
Verslag van de vergadering van de Euregioraad op 24 november 2016 om 14:00 uur in 
het Bürgerhaus te Weeze 

 
 
Punt 1 Opening en verwelkoming 

• De voorzitter, de heer Bruls, heet de leden van de raad van harte welkom, in het 
bijzonder de vertegenwoordiger van de gemeente Weeze, burgemeester Ulrich 
Francken, en spreekt zijn hartelijke dank uit dat de Raad in dit bijzondere, 
recentelijk opgeleverde Bürgerhaus mag vergaderen. 

• Ook heet hij ca. 55 bachelor- en masterstudenten van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Wilhelmsuniversität Münster welkom, die in het kader van hun 
studie Nederland-Duitsland-Studies aanwezig zijn. Twee van de studenten willen 
voor een studieopdracht opnames maken van de vergadering. Er wordt geen 
bezwaar gemaakt tegen video- en geluidsopnames van deze vergadering.  

• Vaststelling van de agenda 
Er worden geen bezwaren ingebracht tegen de agenda. De voorzitter stelt 
derhalve de agenda vast.  

 
PUNT 2 Welkomstwoord van de gemeente Weeze 

De heer Francken presenteert kort de gemeente Weeze en gaat daarbij in op enkele 
actuele ontwikkelingen. In het bijzonder wijst de heer Francken op het actuele 
onderwerp „Invoering van tolheffing voor personenauto's in Duitsland“ en geeft aan 
ontstemd te zijn over de geplande invoering van de tolheffing. Het onderwerp 
tolheffing zal vandaag zeker niet voor het laatst in de Euregioraad aan de orde zijn 
gekomen. De voorzitter dankt de heer Francken voor zijn presentatie. 

  
PUNT 3 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Euregioraad op 19 

mei 2016 (toegezonden op 29 juni 2016)  
 
Besluit:  
Het verslag wordt unaniem zonder wijzigingen goedgekeurd. 

PUNT4 Euregio-platform voor raadsleden 
Op initiatief van de Euregioraad is het platform voor raadsleden in het leven 
geroepen.  
Het Euregio-platform voor raadsleden is tot dusverre twee keer (juli en oktober) bijeen 
geweest. Het Euregio-platform heeft zich ten doel gesteld de communicatie tussen de 
Euregio Rijn-Waal en de lidorganisaties in beide richtingen te verbeteren. Daartoe 
heeft het platform een communicatie- en activiteitenplan opgesteld, dat in deze 
Euregioraadvergadering door het platformlid de heer Gietemann wordt toegelicht. (De 
presentatie wordt bij het verslag gevoegd.) 
Door de gemeente Doesburg wordt gevraagd naar de evaluatievorm. De heer 
Gietemann zegt toe dat alle relevante informatie als kort memo op de website van de 
Euregio Rijn-Waal ter inzage beschikbaar wordt gesteld. Uiteraard worden de 
activiteiten van het platform geëvalueerd en ook in de Euregioraad besproken. 
Doesburg uit de wens in voorkomende gevallen van gedachten te kunnen wisselen 
via een internetplatform. De heer Gietemann zegt toe dit punt in de volgende 
bijeenkomst van de platformleden aan de orde te stellen.  
De voorzitter dankt de heer Gietemann voor zijn betoog. 
 
Besluit: 
Kennisneming  

  
PUNT 5 Euregionale 2022  

De REGIONALE is een initiatief van het Land Nordrhein-Westfalen. Doel is zich 
temidden van de internationale en nationale concurrentie gezamenlijk als regio te 



positioneren en daarmee de concurrentiepositie van de regio als attractief leefgebied 
en aantrekkelijke economische ruimte te verbeteren.  
De Region Niederrhein heeft zich uitgesproken voor een inschrijving als Euregionale, 
dat wil zeggen, een Regionale voor dit Duits-Nederlandse grensgebied. In het kader 
van een People to People-project wordt het bidbook voor een Regionale via de 
Regionalagentur Niederrhein uitgewerkt. De provincie Gelderland staat in principe 
positief tegenover deelname. De termijn voor inschrijving - dat wil zeggen, indiening 
van het bidbook - eindigt op 9 december 2016. Deze termijn geldt zowel voor de 
Regionale 2022 als voor de Regionale 2025. 
Op 11 november 2016 vond bij de Niederrheinische IHK in Duisburg de 
NiederRheinlande-Konferenz met stakeholders uit de regio plaats. 

 
Tijdens de vergadering van de Euregioraad wordt het bidbook door Planungsbüro 
StadtUmbau, de heer Hardt, toegelicht. 
 
De heer Dietzfelbinger dankt de heer Hardt en vult aan dat de heer Francken een 
voortrekkersrol speelt voor de inschrijving van een Euregionale. In Duisburg is op 11 
november 2016 de basis gelegd voor de inschrijving. Het gebied van deze Regionale 
moet in de kern Kreis Kleve, Kreis Wesel, Stadt Duisburg en Stadt Düsseldorf aan 
Duitse zijde en de provincie Gelderland aan Nederlandse zijde omvatten. Ook de 
Kreise en gemeenten langs de Mittlere Niederrhein, vertegenwoordigd in Standort 
Niederrhein GmbH, en nog meer potentiële partners, bijv. uit Limburg/Noord-Brabant, 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijving.  
Op de vraag van de gemeente Grave waarom alleen de provincie Gelderland bij het 
initiatief betrokken is, zegt de heer Van Soest toe ook de provincies Noord-Brabant 
en Limburg te benaderen en te verzoeken zich bij de inschrijving aan te sluiten.  
De voorzitter dankt de heer Hardt en de heer Dietzfelbinger voor hun bijdrage.  
 
Besluit: 
Ondersteuning van het bidbook voor een Euregionale 2022 door middel van een 
letter of intent van de Euregioraad. Deze wordt tijdens de vergadering ondertekend. 
 

PUNT 6 International Junior Councillor Advisor 
In september 2015 startten de Stadtrat van Duisburg en de gemeenteraad van 
Nijmegen in samenwerking met de Universität Duisburg-Essen en de Radboud 
Universiteit Nijmegen het project “International Junior Councillor Advisor”. Dit project 
wordt in het kader van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland met 
middelen van het kaderproject Prioriteit II (People to People) van de Euregio Rijn-
Waal ondersteund.  
Tijdens de vergadering van de Euregioraad wordt het project in de vorm van een 
interview door de heren Paul Sars en Robert Tonks, mevrouw Kristie Lamers en twee 
studenten, Thomas Coenraadt en Jeroen Brinkman gepresenteerd.  
De voorzitter bedankt de sprekers voor hun presentaties en overhandigt aan de 
studenten die al een periode als Stadtratberater/Junior Councillor Advisor actief 
waren een certificaat en aan de studenten die momenteel als Stadtratberater/Junior 
Councillor Advisor actief zijn, een benoemingsakte.  
 
Indien er in andere gemeenten interesse is in deelname aan dit project, kan men zich 
melden bij de Euregio Rijn-Waal. De Euregio Rijn-Waal zal dan de juiste contacten tot 
stand brengen. 
  
Besluit: 
Kennisneming 
 

PUNT 7 Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt 



Grensoverschrijdende samenwerking is voor Duitsland en Nederland zeer belangrijk 
en dat wordt ook zo door de betreffende regeringen gezien. De Nederlandse Tweede 
Kamer heeft aan de Nederlandse regering vragen gesteld over een verdere 
intensivering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, erkenning van diploma's en 
de vermindering van barrières voor grenspendelaars en bedrijven. Daarom hebben 
de Nederlandse ministeries van economische zaken en van binnenlandse zaken het 
zogeheten „Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt“ (Actieteam 
GEA) ingesteld. De inzet van het actieteam is begrensd tot een periode van een jaar. 
Het actieteam heeft van de genoemde ministers de volgende opdracht gekregen: 
„Zorgen voor een significante impuls voor de grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van economie en arbeid door het informatieaanbod voor werknemers en 
ondernemers te stroomlijnen en bestaande initiatieven te faciliteren en te 
bespoedigen“. 
De Euregio’s worden vertegenwoordigd door de Euregio Rijn-Waal in de persoon van 
de heer Sjaak Kamps. De heer Kamps presenteert de resultaten van het Actieteam 
GEA tot nu toe. De presentatie wordt bij dit verslag gevoegd. 
Op 30 Januari 2017 vindt in Nijmegen de slotconferentie van het Actieteam 
plaats. Tijdens het evenement wordt het eindrapport overhandigd aan de 
ministers Plasterk (BiZa) en Kamp (EZ). De leden van de Euregioraad worden 
tijdig voor dit evenement uitgenodigd. 

 De voorzitter dankt de heer Kamps voor zijn bijdrage. 
 
Besluit: 
Er wordt ingestemd met de gevraagde betrokkenheid bij het realiseren van de 
betreffende actiemaatregelen. Belangrijk is dat bij het realiseren van de maatregelen 
ook de betreffende Duitse instanties betrokken worden. De Euregioraad spreekt 
voorts de wens uit dat het Nederlandse ministerie van binnenlandse zaken de 
activiteiten in het kader van het Actieteam ook na 30 januari zal blijven coördineren.  

 
PUNT 8 INTERREG V A  
 

INTERREG V A – Actuele stand van zaken 
De leden van de Euregioraad hebben geen vragen over de stand van zaken Interreg 

V A. 
 

Nieuwe projectvoorstellen  
De hiernavolgende INTERREG V A-projectvoorstellen kunnen worden opgenomen in 
de besluitvormingsprocedure: 

1. XTC-RFID 
2. Interregional Automated Transport (IAT) 
3. Regional Skills Labs 
4. Nachbarsprache & buurcultuur 
5. Auf den Spuren der Oranier 
6. The Green and Blue Rhine Alliance 
7. Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL 

De projecten XTC-RFID en IAT zijn projecten die vanuit het supraregionale budget 
voor Strategische Initiatieven worden gefinancierd. Deze projecten zijn al positief 
beoordeeld door het Innovatie Overleg. 

 Het project Regional Skills is een regionaal project binnen „Andere sectoren“. 
 Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur: 

De projectvoorstellen 4, 5, 6 en 7 zijn op 24 oktober 2016 in de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding gepresenteerd en positief beoordeeld. 
De projectvoorstellen 1, 2 en 3 zijn op 2 november 2016 in de Commissie voor 
Economische Aangelegenheden gepresenteerd en positief beoordeeld. 



De projectvoorstellen 1 t/m 7 zijn op 3 november 2016 in de Commissie voor 
Financiën en Projecten gepresenteerd en positief beoordeeld.  
De projectvoorstellen 1 t/m 7 zijn op 4 november 2016 in het Dagelijks Bestuur van 
een positief advies voorzien. De adviezen en opmerkingen van de Commissies en het 
Dagelijks Bestuur zijn in de betreffende bijgevoegde projectsheet opgenomen. De 
adviezen worden met de projectdragers besproken en zullen in het projectvoorstel 
worden verwerkt.  
 

 Besluit: 
Er wordt unaniem besloten de projecten met een positieve aanbeveling aan de 
stuurgroep INTERREG V A voor te leggen. 

 
PUNT 9 Financiën 

 
Beschikking begroting 2016 
De Bezirksregierung Düsseldorf heeft bij beschikking van 8 september 2016 de 
begroting (Haushaltssatzung en Haushaltsplan) van de Euregio Rijn-Waal voor het 
boekjaar 2016 zonder kanttekeningen goedgekeurd. 

 
Besluit: 
Kennisneming 

 
Begroting 2017 
De begroting 2017 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens 
het NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten ontstaat er een gewoon 
positief bedrijfsresultaat van € 9429.  

 
Bij de bijgevoegde begroting zijn slechts de totale winst- en verliesrekening en de 
liquiditeitsrekening gevoegd. De complete versie van de begroting 2017 staat op de 
website (http://www.euregio.org/ueberuns) en kan daar worden gedownload.   

 
Besluit: 
De voorgelegde begroting (Haushaltssatzung en Haushaltsplan) 2017 wordt met de 
bijgevoegde voorgeschreven bijlagen in de ter vergadering voorgelegde vorm 
unaniem vastgesteld. 
 

PUNT 10 Mededelingen/rondvraag 
• Grensoverschrijdend ambulancevervoer 

De voorzitter geeft een korte toelichting. 
• Eindejaarsbijeenkomst/45 jaar Euregio Rijn-Waal 

De voorzitter geeft een korte toelichting. 
• Vergaderschema 2017  

Mevrouw Mulder uit Doesburg deelt mede dat in juni 2017 in Kampen de 
Internationale Hanzedagen zullen plaatsvinden. Er zullen daar ca. 350 Europese 
steden zijn vertegenwoordigd. Onderdeel van de Hanzedagen is een Economisch 
Forum, waaraan een groot aantal bedrijven zal deelnemen. Als gemeenten of 
bedrijven uit de lidgemeenten interesse hebben in deelname, kunnen zij contact 
opnemen met mevrouw Mulder.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

PUNT 11 Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de constructieve en prettige vergadering.  

http://www.euregio.org/ueberuns


Hij nodigt de aanwezigen namens de gemeente Weeze uit voor een afsluitende 
borrel. Tevens is er gelegenheid aan een rondleiding door het Bürgerhaus deel te 
nemen. 
 
Sluiting van de vergadering om 15:30 uur 
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