Vergadering van de EUREGIO-Raad op 21 juni 2019 | 15.40
Voorzitter: Rob Welten | aanwezig: zie presentielijst

– 17.15 uur | Nordhorn, Nino-Hochbau

Verslag EUREGIO-Raad
Nr.

Agendapunt

1.

Opening en begroeting
- Goedkeuring van de agenda

2.

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen

Voorzitter Rob Welten opent de vergadering om 15.40 uur.
Burgemeester Thomas Berling spreekt namens de ontvangende
stad Nordhorn een welkomstwoord.

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 22 maart 2019 in Denekamp
Goedkeuring van het verslag

3.

3a

Mededelingen
Aanvullend punt: vonnis van het
Europese Gerechtshof inzake
tolheffing voor personenauto's

De rol van de EUREGIO bij het protest tegen de plannen inzake
de tolheffing voor personenauto's op Duitse snelwegen komt,
ten aanzien van het recente vonnis van het Europese
Gerechtshof, op de vergadering van de EUREGIO-Raad aan de
orde. Op de dag van het vonnis (18 juni) ontving het EUREGIOsecretariaat talloze vragen van media uit Duitsland en
Nederland, onder meer van RTV Oost en RTL Nieuws.

EUREGIO-ambassadeurs

Barbara Seidensticker-Beining (SPD-PvdA) is geïrriteerd door
de toelichting op de agenda, want daaruit zou je kunnen
opmaken dat je naast 'echte' ook 'onechte' EUREGIOambassadeurs hebt.
Christoph Almering reageert door te stellen dat het niet de
bedoeling is een waardeoordeel te geven, maar gaat het alleen
om een onderscheid naar functie. Het doel van de nieuwe
communicatiestrategie is, dat alle leden van de gremia de rol
van ambassadeur zouden vervullen om een grotere en over de
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hele linie dekkende zichtbaarheid van het openbare lichaam te
waarborgen. Daarnaast denkt men na over vrijwillige
ambassadeurs voor de EUREGIO, zoals die bij euregio rheinwaal worden ingezet (https://www.euregio.org/euregioambassadeure/).

3b

Terugkoppeling
'Grenslandconferentie' op 9 mei
2019

3c

Stand van zaken viering 75 jaar
vrijheid

3d

Bezoek minister Laumann op 17
april 2019

Kennisname

3e

Stand van zaken 'Bereikbaarheid
vanuit de lucht'

Kennisname

3f

Stand van zaken Urban Air Mobility

Kennisname

4.

Presentatie 'Gesundheitsregion EUREGIO'

Kennisname

Christoph Almering vertelt dat binnen de fracties het idee is
ontstaan om het thema '75 jaar vrijheid' met de inzet van externe
sprekers tijdens de volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur te behandelen. Hierbij zou bijvoorbeeld ook het belang
van stedenpartnerschappen voor betere grensoverschrijdende
verbindingen aan bod kunnen komen.

door Thomas Nerlinger, directeur en projectleider
Gesundheitsregion EUREGIO.

Kennisname

Presentatie in de bijlage
Kennisname

5.

Dagelijks Bestuur

5a

Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur

Christoph Almering doet verslag van de laatste DB-vergadering.
De belangrijkste onderwerpen waren in zijn ogen de strategie

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

Verslag:
Verslag:
Marie-Lou Perou,
Linda Blom
25 juni 2019

Vergadering van de EUREGIO-Raad op 21 juni 2019 | 15.40
Voorzitter: Rob Welten | aanwezig: zie presentielijst

Nr.

Agendapunt

– 17.15 uur | Nordhorn, Nino-Hochbau

Besluit en geplande maatregelen
(door)

Discussie / opmerkingen / vragen
EUREGIO 2030 en de Europese week van de regio's en steden
(EWRC) 2019.
Jürgen Coße (SPD-PvdA) memoreert de dood van
regeringspresident Walter Lübcke in Kassel. In Nederland
worden, voor zover hij weet, ook burgemeesters bedreigd. De
fractie is van mening, dat ook de EUREGIO een duidelijke
verklaring dient af te leggen tegen de acties van dergelijke
aanslagplegers en bedreigingen.

5b

Vragen en suggesties uit de fracties

6.

Bericht uit de commissievergaderingen
Carsten Grawunder (Fractie zonder Grenzen) doet verslag van
het in de commissie 'Duurzame ruimtelijke ontwikkeling'
besprokene. In de vergadering is het thema kernafval en
transporten van kernafval besproken. De vraag is gesteld of de
commissie c.q. de raadsfractie zich eigenlijk wel over dit
onderwerp dient uit te spreken.
Wat betreft het thema windenergie: de commissie zal contact
opnemen met de Smart Energy Regio Emmen-Haren (SEREH).
Jürgen Coße (SPD-PvdA) vertelt dat er in de commissie
'MOZER - Maatschappelijke ontwikkeling' is gesproken over het
belang van de buurtaal en over de problemen bij de financiering
van de zogeheten kleine projecten. Juist deze People-to-Peopleprojecten hebben naar zijn mening een grote betekenis voor de
grensoverschrijdende samenwerking en zouden daarom moeten
worden ondersteund. De EUREGIO profiteert, zegt hij, van de
ontmoeting van mensen aan de andere kant van de grens. Het
Dagelijks Bestuur en de beleidsmakers zouden zich moeten
inspannen om deze steun mogelijk te blijven maken.
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Dr. Josef Gochermann (CDU-CDA) doet verslag van de
discussie in de commissie 'Economie en arbeidsmarkt', namelijk
dat in de vergadering over [de opzet van] het dienstencentrum
Gaxel is gesproken. Na de voltooiing ervan wil de commissie er
vanwege de symbolische waarde een keer vergaderen.
Hij deelt verder mee dat de commissie behoefte heeft aan een
nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Deze zal in de volgende
vergadering vanuit de eigen gelederen worden benoemd.

7.

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Tom Lamers vertelt over de vorderingen bij de uitwerking van de
Strategie EUREGIO 2030. Momenteel worden de hoofdstukken
3 en 4 over de vooruitzichten van de EUREGIO in de komende
jaren opgesteld. Daarna moet de redactie van hoofdstuk 5 over
het thema monitoring volgen. Dit laatste wordt dan samen met
de Universiteit Twente ontwikkeld. Vervolgens zal de EUREGIORaad dan weer een update ontvangen. De volgende termijn zou
in dit verband dan de gezamenlijke commissievergadering op 17
oktober zijn.

8.

Stand van zaken Memorandum Landrätekonferenz
Kennisname

9.

EUREGIO-Rail
Tom Lamers licht toe dat er een INTERREG-aanvraag voor
EUREGIO-Rail is ingediend. Bij dit plan gaat het om een
verbetering van de spoorverbinding Münster-Zwolle, maar vooral
om een brede bereikbaarheid per spoor van het gehele
EUREGIO-gebied. Er wordt, zegt hij, intensief gelobbyd voor dit
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project. De provincie Overijssel en ZVM/NWL zijn
projectpartners.

10.

Europese week van de regio's en steden 2019
Kennisname

11.

Stand van zaken uitvoering Grensztafel
Jan-Christoph Wolber, een van de initiatiefnemers van de
Grensztafel, presenteert het initiatief en het nieuwe logo. Het
symbolisch bedoelde motto van de Grensztafel was
aanvankelijk: 'We sluiten de grens' om Nederlanders en Duitsers
aan één tafel te krijgen. De Grensztafel zal op 21 september a.s.
van 15.00-21.00 uur langs de grens bij Gronau-Glanerbrug
plaatsvinden. Naast foodtrucks en een cultureel programma
wordt een bijzonder memoryspel gespeeld dat het contact
tussen Duitse en Nederlandse deelnemers moet stimuleren. Hij
vraagt de leden van de gremia om binnen hun netwerken
reclame voor dit evenement te maken.

Kennisname

Rob Welten constateert dat het heel belangrijk is om met
projecten als dit de EUREGIO-gedachte aan een jonge
generatie over te brengen.
12.

Stand van zaken financiering van GrensInfoPunten
Freek Diersen (CDA-CDU) prijst de inspanningen om de GIP's
langs de gehele grens te uniformeren. Op de
Grenslandconferentie hebben de vertegenwoordigers van de
GrensInfoPunten een intentieverklaring met duidelijke doelen en
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termijnen ondertekend. De resultaten zouden na een jaar
meetbaar zijn. Dit zou de goede samenwerking tussen de GIP's
verder kunnen versterken.
Christoph Almering vult de toelichting op de agenda aan, waaruit
blijkt dat Niedersachsen formeel nog geen standpunt heeft
ingenomen wat betreft de toekomstige financiering van de GIP's.
De actuele stand van zaken is dan dat de EUREGIO heeft
bevorderd dat de verantwoordelijke ministeries van
Niedersachsen en NRW contact met elkaar hebben opgenomen.
Op deze bijeenkomst heeft Niedersachsen de financiering
mondeling toegezegd. Men kan dus vertrouwen hebben.

13.

Transport en opslag kernafval Ahaus
Dr. Josef Gochermann (CDU-CDA) herinnert eraan dat de
EUREGIO-Raad zich in zijn laatste vergadering heeft
beziggehouden met de vraag of het gremium een standpunt
dient in te nemen over de kwestie van de transporten van
kernafval naar Ahaus. Hij spreekt zijn dank uit aan het adres van
het secretariaat, dat de ingewikkelde thematiek voor de fracties
heeft verwerkt, zodat xij tussen de vergaderingen van de
EUREGIO-Raad door konden overleggen. Het is wel duidelijk
geworden dat het accent van de problematiek op de extra
transporten van radioactieve stoffen uit Jülich en MünchenGarching ligt. Dat is ook de focus van de resoluties van
verschillende gemeenten uit de Kreis Borken en het
uitgangspunt voor het voorstel in dezen van de CDU-CDAfractie.
Carsten Grawunder (Fractie zonder Grenzen) betoogt dat zijn
fractie het thema met alle tegenstellingen van dien en tegen de
achtergrond van het brede politieke spectrum van de fractie
heeft besproken. Hierbij werd de consensus gevonden dat zij
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zich tegen extra transporten van hoogradioactieve stoffen naar
Ahaus uitspreekt, tot er een oplossing voor de definitieve opslag
is gevonden.
Jürgen Lindemann (SPD-PvdA) geeft aan dat zijn fractie vooraf
niet op de hoogte was van de voorgestelde resolutie van de
CDU-CDA-fractie. De fractie legt uit dat het voorstel pas tijdens
de fractievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering is
geformuleerd. Jürgen Lindemann vraagt of de voorstellen van
de SPD-PvdA- en de CDU-CDA-fractie groot kunnen worden
geprojecteerd.
Het voorstel van de SPD-PvdA-fractie is op verzoek van de
fractie tijdens de vergadering aan de presentatie toegevoegd.
De fractie beklaagt zich erover dat het voorstel niet al eerder
aan de orde is gekomen. Rob Welten wijst op het feit dat het
SPD-PvdA-voorstel al aan de fracties was voorgelegd, maar
excuseert zich dat het niet nog eens apart in de presentatie is
opgenomen.
Dr. Ansgar Hörster (CDU-CDA) vraagt of het de bedoeling van
de EUREGIO-Raad is om 'het grote vat kernenergie' in dit
gremium open te maken. Het gaat in zijn ogen toch vooral om
een gezamenlijke grensoverschrijdende standpuntbepaling over
een lokaal thema in Ahaus.
Jürgen Coße (SPD-PvdA) legt uit dat zijn fractie zich niet zal
verzetten tegen een minimale consensus, te weten het voorstel
van CDA-CDU. Hij verzoekt echter om te stemmen over een
verdergaand voorstel van de SPD-PvdA-fractie.
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Dr. Josef Gochermann meldt dat in het interfraktioneel
vooroverleg met de fracties is gesproken over het
consensusvoorstel.
Jürgen Lindemann vertelt dat de brand in de kerncentrale
Lingen afgelopen jaar duidelijk heeft gemaakt wat de risico's van
kernenergie zijn. Ook tegen deze achtergrond zou het voorstel
van de CDU-CDA-fractie niet breed genoeg zijn geformuleerd.
Joost Nijhuis (Fractie zonder Grenzen) stelt vast dat de
discussie in de Raad sterk Duits is georiënteerd. Het
uitgangspunt binnen de EUREGIO-Raad moet altijd
grensoverschrijdend zijn.
Rob Welten stelt vast dat er thans twee voorgestelde resoluties
zijn waarover kan worden gestemd.

Unanieme aanvaarding van de resolutie
inzake kernafval (bij één onthouding).
Voorgestelde resoluties van de CDU-CDAen SPD-PvdA-fractie alsook de unaniem
aangenomen resolutie van de EUREGIORaad in de bijlage.

De EUREGIO-Raad stemt eerst over het voorstel van de SPDPvdA-fractie, met als uitkomst: acht stemmen voor en 44 tegen.
Aansluitend stemt de EUREGIO-Raad over de voorgestelde
resolutie van de CDU-CDA-fractie. Deze wordt, met één
onthouding, aangenomen.
14.

INTERREG V A

14a

Stand van zaken algemeen

Kennisname

14b

Overzicht van de vergaderdata van
de gremia

Kennisname
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14c

Overzicht van de aangevraagde en
goedgekeurde projecten

15.

Advisering INTERREG V A-projecten

15a

'Health (Pro) Fit'

Aanbeveling met inachtneming van de
opmerkingen van de betreffende commissie.

15b

'Kanalallee Denekamp-Nordhorn'

Aanbeveling met inachtneming van de
opmerkingen van de betreffende commissie.

15c

'Tumorceldetectie in
lymfeknoopmetastasen'

Aanbeveling met inachtneming van de
opmerkingen van de betreffende commissie.

15d

'Ipro-N Continued'

Aanbeveling met inachtneming van de
opmerkingen van de betreffende commissie.

16.

Deelprojecten uit het INTERREG V Kaderproject

16a

Advisering intensieve
samenwerkingsprojecten

Aanbeveling inzake de voorliggende
intensieve samenwerkingsprojecten met
inachtneming van de opmerkingen van de
betreffende commissies

16b

Toegekende aanvragen tot € 5.000

Kennisname

16c

Stand van zaken Kaderproject

Kennisname

16d

Stand van zaken uitputting
middelen Kaderproject

Kennisname

Christoph Almering vertelt dat het secretariaat een INTERREGaanvraag heeft ingediend om na de bijna volledige uitputting van
de middelen in het Kaderproject de verdere subsidiëring van de
zogeheten kleine- en miniprojecten tot aan het einde van de
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looptijd van het project (2022) mogelijk te maken. Het besluit
van de INTERREG-stuurgroep volgt de komende week. In de
tussenliggende periode zorgt het secretariaat voor een
intensieve uitwisseling met projectaanvragers die voor hun
plannen op zoek gingen naar alternatieve oplossingen; het
secretariaat dient hen hierbij van advies.

16e

Bijeenkomsten in het kader van
goedgekeurde projecten

17.

INTERREG VI

Kennisname

Christoph Almering geeft aan, dat bij de voorbereiding van
INTERREG VI in de werkgroepen onder andere over het
meerjarige financiële kader wordt gediscussieerd. Men gaat er
momenteel van uit, dat in INT VI iets minder middelen
beschikbaar zouden worden gesteld dan in INT V. Ook een
discussie over de eventuele verkleining van het
programmagebied baart nog zorgen. Maar er zijn signalen dat
de oude omvang van het programmagebied behouden kan
blijven.
18.

Rondvraag
Voorzitter Rob Welten bedankt de aanwezigen en sluit de
vergadering om 17.15 uur.
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