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Aanwezig 

 
Zie presentielijst 
 

 
PUNT 1 

 
Begroeting en opening 
De voorzitter, de heer Thomas Ahls, begroet de aanwezigen en opent de vergadering 
na een korte voorstellingsronde. 
 

 
PUNT 2 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering d.d. 5 november 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld. 

 
PUNT 3 

 
GrensInfoPunt Rijn-Waal 
 
Mevrouw De Ruiter licht de adviesstructuur en de doelstelling van het GrensInfoPunt 
Rijn-Waal toe. Zij geeft aan dat met de opening van het GrensInfoPunt bij de Euregio 
Rijn-Waal op 17 maart 2016 nu de gebiedsdekkende advisering van grenspendelaars 
en de advisering van bedrijven in het gehele Duits-Nederlandse grensgebied is 
gewaarborgd. Dat de vraag naar gepersonaliseerde advisering bestaat, blijkt al uit de 
grote toeloop die het GrensInfoPunt vanuit de regio en ook van daarbuiten ervaart. 
Op de vraag van de gemeente Nijmegen hoe het GrensInfoPunt wordt gefinancierd, 
geeft mevrouw De Ruiter aan dat de financiering door het INTERREG-project 
GrensInfoPunt tot en met 2019 is gegarandeerd. Alle deelnemende partners dragen 
een eigen deel bij. Na 2019 moet de financiering opnieuw worden bekeken. De 
gemeente Boxmeer vraagt hoe de 3750 jaarlijkse contactmomenten zijn samengesteld. 
Mevrouw De Ruiter geeft aan dat het niet uitsluitend om losse adviezen gaat, maar ook 
om groepsadviezen of beursdeelnames. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

  
PUNT 4  
 

 
Start „Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid” 
 
Mevrouw De Ruiter licht de taken en achtergronden van het „Actieteam 
grensoverschrijdende economie en arbeid” toe. Het gaat hierbij om een initiatief van de 
Nederlandse regering onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken met deelname van andere vakministeries, bijvoorbeeld de 
ministeries van EZ en van OCW, provincies, grensgemeenten en Euregio’s. Van Duitse 
zijde nemen vertegenwoordigers van de Staatskanzlei NRW en van de Duitse 
ambassade aan het Actieteam deel. De kernthema's zijn voorlichting, 
arbeidsbemiddeling, ondernemerschap en school en onderwijs. Voor het themagebied 
Voorlichting is de Euregio Rijn-Waal in het Actieteam verantwoordelijk. Het doel is de 
grensoverschrijdende advisering digitaal en personeel langdurig en structureel te 
waarborgen en te financieren. Er zijn geen andere vragen over dit punt. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 

PUNT 5 INTERREG V A 
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5.1 
 

Actuele stand van zaken INTERREG V A  
 
De heer Zoete, RPM ERW, schetst de stand van zaken rond INTERREG V A.  
 
Tot nu toe zijn er elf projecten door de INTERREG-stuurgroep goedgekeurd, drie 
supraregionale projecten en acht regionale projecten, voor een totaalbedrag aan EU-
gelden van ca. € 23,4 miljoen.  
37% van de regionale middelen is inmiddels in projecten vastgelegd. 
 
De gemeente Nijmegen vraagt of het niet gunstiger zou zijn de beschikbare gelden 
minder snel goed te keuren. Is het niet zo dat nu de mogelijkheid bestaat dat het 
financiële volume van INTERREG V A al in 2017 zal zijn opgebruikt, vraagt Nijmegen 
zich af. De heer Zoete licht de verschillen toe tussen het regionale budget en het 
supraregionale budget en de daarmee verbonden allocatie van middelen. De 
commissievoorzitter, de heer Ahls, wil dit aspect eventueel met het dagelijks bestuur 
bespreken, maar merkt op dat het moeilijk te beoordelen is of er in de toekomst 
mogelijk interessantere projecten zullen zijn.   
 

a. Rapportage uit de stuurgroepen december 2015 en maart 2016 
 
De heer Zoete doet verslag van de resultaten van de laatste twee 
stuurgroepvergaderingen 

 
b. Strategische initiatieven in voorbereiding 

De heer Zoete licht het overzicht kort toe en deelt mede dat er verschillende 
projecten in voorbereiding zijn. Het valt op dit moment nog niet te voorzien of 
het in alle gevallen tot goedkeuring komt.  
Er zijn geen andere kanttekeningen bij dit punt. 
 

 
Besluit: 
Kennisneming 

 
5.2.a Presentatie van het projectvoorstel “MKB-Digitrans” voor de heer Sven Robertz  

De voorzitter nodigt de heer Robertz uit om het projectvoorstel aan de commissie te 
presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe. 
 
De gemeente Nijmegen plaatst een kritische kanttekening bij de ongedetailleerde 
begroting. De heer Zoete geeft aan dat de begroting in het monitoringsysteem zeer 
gedetailleerd is, maar in de commissiestukken om technische redenen is samengevat. 
De gemeente Ede wijst met het oog op de partners op het hoge EU-aandeel. Hoe 
leveren de bedrijven hun cofinancieringsbijdrage? De cofinancieringsbijdragen worden 
overwegend geleverd in de vorm van personeelsuren. Stadt Duisburg vraagt naar de 
administratieve belasting en de baten van dit project. De projectdrager verklaart de 
baten en de mogelijkheden van de grensoverschrijdende samenwerking aan de hand 
van een voorbeeld uit de diervoederbranche. Het gaat om een zeer complex project, 
waarvan overwegend KMU/MKB zullen kunnen profiteren. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische 
aangelegenheden toe. 
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De commissie voor economische aangelegenheden heeft over dit project intensief 
overleg gevoerd en formuleert het kritisch-positieve standpunt dat  
- het project wat partnerstructuur, projectgebied en financiering betreft per se zou 

moeten worden geconcretiseerd  
- het project inhoudelijk en doelgroepgericht zou moeten worden gebundeld 
- het project in combinatie met het initiatief IPRO Zuid zou moeten worden 

geconcretiseerd 
Mochten deze punten niet in positieve zin worden herzien, moet het project opnieuw 
aan de commissie voor economische aangelegenheden worden voorgesteld. 
 
Standpuntbepaling: 
Na intensief overleg komt de commissie tot dezelfde conclusie als de commissie voor 
economische aangelegenheden. 
 
Besluit: 
Het project met een kritisch-positief advies en met de kanttekening dat  

- het project wat partnerstructuur, projectgebied en financiering betreft per se zou 
moeten worden geconcretiseerd  

- het project inhoudelijk en doelgroepgericht zou moeten worden gebundeld 
- het project in combinatie met het initiatief IPRO Zuid zou moeten worden 

geconcretiseerd 
 
aan de Euregioraad doorsturen of bij een negatieve herziening opnieuw aan de 
commissie voorleggen. 
 

5.2.b Presentatie van het projectvoorstel „Clean-Energy-Crossing“ door de heer Martin 
de Vries en de heer Sven Kersten  
 
De voorzitter nodigt de heren De Vries und Kersten uit om het projectvoorstel aan de 
commissie te presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe. 
 
De gemeente Nijmegen vraagt of de personele kosten uitsluitend voor de organisatie 
Kiemt bestemd zijn. De projectdrager geeft aan dat 70% van de geplande personele 
kosten is gereserveerd voor KMU/MKB. 
 
De gemeente Ede vraagt of er in het project een dwarsverbinding bestaat tussen 
energieopslag en energiebesparende maatregelen. Welke meerwaarde heeft het 
project ten aanzien van de al bestaande maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie. De aanvrager geeft aan dat het hoofddoel onder meer is dat betrokken 
bedrijven de grens niet meer als natuurlijke barrière zien. In Nederland worden 
momenteel de meest uiteenlopende mogelijkheden van energieopslag ontwikkeld, 
waarin ook aan Duitse zijde zou moeten worden geparticipeerd en omgekeerd. Er 
wordt al grensoverschrijdend samengewerkt. Deze samenwerking is nog niet 
vanzelfsprekend. Het project heeft als doel de mindset van bedrijven te veranderen.  
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische 
aangelegenheden toe. 
De commissie komt tot de conclusie dat aan dit project ook instellingen zoals 
hogescholen zouden moeten deelnemen en dat er ook overheden bij het project 
zouden moeten worden betrokken, en dat het project verder zou moeten worden 
uitgewerkt.  
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Standpuntbepaling: 
Na kort overleg komt de commissie tot de conclusie dat er aan dit project een positief 
advies kan worden verleend, op voorwaarde dat ook instellingen zoals hogescholen 
aan het project zouden moeten deelnemen en dat er ook overheden bij het project 
zouden moeten worden betrokken en dat van het project ook de grensoverschrijdende 
meerwaarde ten aanzien van de al bestaande maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie verder zou moeten worden uitgewerkt. 
 
Besluit: 
Het project wordt met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorgezonden, 
voorzien van de opmerkingen dat ook instellingen zoals hogescholen aan het project 
zouden moeten deelnemen en dat ook overheden bij het project zouden moeten 
worden betrokken, en dat van het project ook de grensoverschrijdende meerwaarde 
ten aanzien van de al bestaande maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie 
verder zou moeten worden uitgewerkt. 
 

5.2.c 
 

Presentatie van het projectvoorstel „E-Bus 2020: In Motion Charging“ door de 
heer Marcel Manheller 
 
De voorzitter nodigt de heer Manheller uit om het projectvoorstel aan de commissie te 
presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe.  
 
De gemeente Boxmeer vraagt of de gemeente Solingen partner is in het project. De 
aanvrager geeft aan dat Stadt Solingen zeer geïnteresseerd is in het project, maar 
alleen maar geassocieerd partner in het project is, omdat Solingen niet bij het 
INTERREG-werkgebied hoort.  
 
De Euregio Rijn-Waal merkt op dat Arnhem met de ombouw van de trolleybus op 
accubedrijf de uitbreiding van het aantal lijnen zonder bovenleiding wil realiseren. Maar 
het project is uitdrukkelijk geen openbaarvervoerproject. De afzonderlijke technische 
modules worden in de regio gemaakt, dus het project bevordert de toegevoegde 
waarde in de regio.  
De aanvrager vult hierbij aan dat het om een interessant concept gaat, dat door andere 
busbedrijven kan worden overgenomen. De regionale markt van toeleveranciers wordt 
hierdoor sterker. 
 
De gemeente Arnhem bevestigt nog eens het pilotkarakter van het project en de grote 
interesse van veel steden in binnen- en buitenland. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische 
aangelegenheden toe. 
De commissie komt tot het besluit dat er aan dit project een positief advies kan worden 
verleend. 
 
Standpuntbepaling: 
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan de Euregioraad een 
positieve stellingname voor dit project kan worden geadviseerd. 
 
Besluit: 
Het project wordt met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorgezonden. 
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2.d Presentatie van het projectvoorstel „RheijnLand.Xperience“ door de heer Marc 
Wingens 
 
De voorzitter nodigt de heer Wingens uit om het projectvoorstel aan de commissie te 
presenteren. 
 
De gemeente Nijmegen en Stadt Duisburg informeren of ook grotere musea en de 
ministeries van onderwijs aan beide kanten van de grens bij  
het project zijn betrokken. De aanvrager geeft aan dat er al tijdens de looptijd van het 
project ook andere musea door middel van seminars bij het project worden betrokken. 
Het eindsymposium heeft als hoofddoel ook andere musea de kans te geven zich aan 
te sluiten bij de ontwikkelde samenwerkingsmogelijkheden. Maar als kernpartners zijn 
bewust musea gevraagd die geografisch dicht bij elkaar liggen, zodat de bezoeker 
meerdere musea op één dag kan bezoeken en zo de complete geschiedenissen kan 
beleven. Er zijn goede contacten met het Nederlandse ministerie van onderwijs en 
deze worden ook ingezet voor het project, bijvoorbeeld voor het opnemen van contact 
met scholen voor voortgezet onderwijs. De contacten aan Duitse zijde worden in het 
kader van het project nog verder uitgebreid.  
 
De gemeente Boxmeer merkt op dat het Museum in Overloon ook speciale 
aanbiedingen heeft voor jongeren en scholieren. Mogelijk heeft het museum ook 
interesse in deelname. De aanvrager merkt op dat deze mogelijkheid bestaat. 
Hetzelfde geldt voor het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.  
 
Stadt Duisburg geeft aan dat het misschien een goed idee is de universiteiten van 
Duisburg-Essen en Düsseldorf als historisch-wetenschappelijke partners bij het project 
te betrekken. De aanvrager kan zich voorstellen dat de historische samenhang in 
aanmerking wordt genomen en dat de universiteiten bij het project worden betrokken. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische 
aangelegenheden toe.  
 
Standpuntbepaling: 
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan dit project een positief 
advies kan worden verleend, met dien verstande dat musea uit het gehele gebied van 
de Euregio Rijn-Waal in het open projectdeel (netwerk, trainingen, workshops) bij het 
project worden betrokken. 
 
Besluit: 
Het project wordt met een positief advies aan de Euregioraad doorgezonden, met dien 
verstande dat ook musea uit het gehele gebied van de Euregio Rijn-Waal in het open 
projectdeel (netwerk, trainingen, workshops) bij het project worden betrokken. 

 
 

5.2.e Presentatie van het projectvoorstel „Kwalificatie in bosbouw en landschapszorg 
– veilig, mobiel en klaar voor de toekomst“ door de heren Tromp en Bossong 
 
De voorzitter nodigt de heren Tromp en Bossong uit om het projectvoorstel aan de 
commissie te presenteren.  
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De gemeente Ede vraagt of het bij het project uitsluitend om het boswezen gaat en of 
de inhoud van het project ook op andere sectoren, bijvoorbeeld Agro-Food, kan worden 
overgedragen en of er in de oriëntatiefase nog andere partners aan het project kunnen 
deelnemen? De aanvrager geeft aan dat de projectinhoud ook op andere sectoren, 
bijvoorbeeld bosbeheer of landschapszorg kan worden overgedragen. Volgens de 
aanvrager kunnen er ook nog andere partners aan het project deelnemen. De 
gemeente Nijmegen vraagt of de certificaten ook door de opdrachtgever worden 
erkend en geaccepteerd. De aanvrager geeft aan dat men arbeidsrechtelijk verplicht is 
aan te tonen dat men het werk door gekwalificeerde mensen laat uitvoeren, dus maakt 
het certificaat deel uit van de aanbesteding. De gemeente Nijmegen vraagt of er in het 
project ook juridische ondersteuning is gepland, omdat de betreffende wettelijke 
grondslagen in Duitsland en Nederland verschillend zijn. Zijn de Duitse en de 
Nederlandse autoriteiten bereid gelijkwaardige certificaten uit te reiken. De heer Zoete 
geeft aan dat er in het kader van het project een EU-certificaat wordt ontwikkeld dat de 
Nederlandse en Duitse certificaten vervangt.   
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor grensoverschrijdende 
verstandhouding toe. 
Na de bespreking kwam de commissie tot de conclusie dat dit project een belangrijke 
bijdrage levert aan een eenduidige kwalificatie voor werknemers in bosbouw-, land- en 
tuinbouwbedrijven en kwekerijen in de grensregio.  
De doelgroep zou echter breder moeten worden gekozen. Ook zelfstandigen moeten 
over het certificaat worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen in het bezit te 
komen van dit certificaat. Dit wordt aan de leadpartner doorgegeven. 
 
Standpuntbepaling: 
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan de Euregioraad een 
positieve stellingname voor dit project kan worden geadviseerd, met de opmerking dat 
alle beroepen die aanknopingspunten hebben met de sector bos en hout (o.a. 
brandweer, tuinbouw), in het project worden meegenomen. 
 
Besluit: 
Het project wordt met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorgezonden. 
 

PUNT 6  Jaarafsluiting 2015 
 
De jaarafsluiting is in maart 2016 gecontroleerd door accountantskantoor Concunia 
GmbH uit Münster. Er is een accountantsverklaring zonder beperkingen afgegeven. 
Het jaar 2015 is met een positief resultaat ter hoogte van € 1362,91 afgesloten. 
 
De gemeente Nijmegen vraagt of er geen aanspraak kan worden gemaakt op de 
vereffeningsreserve. Mevrouw Knoor geeft aan dat dit volgens de Duitse gemeentelijke 
financiële wetgeving niet zonder meer mogelijk is. 
 
Besluitvoorstel: 
Kennisneming 
 
 

PUNT 7 Mededelingen/rondvraag 
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De voorzitter wijst resumerend op de toegezonden stukken over dit punt. 
Mevrouw De Ruiter licht het „Platform voor raadsleden“ toe. Op 17 maart is tijdens de 
informele Euregioraadbijeenkomst gesproken over een platform voor raadsleden. 
Aanleiding was de vraag van de Euregioraad in de vergadering van 26 november 2015 
naar een dergelijk platform. In verschillende kleine werkgroepen is gesproken over 
mogelijke thema's die een platform ter hand zou kunnen nemen en over de 
organisatievorm van het platform. Ook hebben tijdens de bijeenkomst meerdere 
raadsleden zich gemeld en aangegeven dat zij graag aan een dergelijk platform willen 
meewerken. Belangrijk is dat deze groep niet te groot is, dat Duitsland en Nederland 
even sterk zijn vertegenwoordigd en dat ook de verschillende deelregio's zijn 
vertegenwoordigd. Het bureau van de Euregio Rijn-Waal heeft daarom nog enkele 
raadsleden benaderd uit deelregio's die tijdens de bijeenkomst van de Euregioraad niet 
aanwezig waren, met het verzoek zich aan te sluiten. Uiteindelijk zijn het dertien 
raadsleden die op 7 juni zullen deelnemen aan een eerste brainstormsessie. Op basis 
hiervan worden concrete maatregelen en activiteiten uitgewerkt, waarbij de verbetering 
van de informatiestroom een van de punten zal zijn. De commissies worden over de 
voortgang van het platform op de hoogte gehouden. 
Stadt Duisburg vraagt of er alleen raadsleden aan het platform mogen deelnemen of 
ook niet-raadsleden. Mevrouw De Ruiter deelt mede dat eventueel op een later tijdstip 
wordt voorzien ook niet-raadsleden aan het platform te laten deelnemen.  
Mevrouw De Ruiter licht het „Benelux-overleg“ toe. Ten aanzien van de toegezonden 
informatie vult zij aan dat NRW als geassocieerd partner, vertegenwoordigd door de 
Staatskanzlei, deelneemt aan het Benelux-overleg. Niedersachsen neemt geen deel 
aan het overleg. Het Benelux-overleg tracht voor Nederland, België, Luxemburg en 
NRW voor de nationale regeringen aanbevelingen te formuleren voor verschillende 
thema's. Momenteel gaat het hierbij om het thema grensoverschrijdende 
samenwerking en internationalisering van de arbeidsmarkt. Daaronder vallen ook de 
persoonlijke advisering van grensgangers, statistische gegevens en de erkenning van 
diploma's. Ter voorbereiding op het Benelux-overleg vinden regionale overlegsessies 
plaats met beleidsmakers uit de regio. Op 18 mei vindt er een regionaal overleg plaats 
in het Euregio-Forum. Eind verleden jaar heeft er een vergelijkbaar overleg bij de 
EUREGIO in Gronau plaatsgevonden. 
 
De gemeente Nijmegen vraagt of het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal een 
mening heeft over het onderzoek naar de slimste verbinding tussen Duitsland en 
Noordoost-Brabant. De heer Kochs geeft aan dat deze mededeling bedoeld is ter 
informatie aan de commissieleden. Dit initiatief wordt niet in het kader van een 
INTERREG-project uitgevoerd.  
 
De gemeente Boxmeer vraagt of het klopt dat het tot voor kort in NRW niet was 
toegestaan wijnstokken aan te planten. De heer Kochs geeft aan dat dit inderdaad het 
geval was. Een wetswijziging sinds 1 januari 2016 maakt ook aan de Niederrhein 
wijnbouw mogelijk. Voor de wijnboeren uit Groesbeek is dit een positieve ontwikkeling. 
De eerste grensoverschrijdende ideeën in deze branche zijn al geuit.  
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PUNT 8 Sluiting 

 
Omdat er verder geen vragen zijn, sluit de voorzitter onder dankzegging aan de 
deelnemers om 16:45 uur de vergadering. 

 
 
Kleve, 3 mei 2016 
 
 
 
W. Knoor 
Ambtelijk secretaris 
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