, zodat hijzelf of collega's daar ook in hun
eigen netwerken adequaat over kunnen vertellen.

Kennisneming

Kennisneming

Christoph Almering antwoordt dat het project Youth Battle,
waarbij de GrenszTafel als winnaar uit de bus kwam, in de Raad
is gepresenteerd. Het idee van de GrenszTafel is dat Duitsers
en Nederlanders elkaar ontmoeten en leren kennen in een
culinaire sfeer met regionale producten. De GrenszTafel staat
gepland op 21 september 2019. Hij vraagt de leden van de
EUREGIO-raad om deze datum via hun eigen netwerken te
verspreiden.
Franz-Ludwig Blömker (SPD-PvdA) merkt op dat in de week van
21 september in Duitsland de 'Woche des bürgerschaftlichen
Engagements' wordt gehouden. Hij stelt voor om de GrenszTafel
daarvoor aan te melden als initiatief van actief burgerschap.
4.

Presentatie 'taNDem'
Door Desiree Brüning en Tom Lamers
(https://www.tandemkunst.eu/).

Presentatie in de bijlage.
Kennisneming

Marcel Hubers (Fractie zonder Grenzen) vraagt op grond van
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Agendapunt

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen
welke criteria de uitnodigingen voor de kick-off-bijeenkomsten
voor een themajaar worden verstuurd.
Tom Lamers antwoordt dat er breed is uitgenodigd, via kanalen
van de EUREGIO en de inhoudelijke projectdragers, met name
Cultuur Oost, die een zeer actieve rol in de project-PR hebben
gespeeld.
Josef Gochermann (CDU/CDA) juicht toe dat de EUREGIO via
het thema cultuur dichter bij de burger wordt gebracht. Hij vraagt
naar de financiële structuur van de subsidiëring van de
kunstenaars in het taNDem-project.
Tom Lamers antwoordt dat de aanvragende kunstenaars zelf
niet mee financieren. De goedgekeurde taNDem-projecten
hebben voor max. € 15.000 aan steun ontvangen. De
financiering, aldus Tom Lamers, komt van INTERREG en de
projectpartners.

5.

Dagelijks Bestuur

5a

Berichtgeving vanuit het Dagelijks
Bestuur

Christoph Almering doet verslag van de laatste Dagelijks
Bestuursvergadering. Een groot deel van de besproken punten
staan ook op de agenda van deze EUREGIO-raadsvergadering.
Daarnaast staat in 2020 de verkiezing van de EUREGIOvoorzitter op het programma. Rob Welten heeft zich bereid
verklaard zich ook voor een volgende termijn kandidaat te
stellen. Gezien de naadloze overstap die Rob Welten in april zal
maken van het burgemeesterschap van Borne naar dat van
Haaksbergen, dus ook een EUREGIO-gemeente, gaat het
Dagelijks Bestuur akkoord met diens kandidatuur. De verkiezing
wordt gehouden in het Algemeen Bestuur begin 2020.
Rob Welten verklaart zeer uit te zien naar zijn nieuwe baan als

EUREGIO | Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau | www.euregio.eu |

Verslag:
Verslag:
Marie-Lou Perou,
Linda Blom
05-04-2019

Kennisneming
De EUREGIO-raad juicht de kandidatuur van
Rob Welten en de wijze van aanpak toe.
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Nr.

5b

Agendapunt

Vragen en suggesties uit de fracties

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen
burgemeester van Haaksbergen. Haaksbergen ligt nog dichter
bij de grens dan Borne en in het hart van de EUREGIO.
Barbara Seidensticker-Beining (SPD-PvdA) deelt mee dat in de
commissie 'MOZER - Maatschappelijke ontwikkeling' betreurd
wordt dat er minder Duitsers Nederlands spreken dan
omgekeerd. Zij vraagt of de EUREGIO een crashcursus
Nederlands voor geïnteresseerde leden van de gremia zou
kunnen aanbieden.
Tom Lamers antwoordt dat het denkbaar is een combinatie van
de Academy voor (nieuwe) gremialeden en een taalcursus voor
belangstellenden aan te bieden. Men zal zich hierop beraden.

6.

Bericht uit de commissievergaderingen
Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) bericht uit de
commissie 'Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling' dat daar de
onderwerpen nucleair afval, bereikbaarheid via de lucht en
zonne-energie zijn besproken. Er is besloten het onderwerp
zonne-energie met het oog op de duurzaamheid breder te gaan
aanpakken dan tot dusver de bedoeling was.
Josef Gochermann (CDU/CDA) deelt vanuit de commissie
'Economie en arbeidsmarkt' mee dat de vergadering goed is
verlopen. De besproken onderwerpen staan merendeels ook op
de agenda van de EUREGIO-raad. Bijzondere vermelding
verdient de Strategie EUREGIO 2030. In algemene zin kan
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(door)
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volgens Josef Gochermann worden geconstateerd dat de
intensieve betrokkenheid van met name de bedrijfsorganisaties
bij de commissie zeer positief is.
Joost van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) doet namens
voorzitter Jürgen Coße verslag uit de commissie 'MOZER Maatschappelijke ontwikkeling'; de vergadering is volgens hem
goed verlopen en de behandelde thema's staan ook op de
agenda van de EUREGIO-raad.

7.

Benoeming nieuw lid voor het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO
Namens de fractie juicht Josef Gochermann (CDU/CDA) de
nominatie toe. Wel brengt deze verkiezing met zich mee dat de
functie van plaatsvervangend voorzitter van de commissie
'Economie en arbeidsmarkt' nu opnieuw moet worden bezet.

8.

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Christoph Almering verklaart dat de leden van de EUREGIOraad in de laatste vergadering in Warendorf te kennen hebben
gegeven sterker betrokken te willen worden bij het
ontwikkelingsproces van de Strategie EUREGIO 2030.
Christoph Almering juicht deze betrokkenheid toe. Momenteel
gaat het bij de inhoudelijke werkzaamheden om hoofdstuk 1 en
2 en het verdere proces; daarna zullen meer hoofdstukken in de
vergadercyclus worden opgenomen. Hij moedigt de leden van
de EUREGIO-raad aan om ideeën en suggesties voor de
strategie te blijven inbrengen.
Tom Lamers licht de stand van zaken toe aan de hand van een
diagram, dat ook bij de vergaderstukken is gevoegd. Hij
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De EUREGIO-raad benoemt Patrick Welman
unaniem tot lid van het Dagelijks Bestuur van
de EUREGIO.
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Besluit en geplande maatregelen
(door)

verklaart dat het vooral de taak van de commissies is om de
uitwerking van de verschillende hoofdstukken te begeleiden.
Tegelijkertijd stelt hij voor om, mochten er in de EUREGIO-raad
ideeën bestaan of wensen om punten toe te voegen, deze in de
vergadering te bespreken.

→Actie De leden van de EUREGIO-raad
dienen te worden uitgenodigd voor de
volgende gezamenlijke
commissievergadering.

Hij deelt mee dat in alle drie de commissies de vraag is gesteld
wat bedoeld wordt met de EUREGIO-visie van één
‘verzorgingsgebied’. Kennelijk bestaat er onduidelijkheid over dit
begrip, dat al meerdere jaren door de EUREGIO wordt gebruikt.
Er zijn volgens de heer Lamers echter nog geen concrete
voorstellen voor een alternatief geformuleerd.
Een tweede punt dat in de commissies is opgemerkt, aldus Tom
Lamers, is de inhoud en de toon van de strategietekst. In de tot
nog toe geformuleerde ontwerpteksten wordt vooral de stand
van zaken en een kortetermijnplanning beschreven. De visie tot
2030 zou moediger, positief en meer toekomstgericht
geformuleerd moeten worden. Er moet sterker worden
benadrukt dat de EUREGIO 'Europa in het klein' is. De
EUREGIO zou zich moeten profileren als een Europese
meerwaarde.
Commissies en Dagelijks Bestuur zijn het er volgens Tom
Lamers over eens dat de EUREGIO door een intensieve
samenwerking met haar lidgemeenten een kritische massa moet
creëren. Ook zijn de commissies voorstander van een tweede
gezamenlijke commissievergadering over de Strategie
EUREGIO 2030.
Hij wijst erop dat in hoofdstuk 5 monitoring en evaluatie van de
strategie worden behandeld. Er moet nog met de verschillende
organen worden besproken hoe de EUREGIO successen
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Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen
meetbaar kan maken. Hiervoor is het Secretariaat ook in
gesprek met experts van de Uni Twente.
Joost Nijhuis (Fractie zonder Grenzen) benadrukt dat de
EUREGIO goed over haar eigen rol moet nadenken, wil ze
'toekomstbestendig' blijven. Zou het openbaar lichaam zich niet
sterker als platform moeten presenteren en als zodanig moeten
fungeren voor overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en
onderzoeksinstellingen? Als de EUREGIO, uitgaande van het
platform-idee, grensoverschrijdende stages zou bemiddelen,
zou ze daarmee haar rol in de samenleving kunnen verankeren.
Freek Diersen (CDA-CDU) deelt mee dat de fractie van mening
is dat het Secretariaat de leden van de EUREGIO-gremia sterk
bij zijn activiteiten moet blijven betrekken, zodat deze goed
geïnformeerd zijn en de visie van de EUREGIO ook overtuigend
in hun eigen netwerken kunnen verspreiden.

9.

Communicatiestrategie
Wilma Elsinghorst (CDA-CDU) spreekt namens de fractie en
stelt vast dat de kwaliteit van de communicatie uitermate
belangrijk is voor de EUREGIO. Zij roept de EUREGIOraadsleden op hun rol als ambassadeurs voor de
grensoverschrijdende zaak en voor de organisatie EUREGIO
zeer serieus te nemen en zich ervoor in te zetten dat de externe
communicatie sterker zichtbaar wordt. Tegelijkertijd onderstreept
zij dat het voor de leden van de gremia van belang is met één
stem te communiceren en daarvoor ook passende informatie
van het Secretariaat te krijgen.
Rob Welten antwoordt dat de gremialeden 'tekstbouwstenen' en
actuele informatie aangereikt krijgen.
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Joost van Oostrum deelt mee dat de nieuwe website belangrijk
is als communicatiekanaal, maar dat dit ook niet moet worden
overschat. De EUREGIO moet volgens hem extern, maar ook
intern met de leden communiceren. Daarvoor zijn ook andere
kanalen (social media, persoonlijke gesprekken) erg belangrijk.
De leden van de EUREGIO-gremia zouden garant moeten staan
voor het contact met de burgers in het gebied. De communicatie
van de EUREGIO moet interactief zijn, zodat de leden hun rol
van ambassadeur goed kunnen vervullen.
Christoph Almering benadrukt dat het idee van EUREGIOambassadeurs een essentieel element is van de versterkte
externe communicatie en zichtbaarheid van de EUREGIO. Hij
roept in herinnering dat de communicatiestrategie een vast
onderdeel van de Strategie EUREGIO 2030 is. De doelen van
deze strategie dienen doorlopend zowel intern als extern te
worden gecommuniceerd.
De website, aldus Christoph Almering, is een concrete eerste
stap in de implementatie van de communicatiestrategie en
fungeert als 'haven' voor de andere kanalen. Social media zijn
volgens hem vooral belangrijk als verspreiders van informatie en
als interactief communicatieplatform.
Tegelijkertijd blijven de klassieke communicatiekanalen bestaan.
Over de hele linie is het zaak de verschillende doelgroepen te
bespelen. Dat kan het Secretariaat niet alleen; het heeft
daarvoor alle leden van de gremia nodig. Deze krijgen passende
informatie aangereikt in de vorm van factsheets en websiteteksten die ze kunnen gebruiken.
Jürgen Lindemann (SPD-PvdA) juicht het toe dat de leden van
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de gremia bij de communicatie worden betrokken. Hij noemt het
voorbeeld van de taNDem barcamps als een succesvol idee dat
de EUREGIO ook op de website zou kunnen overnemen in de
vorm van een partnerschapsbeurs voor projectideeën en –
partners.
Christoph Almering antwoordt dat het Secretariaat zich over het
idee van een website-platform zal buigen. Momenteel loopt de
bemiddeling van projectpartners op de klassieke manier via het
Secretariaat. Dat werkt volgens de heer Almering goed.
Tom Lamers merkt op dat het taNDem-project voorziet in
'taNDem-tinder', waarmee de kunstenaars elkaar
grensoverschrijdend kunnen vinden. Dat zou eventueel kunnen
dienen ter inspiratie van een EUREGIO-bemiddelingsplatform.

10.

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten
Christoph Almering deelt mee dat er ten opzichte van de
uitgereikte stukken iets is veranderd. Coevorden zal deelnemen
in de financiering van het GrensInfoPunt van de Eems Dollard
Regio, waarmee de bijdrage van € 2.450 aan het GIP EUREGIO
komt te vervallen. Daarvoor moet dus nu een andere
financiering worden gevonden. De uitwerking van de
toekomstige financiering van het GIP ziet er goed uit. Ook uit
Hannover komen er volgens Christoph Almering positieve
signalen. Er blijven enkele restrisico's bestaan, dus is het van
belang dat de financiële toezeggingen worden nagekomen.
Bennie Haamberg (Fractie zonder Grenzen) vraagt of de
EUREGIO garant staat indien er geen middelen worden betaald.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, aldus Christoph
Almering, moet eerst worden afgewacht hoe de financiering
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De EUREGIO-raad stemt in met de door het
Secretariaat voorgestelde aanpak.
→Actie De Nederlandse bestuursleden
maken zich sterk voor de beschikbaarstelling
van de regionale bijdragen en het afgeven
van de intentieverklaringen.
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loopt. De EUREGIO heeft financieel geen garanties voor het
GIP ingepland.

11.

Transport en opslag kernafval Ahaus
Josef Gochermann (CDU-CDA) merkt namens de fractie op dat
de uitgereikte stukken met een ontwerpresolutie tegen transport
en opslag van kernafval in Ahaus weinig tijd overlaten voor een
voorafgaande inhoudelijke afstemming met de fractie. Hij vraagt
zich af of de EUREGIO-raad bevoegd is zulke concrete eisen te
formuleren. In deze kwestie moeten de Kreise en gemeenten de
drijvende krachten zijn; de EUREGIO-raad kan zijn bedenkingen
te kennen geven, maar niet beslissen.
Jürgen Lindemann (SPD-PvdA) deelt mee dat zijn fractie de
wensen en het standpunt van de gemeente Ahaus deelt. Ook de
fractie is er geen voorstander van om het kernafval naar deze
regio te brengen. Wanneer in de EUREGIO-raad hierover een
gezamenlijk standpunt kan worden bereikt, dient dit volgens de
PvdA-SPD-fractie niet tot één gemeente te worden beperkt,
maar moet het breder worden geformuleerd. De centrale vraag
is hoe de EUREGIO-raad in algemene zin denkt over
kernafvaltransport en kernenergie. De fractie, aldus de heer
Lindemann, heeft de uitgereikte stukken vanwege het beperkte
tijdsbestek niet uitvoerig kunnen behandelen. Hij stelt voor dat
de fracties na de vergadering verder overleggen over een
ontwerpresolutie.
Annette Bronsvoort (PvdA-SPD) voegt hieraan toe dat met
name de Nederlandse kant meer tijd nodig heeft om zich in de
aangelegenheid te verdiepen.
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Joost van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) verklaart dat de
voorliggende ontwerpresolutie verder gaat dan het
oorspronkelijke, in de vergadering in Warendorf geformuleerde
idee om zich als EUREGIO-raad te beraden over kwesties die in
EUREGIO-lidgemeenten actueel en van grensoverschrijdend
belang zijn. Hij vindt dat er voor de volgende vergadering goed
over moet worden nagedacht en gediscussieerd waar de
EUREGIO in deze kwestie staat en welke bevoegdheden de
EUREGIO-raad in dit opzicht heeft.
Dr. Ansgar Hörster (CDU-CDA) verklaart dat de EUREGIO
volgens de Kreis Borken niet onder tijdsdruk staat om in deze
kwestie tot een standpunt te komen. Op dit moment staan er
geen tijdgevoelige beslissingen op het programma. De
transportvergunning is nog niet verleend en het is niet zeker of
die er zal komen.
In de Kreis Borken hebben vrijwel alle gemeenteraden zich door
alle partijen heen bezig gehouden met het transport naar Ahaus.
Er is zeker sprake van een bijzondere situatie in de Kreis,
waarbij het er vooral om gaat vraagtekens te zetten bij de
manier waarop de procedure is verlopen. Volgens de heer
Hörster is gecommuniceerd dat de tussentijdse opslag in Jülich
'om imago-redenen' naar Ahaus verplaatst zou moeten worden.
Dit heeft volgens hem in de Kreis tot sterke emoties en veel
negatieve reacties geleid.
Karin Reismann (CDU-CDA) vraagt om het thema
kernafvaltransport in het kader van de Landrätekonferenz vooraf
ook met de Bezirksregierung te bespreken en om deze
discussie af te wachten alvorens in de EUREGIO-raad verder te
overleggen over een resolutie.

12.

Europese Week van Regio's en Steden 2019
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→Actie De fracties van de EUREGIO-raad
voeren vóór de volgende vergadering in juni
overleg over de vraag welke rol en positie de
EUREGIO-raad in algemene zin wil innemen
ten opzichte van kernenergie en de opslag
van kernafval.
In de volgende vergadering van de
EUREGIO-raad dient dan een besluit te
worden genomen.
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Kennisneming
13.

Themaforum 'Zonne-energie'
Erik Volmerink (CDA-CDU) verklaart dat Duitsland bij de
opwekking van duurzame energie verder is dan Nederland. Hij
heeft gehoord dat in Duitsland soms windmolens zouden
stilstaan omdat het Duitse net verzadigd is. Als dat klopt, zou
onderzocht kunnen worden of dit energieoverschot aan het
Nederlandse net kan worden geleverd.
Rob Welten stelt voor om deze vraag door te spelen naar de
commissie 'Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling'.

De EUREGIO-raad stemt in met het besluit
van de EUREGIO-commissie 'Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling' over zonne-energie.

→Actie De vraag over windenergie wordt
voorgelegd aan de commissie 'Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling'.

14.

INTERREG V A

14a

Stand van zaken algemeen

Kennisneming.

14b

Overzicht over de vergaderdata van
de organen

Kennisneming.

14c

Overzicht over de aangevraagde en
goedgekeurde projecten

Kennisneming

15.

Overleg INTERREG V A-projecten

15a

'GEP digitaal'
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Nr.

Agendapunt

15b

'E&D Agro'

16.

Deelprojecten binnen het INTERREG V-kaderproject

16a

Aanbeveling intensieve
samenwerkingsprojecten

16b

Toegezegde aanvragen tot € 5.000

16c

Stand van zaken kaderproject

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen

Aanbeveling

Karin Reismann (CDU-CDA) is positief over het project voor de
uitwisseling van administratieve medewerkers. 35 medewerkers
uit Münster en 25 uit Enschede hebben daaraan deelgenomen.
Zij kan alle aangesloten gemeenten in de EUREGIO soortgelijke
uitwisselingen van harte aanbevelen.

Aanbeveling van de voorgelegde
intensievere samenwerkingsprojecten, met
inachtneming van de opmerkingen van de
bevoegde commissies en het Dagelijks
Bestuur.
Kennisneming

Christoph Almering verklaart dat het INTERREG-kaderproject
voor mini- en kleine projecten heel goed wordt opgepakt. Dit
succes heeft echter wel een keerzijde; de middelen zijn al bijna
uitgeput. Het Secretariaat moet nu op de rem trappen. Daarom,
aldus de heer Almering, wordt het online-aanvraagformulier
voorlopig van de website gehaald. Er wordt met aanvragers
gecorrespondeerd en er vinden persoonlijke gesprekken plaats
om de situatie te verduidelijken, maar er kunnen op dit moment
geen toezeggingen meer worden gedaan. Wel wordt momenteel
intensief onderzocht hoe andere middelen voor de verdere
ondersteuning van deze grensoverschrijdende initiatieven
kunnen worden gegenereerd, hetzij in het kader van het project
of als zelfstandige middelen.
Franz-Ludwig Blömker en Josef Gochermann bevestigen dat de
situatie tegelijkertijd positief en betreurenswaardig is. Men moet
zich goed realiseren dat het kaderproject nu pas iets over de
helft van de looptijd zit. Het is zeer te hopen dat er nog middelen
worden gevonden om de ondersteuning zoals gepland t/m 2020
voort te zetten.
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Kennisneming
→Actie De EUREGIO-raad is het erover
eens dat het van groot belang is middelen te
vinden voor deze projecten, die dicht bij de
burger staan.
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Nr.

Agendapunt

16d

Evenementen in het kader van
goedgekeurde projecten

17.

INTERREG VI

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen

Kennisneming

Kennisneming
18.

Rondvraag
Voorzitter Rob Welten bedankt de leden en sluit de vergadering
om 17:40 uur.
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