
 

Verslag informele Euregioraadsvergadering op 17 maart 2016 
 
 
Punt 1 Begroeting / Opening  
Voorzitter Hubert Bruls heet alle aanwezigen van harte welkom en licht kort de agenda toe.  
 
 
Punt 2 Discussie in groepen over het verzoek van de Euregioraad om geëngageerde 
 raadsleden een platform te bieden 
De voorzitter begint met een korte terugkoppeling van de Euregioraadsvergadering van 26 
november jl.. Naar aanleiding van het voorgelegde uitvoeringsvoorstel m.b.t. de Strategische 
Agenda 2020 heeft de Euregioraad een drietal voorstellen ter concretisering aangenomen. 
Dit zijn: 

1. Organisatie van een mini-symposium over duurzaamheid voor bestuurders en 
raadsleden met best-practices en projectvoorbeelden.  
Recentelijk hebben enkele bijeenkomsten over het verwante thema biodiversiteit 
plaatsgevonden (eind oktober 2015 (met bestuurders, raadsleden en ambtenaren) en 
begin maart). De resultaten van beide bijeenkomsten worden op dit moment verder 
uitgewerkt en kunnen mede als inpunt dienen voor de bestuurlijke bijeenkomst over 
duurzaamheid, Voorstel is om dit symposium in de tweede helft van dit jaar te 
organiseren. 

2. Het 6-steden of 100.000+stedenoverleg inzetten om een bijeenkomst o.i.d. te 
organiseren in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap, passend bij de 
Urban Agenda. Het onderwerp Urban Agenda, dat Nederland als speerpunt voor zijn 
voorzitterschap had vastgelegd is ingehaald door de vluchtelingenactualiteit, vandaar 
dat een bijeenkomst rondom dit thema lastig is.  
Wel vindt er op initiatief van burgemeester Kaiser van Arnhem medio juni in het 
Openlucht Museum een bestuurlijke conferentie plaats over het thema 
grensoverschrijdende veiligheid. De organisatie hiervan ligt bij het Ministerie voor 
Veiligheid en Justitie, het consulaat generaal in Düsseldorf en de Veiligheidsregio 
Gelderland-Midden. Ook de Euregio Rijn-Waal is hierbij betrokken. De bijeenkomst 
wordt ingekaderd in het Nederlandse EU-voorzitterschap en biedt de gelegenheid de 
Euregio Rijn-Waal op de kaart te zetten.  

3. Het bieden van een platform voor betrokken raadsleden.  
Het idee is dat de gemeenteraadsleden in de Euregioraad een platform creëren voor 
deze groep voor meet betrokkenheid, informatie-uitwisseling en om de ontwikkeling 
van nieuwe ideeën te stimuleren.  
 

Over dit laatste voorstel wordt tijdens de vergadering in zevengroepen verder 
gediscussieerd. De aanwezigen wisselen met elkaar van gedachten over de volgende 
vragen: 

a. Welke thema´s / onderwerpen kunnen door dit platform opgepakt worden? 
b. Hoe kan dit platform georganiseerd worden? 
c. Zijn er raadsleden die belangstelling hebben om in dit platform een actieve rol te 

vervullen? 
 
Punt 3 Samenvatting resultaten groepsdiscussie 
De Euregioraadsleden hebben in zeven kleinere groepen over bovenstaande vragen met 
elkaar gediscussieerd. Per groep zijn de uitkomsten kort weergegeven: 

Groep 1 
Deze groep heeft zich met name geconcentreerd op de thema´s die het platform zou kunnen 
behandelen en zijn hierbij tot de volgende onderwerpen gekomen: buurtaalkennis, 



 

interculturele competenties, betere dijken in Duitsland, wederzijdse erkenning van 
opleidingen, openbaar vervoer, energie en milieu (windmolens, ontzandingen), 
mogelijkheden voor grensoverschrijdende stichtingen. 
 
Groep 2 
Deze groep is begonnen met de vaststelling, dat Europa in zwaar weer verkeerd. Een 
stevigere regionale fundering helpt Europa vooruit. Hieraan moet in de regio harder gewerkt 
worden. De raadsleden willen zich hiervoor inzetten, maar hiervoor is een goede 
ondersteuning door de Euregio Rijn-Waal gewenst, eventueel in geformaliseerde vorm met 
een eigen budget. Ook digitaal zou er een platform gevormd moeten worden, plek op de 
website en een digitale ideeënbus. 
Thema´s die opgepakt zouden kunnen worden zijn: stand van zaken EU, vluchtelingen, 
duurzaamheid, mobiliteit, erkenning van diploma´s, mogelijkheden voor 
grensoverschrijdende stichtingen. 
Algemeen kan het platform een rol spelen met betrekking tot informeren. Hoe kunnen de 
werkzaamheden van de Euregioraad naar de gemeenteraden teruggekoppeld worden, hoe 
kan de informatiestroom vereenvoudigd worden. 
 
Groep 3 
Deze groep ziet kansen voor de volgende onderwerpen: PKW-Maut, hoogwater, 
windmolens, talenkennis. Daarnaast kan het platform actief politieke thema´s delen, 
bijvoorbeeld op het gebied van (integratie van) vluchtelingen.  
Het plaform zou informeel moeten zijn en kan bijvoorbeeld in een facebookgroep met elkaar 
communiceren. De Euregio Rijn-Waal zou een faciliterende rol moeten vervullen. 
 
Groep 4 
Deze groep vindt het belangrijk dat er door het platform geen dubbel werk verricht wordt. 
Daarnaast dient er zowel een digitale als fysieke ontmoetingsplek voor het platform te 
worden ingericht. Deze groep stelt vast dat er relatief gezien weinig raadsleden bij de 
Euregio Rijn-Waal betrokken zijn, maar dat alle gemeenteraadsleden samen een immens 
netwerk vormen. Hiervan moet geprofiteerd worden. Een manier waarop dit kan is 
bijvorbeeld door in elkaars keuken te kijken. Taal en onderwijs zijn thema´s die het platform 
op zou kunnen pakken, maar voor deze groep is het belangrijk dat eerst het proces duidelijk 
is en daarop volgt de inhoud. 
 
Groep 5 
Deze groep vindt het belangrijk dat het platform een goede weergave van de regio 
weerspiegeld, grote en kleine en Nederlandse en Duitse gemeenten dienen 
vertegenwoordigd te zijn. Er is zeker geen gebrek aan enthousiasme. De groep is van 
mening, dat een eerste bijeenkomst zou moeten worden gebruikt om te brainstormen, 
daarna zouden er evt. thematisch aanvullende bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. De 
netwerkfunctie staat centraal, aandacht voor het uitwisselen van ervaringen, want met kan 
veel van elkaar leren. De lacunes in de beschikbare informatie moeten worden gevuld. 
Thema´s die behandeld zouden kunnen worden zijn buurtaal, onderwijs, sociale thema´s 
m.b.t. grensoverschrijdend wonen en werken, water en communicatie.  
 
Groep 6 
Voor deze groep is de bekendheid van de Euregio Rijn-Waal het centrale thema, dat het 
platform op zou moeten pakken. De artikelenreeks (in de Gelderlander en Rheinische Post 
november/december 2015) was een goed begin, maar er zijn ook andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld een roadshow. Er moet een wisselwerking tussen de Euregio Rijn-Waal en de 
inwoners van het gebied ontstaan. Bij het platform moeten daarom ook medewerkers van de 
Euregio Rijn-Waal betrokken worden.  
 



 

Groep 7 
Vastgesteld wordt door deze groep dat het Europese fundament wankelt, ook de 
internationale stedenbanden nemen af, wel is het van belang dat men weet wat er bij de 
buurgemeenten speelt. Hier kan het platform een rol vervullen. De meeste thema´s die het 
platform op zou kunnen pakken zijn reeds door de voorgaande groepen genoemd, daarnaast 
wordt gezondheidszorg nog als mogelijk thema genoemd. Een formeel gremium is voor deze 
groep niet gewenst.  
 
Er hebben zich in totaal 14 raadsleden uit Nederland en Duitsland gemeld, die graag een 
actieve rol in het platform voor raadsleden willen spelen. Deze raadsleden zullen binnenkort 
benaderd worden voor een eerste inventariserende bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst 
zullen ook enkele raadsleden uit de Kreis Wesel en de Stadt Duisburg benaderd worden. 
Deze bijeenkomst zal voor de zomer plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige 
verdeling van Nederlandse en Duitse gemeenten. 
 
Punt 4 Toelichting GrensInfoPunt Euregio Rijn-WaalOp verzoek geeft de heer Kamps 
een korte toelichting op het GrensInfoPunt. Het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal 
maakt deel uit van een netwerk van GrensInfoPunten langs de gehele Nederlands-Duits-
Belgische grens. De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens zijn inmiddels 
allemaal ingericht. De Nederlands-Belgische GrensInfoPunten volgen naar verwachting nog 
dit jaar. Het INTERREG-projectvoorstel voor GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal is vorig 
jaar november voorgelegd aan de Commissies voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
en Financiën en Projecten en de Euregioraad. De INTERREG-stuurgroep heeft het project 
begin december goedgekeurd en het project en daarmee het GrensInfoPunt zijn in januari 
van start gegaan.  

De heer Kamps geeft ten slotte aan, dat tijdens de aansluitende openingsbijeenkomst 
inhoudelijk uitgebreider op de dienstverlening van het GrensInfoPunt zal worden ingegaan. 

 
Punt 5 Sluiting / netwerken  
De heer Bruls bedankt alle aanwezigen voor hun actieve deelname en nodigt iedereen uit 
om aansluitend de opening van het GrensInfoPunt bij te wonen. Hiermee sluit hij de 
vergadering.  
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