Verslag Commissie Grens Twente d.d. 28 mei 2015 te Glanerbrug
Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Sijbom opent de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3. a Memo EUREGIO-Raad 20 maart 2015
Ter kennisname.
3. b Tolvignet Duitsland
Mevrouw dr. Schwenzow zegt dat de afgelopen tijd er een actieve lobby op dit dossier
geweest is. In Duitsland heeft de Bondsdag heeft het wetsvoorstel invoering van tol
goedgekeurd en inmiddels ook de Bondsraad. Op een vraag van de heer Rouwenhorst dat
minister Schulz zich wel duidelijk uitspreekt tegen de mogelijke tol in België en niet zozeer
tegen de tol in Duitsland, antwoordt mevrouw Schwenzow dat ook richting Duitsland minister
Schulz zich duidelijk tegen de tol heeft uitgesproken.
De voorzitter zegt dat de tol in Duitsland zijn bijzondere aandacht heeft en dat we signalen
moeten blijven afgeven ook in de vervolgstappen die er nog komen.
3. c VNG Publicatie “Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst”
Mevrouw Schwenzow licht dit agendapunt toe. De publicatie is een position paper van de
VNG van 1 mei 2015 dat op de Werkconferentie grensoverschrijdende arbeidsmarkt op 18
juni 2015 aangeboden wordt aan de ministers en staatssecretarissen van diverse ministeries.
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Tevens is de publicatie input daarvoor.
Het is een initiatief van de VNG en de G32 waar de EUREGIO ook bij betrokken is, om
samen met gemeenten die grenzen aan België of Duitsland de knelpunten en mogelijke
oplossingen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te identificeren. Hierdoor is het
mogelijk om knelpunten aan te pakken, maar daarvoor is een bijdrage van alle betrokken
instanties noodzakelijk, zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau
in samenwerking met de counterparts over de grens.
De heer Nijhuis verwijst naar een boek “Groeien aan de grens, de kansen van euregio ‘s”1.
Afgesproken wordt dat de secretaris de verdere gegevens van dit boek en waar het te
verkrijgen is toe zal voegen aan het verslag.
De heer Visser zegt vanuit de VNG commissie Europa plaatsvervangend lid te zijn van het
Comité van de Regio’s en lid van de Commissie CIVEX2. Van daaruit vindt hij deze
problematiek van belang en daarmee ook dat bestuurders uit Twente bij de conferentie op 18
juni 2015 in Utrecht aanwezig zijn. Voorts wijst hij er op dat grensgemeenten en FNV en
UWV de mogelijkheid hebben om via een interprovinciaal Grensoverschrijdend Sectorplan
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Geschreven door Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens. Bijvoorbeeld
te bestellen bij: http://www.wohi.nl/boeken/management/bedrijfskunde-algemeen/bestuurs-enbeleidskunde/kansen-voor-grensregio-s.
2 CIVEX: commissie Burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden
De commissie CIVEX is o.a. bevoegd voor zaken op het gebied van decentralisering en governance,
burgerschap, het immigratie- en nabuurschapbeleid, de uitbreiding en de ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht en externe aangelegenheden.

een gezamenlijke aanvraag voor grensarbeid in te dienen bij het ministerie van SZW. De
VNG verzoekt gemeenten om de provincie te wijzen op het belang van dit plan en hun op te
roepen dit plan actief te steunen, vanwege het belang voor de economie en de
werkgelegenheid in de regio. Het is een problematiek die ook voor Twente relevant is hij stelt
voor om dit ter kennis te brengen van de verantwoordelijke gedeputeerde (Hijum).
Afgesproken wordt dat de leden van de commissie via de secretaris over dit VNG initiatief
geïnformeerd worden. hierbij betrokken. De heer Visser zal mevrouw Vos hierover
benaderen om hieraan aandacht te schenken, alsmede de betrokken wethouder van
Enschede, Patrick Welman.
3. d. Initiatief “Leren, werken en investeren in Duitsland”
Mevrouw dr. Schwenzow ligt het agendapunt toe. Het is een moeilijke materie en daarom
heeft de EUREGIO het initiatief genomen om via een pact met betrokkenen samenhang op dit
dossier te krijgen. Aan het eind van de vergadering zal mevrouw Schwenzow hierover een
presentatie gegeven.
3. e Brief aan (in-) formateurs collegevorming grensprovincies d.d. 16 maart 2015
Bijgaande lobby-brief aan de grensprovincies ten behoeve GS program is een initiatief van de
euregio ‘s aan de Nederlands-Duitse grens. De heer Noppen zegt dat geconstateerd kan
worden dat de inhoud van de brief grotendeels door de provincie Overijssel is overgenomen.
3.f Nieuwsbrief GROS mei 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Agenda’s Commissies EUREGIO mei 2015
Bijgaande agenda’s zijn besproken.
4.1

Commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 29 mei 2015
a. Agenda en toelichting commissie
De heer Stam zegt dat een extra project over goederenvervoer aan deze agenda is
toegevoegd. Mevrouw Schwenzow zegt dat dit een interessante en spannend project is.
Het is van belang om geluidsoverlast te verminderen en tegelijkertijd ook duurzaam te
zijn. Gezien de belangen aan beide kanten van de grens, is het voor het welslagen van
het project belangrijk om te komen tot een gezamenlijke strategie en vervolgens actie.
LNG (Liquefied/liquid natural gas) als innovatiethema
Voorzitter zegt dat LNG (Liquefied/liquid natural gas) als innovatiethema, nog in de
kinderschoenen staat. Maar het is een goed initiatief.
Verbinding tussen de Flughafen Münster Osnabrück (FMO) en de Regio’s Twente en
Achterhoek
Mevrouw Schwenzow zegt dat in de EUREGIO-Raad van 20 maart 2015 het
secretariaat opgeroepen is zich in te zetten voor de verkeerstechnische aansluiting van
de regio’s Twente en Achterhoek op de luchthaven Münster/Osnabrück (FMO).
Op uitnodiging van de heer Lewe, burgemeester van Münster en 2e plaatsvervangend
voorzitter van de raad van commissarissen van FMO, vond op 22 april een
luchthavenconferentie plaats met vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse zijde.
Uit deze conferentie bleek dat de belangen divers en complex zijn en dat deze gevoelig
liggen. Derhalve is afgesproken de volgende twee werkgroepen in te stellen.
a. een werkgroep geleid door EUREGIO secretariaat die zich bezig houdt met
ontwikkeling FMO als euregionale luchthaven en daarbij aandacht heeft voor
economische en verkeerstructuur op terrein van de luchthaven.
b. een werkgroep bij de IHK Nordwestfalen die zich bezighoudt met de optimalisatie van
de verkeerstechnische bereikbaarheid van FMO (bijv. incheckmogelijkheden in
Nederland e.d.).
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De voorzitter bepleit ook de provincie Overijssel hierbij te betrekken in het bijzonder de
betreffende gedeputeerde. Mevrouw Schwenzow zegt hiervoor aandacht hebben.
Onderzoek effecten van grondprijzen op de vestiging van ondernemers in het
grensgebied
De voorzitter zegt dat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het CPB
onderzocht heeft in hoeverre hoge grondprijzen van bedrijventerreinen een probleem
zijn voor het vestigingsklimaat van Nederlandse grensregio’s. Inmiddels is dat
onderzoek afgerond en een rapport uitgebracht. Het rapport onderzoekt de vragen of de
grondprijzen van bedrijventerreinen in Nederlandse grensregio’s hoger zijn dan in Duitse
en Belgische buurregio’s, waarom die prijzen hoger zijn en of dat een probleem is voor
het vestigingsklimaat van de grensregio’s. Ook wordt gekeken naar de mogelijke
beleidsimplicaties.
De heer Haamberg vraagt hoe het komt dat er zo’n groot onderscheid in de grondprijzen
is. De voorzitter zegt dat door factoren als beperkte ruimte, ofwel de beschikbaarheid
van kavels, het bouwrijp maken en infrastructuur het onderscheid bepaald wordt. Voorts
zegt hij dat de studie eigenlijk concludeert dat de grondprijs slechts een van de vele
factoren is die de vestigingskeuze van een bedrijf bepalen en nauwelijks van een
doorslaggevende factor is. De heer Nijhuis zegt dat een stimulans voor vestiging in het
grensgebied kan zijn het vestigen aan beide zijden van de grens met gebruikmaking van
wederzijdse voordelen. Ook bijvoorbeeld gezien het flexibel werken. De voorzitter zegt
dat het in dit verband goed zou zijn om de voordelen van zich ook vestigen over de
grens meer, ook met strategische partners als de Rabobank die ervaring heeft en
contacten over de grens, beter uitgewerkt en voor het voetlicht gebracht worden en
daarbij aandacht hebben voor meer factoren dan alleen de grondprijs.
b. Projecten INTERREG V
• INTERREG V A-project “Energie Efficiency MKB”
• INTERREG V A-project “Mest op Maat”
• INTERREG V A-project EUREGIO Goederencorridor
Bovenstaande projecten worden voor kennisgeving aangenomen.
4.2

Commissie Economie en Arbeidsmarkt 28 mei 2015
a. Agenda en toelichting commissie
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
b. Projecten INTERREG V
• INTERREG V A- Project “eHealth-Pedographie
Project wordt voor kennisgeving aangenomen.
•

4.3

INTERREG V A- Project “3D-Ketenintegratie”
Dit project wordt van de agenda afgehaald.

Commissie Mozer-Maatschappelijke Ontwikkeling 27 mei 2015
Agenda en toelichting commissie.
Subsidies voor sociaal-culturele ontmoetingen
Mevrouw Schwenzow zegt dat sociaal-culturele ontmoetingen vroeger gesubsidieerd
werden uit het zogenoemde Mozer-fonds. Het Mozer-fonds was samengesteld uit
jaarlijkse bijdrages van de provincies Overijssel en Gelderland en de deelstaten
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Ook nu weer proberen de euregio ‘s om een
nieuw raamproject te creëren om het subsidiëren van deze activiteiten te kunnen blijven
continueren. Zij verwacht dat in het najaar de stuurgroep hiermee akkoord zal gaan
zodat in 2016 projecten in behandeling kunnen worden genomen. Nadat de stuurgroep
akkoord is zal de EUREGIO de gemeenten hierover informeren door middel van een
bijeenkomst.
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5. Agenda Dagelijks Bestuur d.d. 1 juni 2015

1:

Opening en begroeting

2:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 19 februari
2015
3:
INTERREG A (mededeling van het regionaal programma-management)
a)
Stand van zaken INTERREG IV A
b)
Stand van zaken INTERREG V A algemeen
c)
Overzicht van de vergaderdata van het ROV en IO
4:
Stand van zaken INTERREG V-project “iPro”
5:
Stand van zaken kaderproject prioriteit II INTERREG V
6:
Bericht uit de commissie-vergaderingen
7:
Advisering INTERREG V-projecten (zie voor project bijlagen agendapunt 4)
a)
INTERREG V A-project “eHealth-Pedografie”
b)
INTERREG V A-project “3D-Ketenintegratie”
c)
INTERREG V A-project “Energie Efficiency MKB”
d)
INTERREG V A-project “Mest op Maat”
8:
Bericht uit het secretariaat
9:
Mededelingen
a)
“Mach Mit-dag” in de regio
b)
Projectvoorbereiding Dienstencentrum Gaxel
Bovenstaande agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen.
10:

EUREGIO Jaarrekening 2014
Mevrouw Schwenzow zegt dat de accountant heel tevreden was over de jaarrekening 2014 en alle
activiteiten die de EUREGIO heeft genomen om aan de opmerkingen naar aanleiding van de vorige
accountantscontrole tegemoetkomen. De heer Visser vraagt hoe het kan dat de jaarrekening 2014
wordt afgesloten met een tekort van € 26.638 En dat tegelijkertijd een overschot ter hoogte van €
55.015 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De heer Noppen zegt dat de toevoeging van de
algemene reserve ter hoogte van € 55.015 mogelijk is door € 81.653 te onttrekken aan de reserve
INTERREG. Anders gezegd wordt door de onttrekking van € 81.653 aan de INTERREG reserve het
tekort van de jaarrekening gecompenseerd en blijft er een bedrag over van € 55.015 om te worden
toegevoegd aan de algemene reserve.

11:
Stimulering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt
12:
Verbinding van de Luchthaven FMO met de regio’s Twente en Achterhoek
13:
Effecten van grondprijzen op de vestiging van ondernemers in het grensgebied
14:
Concept-agenda voor de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 26 juni 2015 in Münster
Bovenstaande agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen.

6. Nieuwe regeling EUREGIO, als openbaar lichaam
Mevrouw Schwenzow zegt dat de gemeenten de nieuwe regeling ter besluitvorming hebben
ontvangen. Voor september dienen de gemeenten zich over te besluiten. Van Nederlandse
zijde heeft de EUREGIO hierover nog geen besluit ontvangen, wel van Duitse zijde.
De aanwezige gemeenten zeggen dat hun raad in augustus over de nieuwe regeling
EUREGIO zal besluiten.
7. Overige internationale zaken Regio Twente/Netwerkstad
De brief aan colleges burgemeester en wethouders Regio Twente van 6 maart 2015 over de
lobby in Brussel en account Twente wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Rondvraag
De heer Haamberg vraagt aandacht voor het feit dat deze vergadering nogal wat leden
afwezig zijn. De voorzitter zegt dat dit meerdere oorzaken kan hebben en dat het een drukke
tijd is voor bestuurders, maar ook wil hij in overleg met de secretaris, de heer Noppen en
mevrouw Schwenzow bekijken of er op de agenda ruimte is om een actueel thema met elkaar
te bespreken.
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Mevrouw Schwenzow laat een PowerPoint presentatie zien van een initiatief voor een betere
samenwerking aan beide zijden van de grens betreffende de arbeidsmarkt. De commissie
heeft hiervan de primeur. Inhoudelijk wordt verwezen naar bijgaande presentatie. De voorzitter
geeft namens de commissie aan dat dit een goede wijze is om samenhangend de
grensoverschrijdende arbeidsproblematiek aan te pakken.
Tenslotte bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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