
Verslag 
Vergadering Euregioraad op 10 juni 2021 om 14:00 in het Stadhuis van Nijmegen  

fysiek en digitaal 
Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP NIJMEGEN 

 
Punt 1  Opening en verwelkoming 
 
De voorzitter, de heer Ahls, opent de vergadering en heet alle digitaal aanwezigen en de 
toeschouwers die de vergadering via livestream bijwonen van harte welkom. In het bijzonder 
heet hij Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf 
welkom, die deze vergadering eveneens bijwoont. 

Hij benoemt de bijzondere situatie in deze coronapandemie, die ook bijzondere maatregelen 
met zich meebrengt. Ook bedankt hij burgemeester Bruls voor de hiernieuwd gastvrijheid en 
spreekt de hoop uit, dat de volgende vergadering weer fysiek kan plaatsvinden.  

De voorzitter geeft aan, dat er tijdens de vergadering een simultaanvertaling beschikbaar is 
en licht toe hoe het digitaal stemmen in zijn werk gaat. Eerst worden de onthoudingen 
opgevraagd, daarna de tegenstemmen en ten slotte de stemmen die vóór een voorstel zijn.  

Vervolgens vraagt de voorzitter vraagt of de agenda in de voorliggende vorm kan worden 
vastgesteld. Er zijn geen kanttekeningen noch opmerkingen. De agenda wordt dan ook 
ongewijzigd vastgesteld.  
 

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 26 november 2020 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het verslag.  

Besluit:  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
  

Punt 3 Corona-update 
 
Op verzoek van de voorzitter lichten Alfred Derks, coördinator van het GrensInfoPunt en 
Carola Schroer, adviseur van het GrensInfoPunt de actuele corona-situatie in de grensregio 
toe. De presentatie is bij het verslag gevoegd. 
 
Allereerst wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van het GrensInfoPunt en hoe deze 
door Corona veranderd zijn. Zo vinden alle adviesgesprekken telefonisch of digitaal plaats en 
ook de spreekuren in het Euregio-Forum zijn met ingang van dit jaar vervangen door een 
digitale variant.  
 
Met name daar waar de Nederlandse en Duitse maatregelen en regels met betrekking tot de 
aanpak van corona verschillen of niet parallel lopen krijgt het GrensInfoPunt heel veel 
vragen. De laatste piek was net na Pasen, toen Duitsland Nederland tot hoogrisicogebied 
had verklaard en iedereen alleen nog met een test de grens over kon. Ook invoering van de 
Nederlandse quarantainewet, waarbij een PCR test verplicht werd, leidde tot veel vragen. 
Deze vragen werden ook doorgegeven aan de Cross Border Taskforce Corona van 
Nederland, Nordrhein-Westfalen en België. Dit overleg leidde tot enkele verduidelijkingen en 
tegemoetkomingen voor de inwoners van de grensstreek.  
 
Voor de grensondernemers die in Duitsland wonen, maar hun bedrijf in Nederland hebben, 
kon helaas geen oplossing gevonden worden. Deze groep komt niet in aanmerking voor de 
Nederlandse TOZO, omdat voor de TOZO naar het woonland wordt gekeken. De 



ondernemers kunnen echter ook geen gebruik maken van de Duitse steunmaatregelen, 
omdat Duitsland kijkt naar het land waar men belastingplichtig is. Ondanks diverse 
lobbyactiviteiten in samenwerking met de andere Euregio´s en GrensInfoPunten richting Den 
Haag, Düsseldorf, Berlijn en Brussel is er voor deze groep helaas geen tevredenstellende 
oplossing gevonden. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de toelichting. De voorzitter bedankt 
de heer Derks en mevrouw Schroer voor hun informatieve presentatie.  
 
Besluit:  
Kennisneming 

Punt 4 Euregionaal Mobiliteitsplan 
 
De voorzitter verzoekt Peter Hinze, lid van het Dagelijks Bestuur, om dit agendapunt kort in 
te leiden. De heer Hinze geeft aan, dat hij op verzoek van het Dagelijks Bestuur het proces 
rondom de totstandkoming van het Euregionaal Mobiliteitsplan begeleidt en blikt kort terug 
op de voorbije maanden. Na goedkeuring van de Interreg-aanvraag in oktober vorig jaar 
heeft het secretariaat de opdracht voor het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan 
aanbesteedt. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan het consortium van Loendersloot Groep 
BV, IGS Ingenieursgesellschaft Stolz mbH en Jan Oostenbrink Intercultural Management 
Cross Border Cooperation. Dit consortium heeft de afgelopen maanden in nauwe 
samenwerking met de Euregio Rijn-Waal en de stuurgroep, die bestaat uit de financierende 
partners, een desk research uitgevoerd. In de maanden januari-maart zijn de leden gevraagd 
om hier hun actuele studies en visies in te brengen. Dit leverde heel veel reacties op. Ook 
vinden er in juni 6 stakeholderbijeenkomsten plaats. Op basis van deze input zal vervolgens 
het Euregionaal Mobiliteitsplan worden geschreven. In een laatste stap zullen tenslotte vier 
concrete cases verder worden uitgewerkt.  
 
De heer Van Loon van de Gemeente Berg en Dal merkt bij dit punt op, dat Berg en Dal 
graag aandacht wil vragen voor de brief en de bijlage, die de Euregioraadsleden 
voorafgaand aan de raadsvergadering hebben ontvangen, waarin met verzoekt geen verder 
aandacht te besteden aan de reactivering van de spoorverbinding Kleve-Nijmegen.  
 
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Loendersloot van Loendersloot Groep BV de 
resultaten toe en de verdere stappen toe. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  
 
Voor de desk research heeft men allereerst alle stukken doorgelezen en samengevat en 
vervolgens de overkoepelende thema´s gedefinieerd. Dit zijn 1) grensoverschrijdende 
bereikbaarheid, 2) verkeersveiligheid, 3) connectiviteit en 4) duurzaamheid. Andere actuele 
onderwerpen zijn e-mobiliteit, laadinfrastructuur, grensoverschrijdende voorzieningen, 
mobiliteitshubs en fietssnelwegen. Verder blijkt dat bijvoorbeeld aan weerszijden van de 
grens de vraag leeft hoe het goederentransport van de weg naar spoor en water te 
verschuiven gerealiseerd kan worden. Hoewel de plannen vaak zeer lokaal waren, blijkt toch 
dat veel onderwerpen in meerdere gemeenten spelen. Dit is een goede basis om vanuit een 
breder perspectief overkoepelende onderwerpen te vinden. Hiervoor vinden in juni zes 
stakeholderbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten, die drie uur duren gaan de 
deelnemers in kleine met elkaar over diverse stellingen in discussie. Vervolgens gaat het 
consortium aan de slag met het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan en het 
definiëren van de vier cases., dat volgens planning dit najaar aan de Euregio-commissies en 
de Euregioraad zal worden voorgelegd.  
 
De heer Baart van de gemeente Apeldoorn vraagt of ook de A1-corridor, een belangrijke 
verbinding van Apeldoorn naar Duitsland. Dit is het geval. Er wordt nadrukkelijk ook naar de 
ontsluiting vanuit de omliggende regio´s gekeken.  
 



De heer Wilfried Linssen van de Gemeente Montferland vraagt na hoe de gemeenten in de 
stakeholderbijeenkomsten zijn vertegenwoordigd en waarom er voor 4 cases is gekozen.  
 
Voor de stakeholderbijeenkomsten is per bijeenkomst een genodigdenlijst samengesteld, 
waarbij zowel geografische als thematische overwegingen een rol gespeeld hebben. Voor de 
gemeenten zijn de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren uitgenodigd. De 
Euregioraadsleden zijn per mail over de bijeenkomsten geïnformeerd en kunnen bij interesse 
vanzelfsprekend deelnemen.  
 
Er is in eerste instantie voor vier cases gekozen, omdat dit een realistisch aantal lijkt te zijn 
om zover uit te werken, dat deze daarna zelfstandig verder kunnen en uitgevoerd kunnen 
worden. Mocht nu blijken dat er meer kansrijke cases zijn, kan er gekeken worden of er 
binnen het projectbudget nog mogelijkheden zijn om een extra case op te nemen.  
 
De heer Boerman van de gemeente Doetinchem vraagt na op basis van welke criteria de 
genodigdenlijsten zijn samengesteld. Doetinchem is bijvoorbeeld niet voor de logistiek 
bijeenkomst uitgenodigd. Het consortium geeft aan, dat voor de gemeenten aparte 
bijeenkomsten zijn, hier kan men uiteraard ook logistieke punten inbrengen. Voor de 
logistiekbijeenkomst zijn bijvoorbeeld de belangenverenigingen, transportbedrijven, havens, 
en economische organisaties als de KvK en IHK uitgenodigd.  
 
Han van Oort van de Gemeente Cuijk merkt met betrekking tot de brief van Berg en Dal op, 
dat hij de timing van merkwaardig vindt, gezien het feit dat het Euregionaal Mobiliteitsplan 
eind april opgeleverd wordt en er op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsvinden. Verder geeft de heer Van Oort mee, dat de gemeenten in het Land van Cuijk 
heringedeeld worden tot een gemeente. Als de A77 doorgetrokken wordt naar Veghel en 
Uden is dit ook interessant voor de Kreis Kleve. Dit zou eventueel verder onderzocht kunnen 
worden. De onderzoekers geven aan dat de wens van doortrekken van de A77 bekend is.  
 
De heer Witteveen, statenlid van de Provincie Gelderland, geeft aan dat het plan nog niet 
bekend is bij de Gelderse politiek. Het is belangrijk oom ook de politiek mee te nemen. De 
onderzoekers geven aan, dat Gelderland vertegenwoordigd is in de begeleidende 
stuurgroep. Informatie naar bestuur en politiek kan van daaruit georganiseerd worden.  
 
De voorzitter bedankt de heren Loendersloot en Oostenbrink voor de uitvoerige presentatie 
en geeft aan uit te kijken naar het vervolg.  
 
Besluit:  
Kennisneming 
 

Punt 5 INTERREG VI Operationeel Programma  
 
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit agendapunt toe.  
 
In juli 2020 is door de Europese Ministerraad onder Duits voorzitterschap het Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 vastgesteld. In 
het MKF zijn ook de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe Interreg VI programma 
2021-2027 opgenomen. Voor het Interreg VI programma is iets minder dan 8 miljard euro 
beschikbaar. Het programma Deutschland-Nederland kan de komende subsidieperiode over 
een cofinancieringsbedrag van 240 miljoen euro beschikken, dit is 18 miljoen euro meer dan 
in het huidige programma.  
 
De Interreg-partners van het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland zijn al 
geruime tijd bezig met de inhoudelijke voorbereiding van het nieuwe Interreg-VI A 
programma. Er hebben stakeholderbijeenkomsten (o.a. in Kalkar) plaatsgevonden en er is 



gekeken naar de toekomstvisies van rijk, provincies, deelstaten en Euregio’s. Op basis 
daarvan en op basis van de concept-Interreg verordening, zijn een aantal maatschappelijke 
uitdagingen geformuleerd die leiden tot een viertal prioriteiten voor het nieuwe Interreg VI A 
programma Deutschland-Nederland: 
 Een innovatiever programmagebied 
 Een groener programmagebied 
 Samen werken aan een verbonden grensgebied 
 Europa dichter bij de burger. 

 
Voor de eerste twee prioriteiten is ca. 65% van het budget gereserveerd. Voor de laatste 
beide prioriteiten is 35% van de middelen beschikbaar.  
 
Deze prioriteiten sluiten goed aan bij de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-
Waal en bieden volop kansen om voor de Euregio belangrijke initiatieven financieel te 
ondersteunen. 
 
Op dit moment is er nog onzekerheid over het definitieve programma-gebied. De Europese 
Commissie wil het werkgebied verkleinen. In ons werkgebied staan onder meer de regio´s 
Veluwe en Zuid-West Gelderland ter discussie. De programma-partners hebben bij de 
Europese Commissie aangegeven, dat zij graag aan het huidige programmagebied willen 
vasthouden. Een beslissing over het definitieve programmagebied wordt dit najaar verwacht.  
 
Mevrouw Kalthoff van de gemeente Arnhem geeft aan het een slechte zaak te vinden als de 
twee deelgebieden uit het programma zouden verdwijnen en geeft de suggestie mee, om 
met name het belang voor de grensoverschrijdende samenwerking van deze regio´s op het 
gebied van Food en duurzaamheid te benadrukken. Dit voorstel wordt meegenomen. 
 
Volgens de huidige tijdsplanning kan het nieuwe Interreg VI A programma Deutschland-
Nederland deze zomer in Brussel bij de EU ingediend worden. Goedkeuring van het 
programma zou dan in het meest positieve scenario nog eind 2021 plaats kunnen vinden. 
Voordat het programma ingediend kan worden, moeten alle partners met het programma 
instemmen.  
 
Besluit:  
De Euregioraad stemt in met het INTERERG VI Operationeel Programma Deutschland-
Nederland 

 
Punt 6 Financiën 
 
Jaarrekening 2020 
De voorzitter verzoekt burgemeester Heiko Schmidt van Sonsbeck in zijn functie als lid van 
de financiële controlecommissie om de jaarrekening 2020 toe te lichten.  
 
De heer Schmidt geeft aan, dat de financiële controlecommissie op 21 mei 2021 de 
jaarrekening heeft besproken in aanwezigheid van de heer Kamps, secretaris, de heer 
Kochs, plaatsvervangend secretaris, mevrouw Knoor en de heer Terporten, de voor 
financiën verantwoordelijke medewerkers, en de heer Jürgens, accountant en 
belastingadviseur bij accountantskantoor Concunia GmbH.  
 
Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster betreffende de 
controle van de jaarrekening 2020 bevat geen controlevaststellingen.  
 
De jaarrekening 2020 vertoont een overschot ter hoogte van € 112.170,31. 
Het overschot is toe te schrijven aan het feit dat de reserveringsvoorziening van de 
kaderprojecten door de positieve ontwikkelingen in het Kaderproject Prioriteit II (People to 



People) met ca. € 20.000,00 verminderd kon worden. Het resterende deel van het jaarlijkse 
overschot is voornamelijk toe te schrijven aan besparingen op de Euregiobegroting. Als 
gevolg van Corona zijn diverse bijeenkomsten en activiteiten niet doorgegaan. Daardoor zijn 
er aanzienlijke besparingen gerealiseerd ten opzichte van de planning, met name op het 
gebied van evenementen en activiteiten, reis- en verblijfskosten. 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH heeft een goedkeurende accountantsverklaring 
afgegeven. Het accountantskantoor bevestigt tegelijkertijd dat de jaarafsluiting aan de 
wettelijke voorschriften voldoet en met inachtneming van de principes van boekhouden 
volgens goed koopmanschap een beeld verschaft van de vermogenspositie, schuldenpositie, 
rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam dat in overeenstemming is met de 
daadwerkelijke situatie. Het jaarverslag is in overeenstemming met de jaarafsluiting, 
verschaft in zijn totaliteit een juist beeld van de vermogenspositie, schuldenpositie, 
rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam en geeft mogelijkheden en risico's 
voor de toekomstige ontwikkeling op de juiste wijze weer. 
 
De financiële controlecommissie sluit zich bij deze conclusie aan. De heer Schmidt spreekt 
tenslotte zijn lof uit voor het goede werk van het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal en 
voor de gedetailleerde toelichting. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de jaarrekening 2020.  
 
Besluit: 
De Euregioraad neemt kennis van het verslag van de financiële controlecommissie. 
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.  
 
De Euregioraad stelt de jaarrekening 2020 vast en besluit het overschot over 2020 ter 
hoogte van € 112.170,31 aan de egaliseringsreserve toe te voeren.  
 
De Euregioraad besluit over het begrotingsjaar 2020 decharge te verlenen aan het dagelijks 
bestuur en aan de secretaris 
 
 
Correctie begroting 2021 
De voorzitter geeft aan, dat in het kader van de goedkeuringsprocedure door de 
Bezirksregierung een overdrachtsfout werd aangetroffen in de begroting. In het financiële 
plan werd het totale bedrag van de betalingen uit de lopende administratie vastgesteld op € 
3.513.585,00. Het juiste bedrag is € 3.513.535,00. Hij verzoekt de Euregioraad de 
gecorrigeerde begroting goed te keuren.  

Besluit:  
De Euregioraad keurt de gecorrigeerde begroting voor 2021 goed.  

 
Punt 7 mededelingen 
 
INTERREG V Stand van zaken 
De heer Kochs, plv. secretaris licht dit punt op verzoek van de voorzitter kort toe. De heer 
Kochs geeft aan dat het INTERREG V programma een succesvol verloop kent. De middelen 
zijn bijna geheel gecommitteerd en er is veel belangrijkstelling voor het programma, ook 
vanuit het MKB. Daarom is aan de INTERREG-stuurgroep gevraagd om in de juni-
vergadering in te stemmen met een verlenging en budgetverhoging voor de projecten 
DigiPro en EnerPro. 
 
 
 



Informele Euregioraadsvergadering 11-03-2021 
De voorzitter blikt kort terug op de informele Euregioraadsvergadering. De discussies over 
de prioriteiten in de uitvoering van de Strategische Agenda 2025+ en de presentatie van 
EURIEC waren zeer zinvol.  
 
50 jaar Euregio Rijn-Waal 
De voorzitter geeft aan, dat er ondanks corona toch diverse activiteiten zijn georganiseerd en 
spreekt de hoop uit, dat er toch ook nog enkele fysieke bijeenkomsten zullen plaatsvinden, 
waaronder de Euregioraadsreis en een kerstmarkt.  
 
Grenslandagenda NRW-NL 
De voorzitter geeft aan, dat de grenslandconferentie dit jaar op 30 september zal 
plaatsvinden. Zijn voorzichtige inschatting is, dat de Grenslandagenda voor 2022 ten 
opzichte van dit jaar niet zeer sterk zal veranderen. Positief is het feit, dat dit jaar het 
onderwerp veiligheid op de agenda is gekomen. Apeldoorn organiseert in dit kader in mei 
2022 een euregionale veiligheidsconferentie.  
  
De heer Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, geeft aan dat Apeldoorn weliswaar nog 
niet zo lang lid is van de Euregio Rijn-Waal, maar het lidmaatschap goed bevalt. Ook spreekt 
hij zijn dank uit aan het secretariaat voor de ondersteuning bij de veiligheidsconferentie. Als 
burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland 
hecht hij veel waarde aan de conferentie. Niet in de laatste plaats, omdat in Apeldoorn de 
politieacademie gevestigd is en op korte termijn ook alle defensieonderdelen in Apeldoorn 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Impressies scholenwedstrijd 2021 
De voorzitter geeft aan, dat het vanzelfsprekend spijtig was, dat de scholenwedstrijd dit jaar 
geheel digitaal moest plaatsvinden, maar dat de belangstelling desondanks gelukkig groot 
was. De online prijsuitreiking was voor de deelnemende scholen een geslaagde verrassing.  
 
Tweede Kamer Verkiezingen  
Op verzoek van de voorzitter gaat de heer Bruls in op dit punt. Op 17 maart vonden in 
Nederland de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De VVD is de grootste partij geworden, 
D66 is de tweede partij van het land geworden. Na enkele afsplitsingen wordt de Tweede 
Kamer, die bestaat uit 150 leden, door 19 fracties gevormd. Dit is ook voor Nederlandse 
begrippen best veel. Het verklaart ook, dat het formatieproces moeilijk is. Er zijn minimaal 
vier partijen nodig voor een meerderheid en die moeten ook in de Eerste Kamer over een 
meerderheid beschikken. Het proces werd verder verstoord door enkele uitgelekte stukken, 
waarin gesproken werd over het kamerlid Omtzigt. Inmiddels is het proces hervat. Het goede 
nieuws is, dat er wel doorgeregeerd wordt. Toch is ook voor de gemeenten belangrijk dat er 
snel een nieuw kabinet is, omdat de gemeenten voor de oplossing van hun financiële noden 
afhankelijk zijn van de besluiten van het nieuwe kabinet.   
 
Besluit:  
Kennisneming 
 

 
 



Punt 8 Rondvraag en sluiting 
 
Afscheid Geert van Rumund  
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Geert van Rumund. Geert van Rumund 
was tot eind mei burgemeester van Wageningen en maakte sinds 2019 deel uit van het 
Dagelijks Bestuur. Hij heeft zich als burgemeester van de stad, waarin de Duitse capitulatie 
werd getekend, steeds sterk gemaakt voor de grensoverschrijdende betrekkingen. De 
opvolger van Geert van Rumund in het Dagelijks Bestuur is nog niet bekend.  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag 

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun constructieve bijdragen en spreekt de hoop 
uit dat men elkaar op de volgende raadsvergadering weer in levenden lijve kan begroeten en 
dat de Euregioraadsreis naar Brussel doorgang kan vinden.Tevens bedankt de voorzitter de 
technische ondersteuning voor hun inspanningen om de vergadering in goede banen te 
leiden.  

Om 15:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Verslaglegging 

Heidi de Ruiter 

14 juni 2021 


