VERSLAG
van de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 20 maart 2015 in Haaksbergen

Aanwezig: zie presentielijst

1:

Opening en begroeting

Alvorens de voorzitter, de heer Welten, de vergadering opent, wordt een minuut stilte in acht
genomen ter nagedachtenis aan de recentelijk overleden heer Henk Aalderink. Als burgemeester
van

de

gemeente

Bronckhorst

heeft

hij

zich

ondermeer

succesvol

ingezet

voor

de

grensoverschrijdende samenwerking, ook als fractievoorzitter van de kleine fracties in de
EUREGIO-raad.
Vervolgens krijgt de heer Gerritsen, burgemeester van de Gemeente Haaksbergen het woord. In
zijn welkomstwoord gaat hij ondermeer in op de gemeenschappelijkheden van de gemeente
Haaksbergen met de Duitse buren zoals de textielindustrie en de “Niedersachsische” taal.
Tenslotte bericht hij over de langdurige en nauwe samenwerking met de gemeente Ahaus.
De heer Welten bedankt de heer Gerritsen voor de gastvrijheid en bericht dat de agenda wordt
aangevuld met mededeling 3f: “Gevolgen van de werkzaamheden aan de Betuwelijn voor het
goederenvervoer in het EUREGIO-gebied”.
Besluit:
Aansluitend wordt de agenda met aanvulling van punt 3f door de EUREGIO-Raadsleden vastgesteld.
2:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIOraad d.d. 21 november 2014

Besluit:
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
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3:

Mededelingen

a) Sensibiliseringscampagne van het

Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit

Winterswijk bij huisartsen uit de Kreis Borken
b) Samenwerking Gronau – MST Enschede op het gebied van acute zorg voor
kinderen
c) Projectidee F35 Enschede – Gronau
d) “Mach Mit!”-dag 2015 in de regio
e) Gezamenlijke reactie van de Nederlands-Duitse Euregio’s
aan de VNG
Mevrouw Maes bericht dat een brief met soortgelijke strekking werd opgesteld
voor de (in)formateurs voor de collegevorming van de grensprovincies naar
aanleiding

van

de

Provinciale

Statenverkiezingen

van

18

maart

jl.

Via

http://www.euregio.eu/nl/persberichten/euregio%E2%80%99s-sturen-open-briefaan-grensprovincies kunt u de brief downloaden.
f)

Gevolgen

van

de

werkzaamheiden

aan

de

Betuwelijn

voor

het

goederenvervoer in het EUREGIO-gebied
Mevrouw Schwenzow wijst in haar mondelinge toelichting op de stukken die
tijdens de fractiebijeenkomsten werden uitgedeeld. Vanwege werkzaamheden aan
het spoor tussen Emmerich en Oberhausen zal er in de komende drie jaren meer
goederenvervoer door het EUREGIO-gebied plaatsvinden. Concreet zal dit er in
2017 toe leiden dat op de spoorverbinding Oldenzaal-Rheine in plaats van 20
treinen 30 treinen per dag de grens zullen overgaan.
Besluit:
Mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
4:

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

De heer Achterkamp (CDA/CDU) roept het EUREGIO-secretariaat op om zich in te zetten voor
de verbinding van de Regio Twente en Achterhoek naar de luchthaven Münster-Osnabrück
(FMO).

De heer De Graaf (waarnemend burgemeester van de gemeente Enschede) ondersteunt dit
voorstel. Immers, nu duidelijk is geworden dat Twente geen burgerluchthaven krijgt, is alles er
aan gelegen om de bestaande burgerluchthaven in ons gebied beter te ontsluiten. De Oost-West
verkeersverbinding moet verbeteren.
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Ook de heer Van Oostrum (Fractie Zonder Grenzen) en de heer Coße (SPD/PvdA) bekrachtigen
dit. De heer Coße wijst er verder op dat het van belang is om een multimodale aanpak van het
verkeers- en vervoersvraagstuk te hebben.

De heer Welten zegt toe dat het Dagelijks Bestuur hier mee in de mate van het mogelijke aan de
slag zal gaan en wijst op de rol van de directe probleemeigenaren; de aandeelhouders.

De heer Coße deelt verder mee dat mevrouw Bronsvoort (burgemeester van de gemeente Oost
Gelre) tot Nederlandse voorzitter van de SPD/PvdA-fractie werd verkozen. Mevrouw Bronsvoort
spreekt haar dank uit voor het vertrouwen waarop de heer Welten haar veel succes wenst.

Mevrouw Seidensticker-Beining brengt in dat de SPD/PvdA-fractie het in euregionaal verband wil
hebben over de omgang met vluchtelingen.

De heer Van Oostrum betwijfelt of de vluchtelingenproblematiek in het EUREGIO-verband
behandeld

moet

worden

en

wijst

op

het

feit

dat

vluchtelingenbeleid

een

landelijke

aangelegenheid is. Mevrouw Seidensticker-Beining maakt duidelijk dat het haar gaat om
kennisuitwisseling.

Mevrouw Schwenzow wijst erop dat de opvang en de omgang met vluchtelingen in het geval van
kennisuitwisseling wél een thema voor de EUREGIO zou kunnen zijn. Zij zegt toe om dit thema
te behandelen tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling.

5:

Bericht uit de commissie-vergaderingen

a) Commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
De heer Stam (Fractie Zonder Grenzen) bericht dat ook de commissie
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling het heeft gehad over de bereikbaarheid
van FMO vanuit Nederland. Een tweede thema dat werd besproken, was het
verschil in grondprijzen tussen Duitse en Nederlandse bedrijventerreinen en de
vraag hoe de Nederlandse en de Duitse zijde tot een betere afstemming
kunnen komen. Verder werd het thematisch forum “KlimaEnergie” opgericht.
Tijdens een eerste bijeenkomst stond kennisuitwisseling centraal.
Mevrouw Schwenzow vult aan wat betreft het verschil in grondprijzen van
bedrijventerreinen, dat het Ministerie EZ hierover net een onderzoek heeft
gepubliceerd. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens de eerstvolgende
vergaderingen van de commissies “Economie en Arbeidsmarkt” en “Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling” besproken.
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De

heer

Zwicker

(CDA/CDU)

verduidelijkt

dat

dit

thema

niet

enkel

grensoverschrijdend speelt maar ook binnen de regio. Hij wijst er verder op dat
het binnen het euregionaal debat niet enkel mag gaan over de prijs maar ook
over het verschil in belastingen en fiscale voordelen.
De heer De Graaf (waarnemend burgemeester van de Gemeente Enschede)
benadrukt dat het minder uitmaakt of bedrijven zich vestigen aan Duitse of
Nederlandse kant. Het gaat immers om werkgelegenheid voor het hele gebied.
b) Commissie MOZER - Maatschappelijke ontwikkeling
De heer Coße (SPD/PvdA) geeft aan dat de samenstelling van de commissie,
een mix tussen deskundigen en politiek, in vergelijking met de werkgroepen
heeft gezorgd voor een nieuwe dynamiek. Er vond tijdens de afgelopen
bijeenkomst een uitwisseling plaats over het cultuurhistorisch centrum
Westmünsterland. Voor de volgende vergadering staat de bevordering van de
buurtaal op de agenda.
Tenslotte vond er binnen de commissie ook een discussie plaats over de
werkwijze rond INTERREG-projecten. Een centrale vraag daarbij was: hoe
wordt met adviezen omgegaan.
c) Commissie Economie en Arbeidsmarkt
De heer Gochermann (CDA/CDU) is tevreden met het werk van de commissie
en de manier waarop de adviezen met betrekking tot de INTERREG-projecten
opgenomen werden in de stukken van de EUREGIO-Raad. Hij bericht dat er
enige onduidelijkheid bestond bij de commissieleden wat betreft de advisering
van de INTERREG-projecten. De heer Gochermann vraagt hoe er mee wordt
omgegaan als een project qua thema meerdere commissies betreft. Moeten de
commissies daarover dan apart of samen overleggen? Ter verduidelijking zal
het

EUREGIO-secretariaat

een

schema

opstellen

van

het

besluitvormingstraject. Belangrijk daarbij is dat de commissieleden begrijpen
dat zij via het advies aan de EUREGIO-Raad de stem bepalen van EUREGIO,
die één van meerdere INTERREG-partners is in de stuurgroep.
Verder stelde men vast dat er veel projecten van grote omvang ter goedkeuring
voorlagen. De vrees werd dan ook geuit dat het INTERREG-budget op die
manier snel op raakt. Om hierover een betere inschatting te kunnen maken, zal
het

EUREGIO-secretariaat

een

overzicht

opstellen

van

de

resterende

budgetten.
Inhoudelijk werd het INTERREG V-projectconcept “GEP” (Netwerk Grenzeloos
Efficiënt

Produceren

in

de

EUREGIO

voor

CO2-reductie

productiviteitsverhoging in het MKB) van de Handwerkskammer besproken.
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en

Presentatie “Grensoverschrijdend Platform Regionaal Waterbeheer (GPRW”)
door Tobias Renner en Stefan Michel, Coördinatiebureau GPRW

De presentatie treft u aan in de bijlage.
In een reactie op de presentatie stelt de heer Visser (CDA/CDU) vast dat men in het grensgebied
er ook op het gebied van water tegen aan loopt dat Europese regelgeving verschillend wordt
omgezet in Nederland en Duitsland. Hij vraagt zich af in hoeverre beide overheden van elkaar
kunnen leren. Er volgt een aanvullende vraag van de heer Welten of de autoriteiten aan
weerszijden van de grens voldoende bij deze activiteiten betrokken zijn. De heer Renner
beantwoordt deze vraag bevestigend.
De heer Zwicker (CDA/CDU) herinnert aan het hoogwater van 2010 en welke uitdaging het daarbij
was om contact op te nemen met de juiste aanspreekpunten aan de andere kant van de grens. Hij
begroet dat met de komst van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer
deze grensoverschrijdende contacten meer zijn geïnstitutionaliseerd. Een good practice op het
gebied van grensoverschrijdende waterkwaliteit was het Slinge-project waarbij in samenwerking
met de landbouwers een preciesere omgang met mest werd gerealiseerd. Ook voor de toekomst
is dit een belangrijk thema.
6:

Benoeming nieuwe leden Dagelijks Bestuur

De heer Welten geeft de heer De Graaf en de heer Bruggink kort het woord. In hun korte
voorstelrondje stellen ze zich zelf voor en onderstrepen de belangrijkheid van grensoverschrijdende samenwerking.
Besluit:
Fred de Graaf en Claudio Bruggink worden verkozen tot leden van het Dagelijks Bestuur van
EUREGIO.

7:

Ontwikkeling grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid

Mevrouw Maes bericht dat momenteel de, naar inschatting van de deskundigen, meest urgente
maatregelen worden opgepakt. De ervaringen die in de komende tijd worden opgedaan, zullen
worden

gebruikt

voor

het

nemen

van

verdere

stappen.

Tijdens

de

eerstvolgende

Raadsvergadering zal over de voortgang worden bericht.

De heer Schouten (SPD/PvdA) onderstreept de grote betekenis van dit agendapunt. Hij roept op
om de knelpunten concreter in kaart te brengen. Met als doel om op korte termijn in actie te
komen.
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Mevrouw Maes legt uit dat het in totaal om elf knelpunten gaat die samen moeten worden
aangepakt.

De heer Kok (Fractie Zonder Grenzen) zegt heel enthousiast te zijn over dit agendapunt. Hij
benadrukt verder het belang van lobbywerk. Via de G32 of VNG kan deze lobby richting het Rijk
kracht worden bijgezet. Het verheugt hem zeer dat ook de Duitse stakeholders enthousiast zijn.
De heer Donderwinkel (CDA/CDU) bepleit het komen tot één grensoverschrijdende arbeidsmarkt
en wijst er aansluitend op dat het nieuwe belastingverdrag niet voor alle grensgangers positief
uitpakt. Hij roept de EUREGIO op om in Berlijn en Den Haag lobbywerk te verrichten.

In een reactie wijst mevrouw Schwenzow er op dat de door de vier Duits-Nederlandse Euregio´s
georganiseerde conferentie “Taal Advies Werk” van 13 maart jl. heeft bijgedragen aan de lobby
wat betreft grensoverschrijdend werk. De heer Diersen (CDA/CDU) spreekt zijn waardering uit
over de bijeenkomst, maar zegt zich niet te kunnen neerleggen bij uitspraken van de nationale
overheden dat het grensgebied met betrekking tot knelpunten geduld moet hebben. Hij roept op
tot actie op alle niveaus, ondermeer op het gebied van buurtaal. De heer De Graaf (lid Dagelijks
Bestuur) onderschrijft dit. Desnoods moeten we vooruitgang forceren via onconventionele wegen.
We mogen niet afwachten en moeten experimenteerruimte opzoeken.

De heer Dauer (CDA/CDU) suggereert dat EUREGIO aan Duitse kant de Abgeordneten kan
inzetten wat betreft lobby, bijvoorbeeld op het gebied van het belastingbedrag. Ook EuropaAbgeordneten kunnen bijdragen aan een oplossing, volgens de heer Zwicker (CDA/CDU) en
Coße (SPD/PvdA). Mevrouw Bronsvoort (SPD/PvdA) herinnert aan de motie Schouten-Mulder om
te komen tot een economische agenda voor de grensregio´s.

Mevrouw Schwenzow verduidelijkt dat het grensgebied niet in eerste instantie getroffen wordt
door de Europese, maar wel veel meer door de Duitse en Nederlandse regelgeving. Verder geeft
ze aan dat het secretariaat soms ook aan het einde van haar capaciteit zit en aangewezen is op
de ondersteuning van de EUREGIO-Raadsleden.

Mevrouw Reismann (CDA/CDU) brengt in dat de pedagogisch medewerker die aan de slag is
gegaan in Münster een goed voorbeeld is van concrete actie en dat dit navolging verdient. De
heer Zwicker (CDA/CDU) wijst erop dat de erkenning van diploma’s nog steeds een probleem is.
Verder bepleit hij partnerschappen tussen de ROC´s en de Berufskollegs om Duitse en
Nederlandse studenten / Auszubildenden kennis te laten maken met de arbeidsmarkt in het
buurland.

Tenslotte bedankt de heer Welten zich voor de hartstochtelijke discussie.

K:\222 EUREGIO-Rat\NL-Vergaderstukken\2015\150320\Worddocumenten\VERSLAG_DEF.doc

Besluit:
Kennisname.

8:

Grensinfopunt – ondertekening intentieverklaring in het kader van de
conferentie op 13 maart a.s.

De heer Welten geeft in een korte toelichting aan dat de intentieverklaring tot doel heeft om de
persoonlijke advisering aan burgers en ondernemers grensbreed te professionaliseren en de
communicatie te versterken.

Besluit:
Kennisname.
9:

Besluitvorming inzake regeling voor het grensoverschrijdende openbare
lichaam EUREGIO

De heer Van Oostrum (Fractie Zonder Grenzen) en de heer Achterkamp (CDA/CDU) geven aan
dat de stukken duidelijk zijn en dat hun fracties kunnen instemmen. Daarna wordt overgegaan tot
besluitvorming. Het voorstel wordt unaniem besloten.

Besluit:
1.

De EUREGIO-Raad verzoekt de gemeente / Kreis in te stemmen met de regeling voor het
grensoverschrijdende openbaar lichaam EUREGIO en te besluiten als lid toe te treden op
het tijdstip van oprichting van dit openbaar lichaam.

2.

Daarnaast verzoekt de EUREGIO de gemeente / Kreis vertegenwoordigers voor het
Algemeen Bestuur van de EUREGIO te benoemen.

3.

Verder doet de EUREGIO-Raad het verzoek aan de Duitse lidgemeenten / Kreise hun
vertegenwoordiger(s) in de Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO e.V. opdracht te
geven in te stemmen met opheffing van de EUREGIO e.V. zodra het grensoverschrijdende
openbaar lichaam EUREGIO feitelijk is opgericht.

10:

Besluitvorming inzake harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage

De heer Coße (SPD/PvdA) roept alle Raadsleden op om zich in de komende maanden binnen
hun gemeente / Kreis in te zetten voor EUREGIO wat betreft toetreden tot de regeling en
harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage.
Aansluitend wordt het voorstel tot harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage unaniem besloten.
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Besluit:
1.

De EUREGIO-Raad verzoekt de gemeenten / Kreise in te stemmen met heffing van een
lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 per inwoner per jaar, dit voor zover de regeling
lidmaatschapsbijdragen door het Algemeen Bestuur van de EUREGIO wordt aangenomen,
waarbij tot het moment van opheffing van de EUREGIO e.V. de bijdragen per gemeente /
Kreis aan het grensoverschrijdende openbaar lichaam zullen worden verrekend met de
bijdragen van de gemeente / Kreis voor het lidmaatschap van de EUREGIO e.V.

2.

Daarnaast

doet

de

EUREGIO-Raad

het

verzoek

aan

gemeenten

/

Kreise

de

begrotingsmiddelen voor de bijdrage van € 0,29 per inwoner per jaar beschikbaar te stellen.
3.

Verder doet de EUREGIO-Raad het verzoek aan de Duitse lidgemeenten / Kreise hun
vertegenwoordigers in de Algemene Ledenvergadering opdracht te geven ermee in te
stemmen dat, in afwijking van art. 18 van de statuten van de EUREGIO e.V., het vermogen
van de EUREGIO e.V. niet aan de leden, maar aan het grensoverschrijdende openbaar
lichaam EUREGIO wordt overgedragen.

11:

INTERREG IV A (mededeling van het regionaal programma-management)

Besluit:
Kennisname.

12:

INTERREG V (mededeling van het regionaal programma-management)

Mevrouw Schwenzow legt uit dat de subsidiegrondslagen nog steeds niet zijn goedgekeurd.
Naar verwachting zal het INTERREG-comité van toezicht op 27 maart a.s. erover beslissen.
Vervolgens zouden op 23 april a.s. de eerste INTERREG-projecten door de INTERREGstuurgroep kunnen worden goedgekeurd.
Besluit:
Kennisname.
13:

Advisering INTERREG V-projecten

De heer Van Oostrum (Fractie Zonder Grenzen) noemt het hoge aantal projecten op het gebied
van “health” opvallend en pleit voor een brede invulling van het INTERREG-programma. Wat
betreft het project g) en h) heeft de Fractie Zonder Grenzen haar vragen bij het innovatieve
karakter. Verder doet de fractie een oproep om de grensoverschrijdende meerwaarde van de
projecten kritisch te bekijken. Het verminderen van de barrierewerking van de grens moet voorop
staan.
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De heer Zwicker (CDA/CDU) wijst er op dat vele projecten op het gebied van gezondheidszorg
ook van belang zijn voor de burger. Een voorbeeld hiervan is het grensoverschrijdend
ambulancevervoer.
Door de heer Coße (SPD/PvdA) wordt er aan de hand van het voorbeeld “EurSafety-Health-Net”
op gewezen dat projectideeën vaak uitgroeien tot heel waardevolle grensoverschrijdende
projecten. Hij herinnert de raadsleden eraan hoe moeilijk dit project indertijd tot stand is
gekomen. Mevrouw Reismann (CDA/CDU) zegt zich hier volledig bij aan te sluiten.
De heer Van Oostrum (Fractie Zonder Grenzen) verduidelijkt dat de fractie oproept om kritisch te
blijven. We moeten ons telkens de vraag stellen of projecten in euregionaal verband dan wel in
landelijk verband moeten worden opgepakt.
a) INTERREG V A-project “health-i-care: we care for health
and innovation”
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
b) INTERREG V A-project “Witness”
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
c) INTERREG V A-project “Monitoring Cognitive Impairment
at Home”
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
d)

INTERREG V A-project “68Ga-MiniLab voor de geautomatiseerde synthese, productie en waliteitscontrole van PETradiofarmaca”

De heer Gochermann (CDA/CDU) vraagt of er al meer duidelijkheid is over de subsidie die door
NRW wordt verleend. Mevrouw Schwenzow zegt dat een antwoord volgt tijdens de
eerstvolgende commissiebijeenkomst. Het project zal immers nog in een tweede regionaal
overleg worden behandeld.
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerking van het Dagelijks Bestuur.
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e) INTERREG V A-project „MIND - Medische Innovatie

Nederland Duitsland“
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
f) INTERREG V A-project “Kiemgetalbestrijding in Food
sector. Gezondheidszorg en overige [publieke] sectoren”
Besluit:
Positief advies.
g) INTERREG V A-project “E-mobiliteit in het economisch
verkeer”
Besluit
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
h) INTERREG V A-project “Buurtbus Denekamp – Nordhorn”
Besluit:
Positief advies met inachtneming van de opmerkingen van het Dagelijks Bestuur.
14:

Rondvraag

De heer Welten dankt iedereen voor de deelname en sluit de vergadering.
Enschede / Gronau, 26-03-2015
Marieke Maes
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