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bij de vergadering van de EUREGIO-Raad op 29 juni 2018 in Ulft
1.
40 jaar EUREGIO-Raad
Veertig jaar geleden, op 15 april 1978, kwam de EUREGIO-Raad voor het eerst bijeen. Ter gelegenheid
van dit jubileum werd tijdens de bijeenkomst in Ulft een korte film met indrukken van 40 jaar EUREGIORaad getoond.
2.
Resolutie voor toekomstige financiering GrensInfoPunten
De EUREGIO-Raad heeft tijdens zijn vergadering in Ulft unaniem een resolutie aangenomen voor het behoud
en een stabiele financiering van de GrensInfoPunten. De huidige INTERREG-financiering van het
GrensInfoPunt (GIP) bij EUREGIO eindigt begin 2019. Een voortzetting van de grensoverschrijdende
advisering voor ondernemers en werknemers is van essentieel belang voor de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt en de economie in de EUREGIO. Totdat de financiering van het GIP op langere termijn definitief
duidelijk is, is INTERREG een mogelijkheid voor tussentijdse financiering tot 2020. De leden van de
EUREGIO-Raad worden opgeroepen om het belang van het GIP, ook als instrument voor de regionale
economische ontwikkeling, via hun politieke kanalen op regionaal en landelijk niveau nog bekender te maken.
3.
Nieuwe adjunct directeur-bestuurder van EUREGIO
De EUREGIO-Raad heeft de benoeming van Tom Lamers tot nieuwe adjunct directeur-bestuurder van
EUREGIO met ingang van 1 juli bevestigd. De EUREGIO-Raad nam in de vergadering afscheid van
voormalig (interim) adjunct directeur-bestuurder Stefan Michel.
4.
Follow-up project Grenzeloze Toeristische Innovatie
Het actuele project "Grenzeloze toeristische innovatie" is één van de meest succesvolle euregionale
(INTERREG) projecten met zijn toeristische marketing onder de koepelmerken "Geheim over de Grens" en
"Das andere Holland". Naast het verhogen van het aantal bezoekers uit het betreffende buurland zorgt het
project ook voor een belangrijke uitwisseling van ervaring en kennis tussen toeristische bedrijven (met
name MKB) en innovatieve aanbiedingen. Het GTI-project loopt in de zomer van 2019 af en moet volgens
alle projectpartners tijdens de lopende financieringsperiode worden voortgezet door middel van een
vervolgproject. Een aanvraag voor een vervolgproject is i.v.m. de deadlines al ingediend. Momenteel vindt
nadere inhoudelijke afstemming tussen de projectpartners plaats. De leden van de EUREGIO-Raad worden
opgeroepen om de werkzaamheden van EUREGIO op het gebied van toerisme te ondersteunen.
5.
Experiment Grens
Tot nu toe hebben zich 17 bedrijven uit het grensgebied gemeld om aan het “Experiment Grens” deel te
nemen. Verschillende geïnteresseerde werknemers zijn in contact gebracht met bedrijven in het buurland.
Op 11 juni liep Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel, een dag mee bij INOTEC in
Heek.
6.
INTERREG-project "EUREGIO Bereikbaarheid via lucht“
In de zomermaanden zal in het kader van het project een grootschalige enquête onder huishoudens en
bedrijven in de EUREGIO worden doorgevoerd. Bewoners en bedrijven kunnen onder andere aangeven
welke luchthavens zij om welke redenen verkiezen, welke bestemmingen veel gevraagd zijn en hoe zij
de bereikbaarheid van de luchthavens zien. De resultaten van de studie zullen medio 2019 bekend zijn.
7.
Aanbevelingen voor deelprojecten in het kader van het INTERREG V-kaderproject
Tijdens zijn vergadering heeft de EUREGIO-Raad zijn goedkeuring uitgesproken voor de intensieve
samenwerkingsprojecten "Beeld en geschiedenis", "50-jarig bestaan van het partnerschap IbbenbürenHellendoorn", "Palindroom" en "Tolle Woche - Grensoverschrijdend leren".
8.
Treinverbinding Münster - Zwolle
Goede grensoverschrijdende treinverbindingen verminderen de barrièrewerking van de grens. De studie
"SpoorRegio" heeft uitgewezen dat er een bijzonder potentieel is om de twee spoorlijnen Zwolle-Enschede
en Enschede-Münster met elkaar te verbinden. Dit vereist elektrificatie van het baanvak aan Duitse zijde en
infrastructurele maatregelen rond station Enschede. Zowel Münster en Enschede als ook ZVM en de
provincie Overijssel ondersteunen deze verbinding. De leden van de EUREGIO-gremia worden verzocht zich
in te zetten bij andere verantwoordelijke instanties (waaronder de ministeries van verkeer) om deze
grensoverschrijdende treinverbinding tot stand te brengen.
Gronau / Enschede, juni 2018

Voor meer informatie: Marie-Lou Perou, (m.perou@euregio.eu)
EUREGIO, Enscheder Str. 362, 48599 Gronau, www.euregio.eu

Bijlage 2a
Vergadering Commissie Grens Regio Achterhoek
Datum
Agendapunt
Bijlage
Onderwerp
Verslag vergadering van 9 mei 2018
Verslag van de vergadering van de adviescommissie voor grensoverschrijdende
samenwerking op 9 mei 2018 te Lichtenvoorde.
Aanwezig:
Dhr. F. van Diersen (gem. Aalten), mevr. J. Pot en dhr. A. Kion, (gem. Berkelland), mevr. A.
Bronsvoort, (gem. Oost-Gelre), mevr. W. Elsinghorst, (gem. Winterswijk), dhr. B. Zandstra
(Waterschap Rijn-IJssel) dhr. D. Sijtsma, (prov. Gelderland), dhr. S. Michel (Euregio), dhr. J. Noppen
(Regio Twente) dhr. J. Bengevoord (voorzitter) en dhr. P. van Dun (Regio Achterhoek).
Verhinderd: dhr. G. Nijland, dhr. T. Lamers (gem. Aalten), dhr. J. van Oostrum, dhr. H. Boer (gem.
Berkelland), dhr. J. Engels, dhr. A. Peppelman, dhr. J. Spijkers (gemeente Bronckhorst), mevr. C.
Bouwens, dhr. M. Boumans. (gemeente Doetinchem), dhr. R. Hoijtink, dhr. T. Donderwinkel (gem.
Oost-Gelre), dhr. B. Kuster, dhr. T. Menke, dhr. J. Haverdil en mevr. M. Bergervoet (gem. Oude
IJsselstreek),, mevr. M. Keur, mevr. N. Eppich, en dhr. R. Gommers, (gem. Winterswijk), dhr. R.
Dogan (prov. Gelderland), dhr. Chr. Almering (Euregio), dhr Van Suijlekom (Min. BZK), Dhr. G.
Eckstein (Kreis Borken), mevr. J. Emaus (Regio Achterhoek).
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Er waren geen aanvullingen op de agenda waarop deze werd vastgesteld.
2. Commissie Grens
a. Verslag van de vergadering van 15 februari 2018.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Tijdens de bijeenkomst op 5 oktober 2017 van de beide commissie grens (Twente en
Achterhoek) zijn er belangrijke conclusies getrokken. De belangrijkste is dat de grens een
goed thema voor samenwerking is. De voorzitter zal met de voorzitter van de Twentse
commissie bespreken hoe een en ander in elkaar te schuiven is. Belangrijk aandachtspunt iis
de vergadersystematiek, en dan met name het tijdstip. De heer Kion sprak de vrees uit dat bij
de Twentse systematiek de voorbereiding van de Arbeitsgruppen zou verdwijnen. De heer
Noppen legde uit dat er in Twente wel degelijk een aparte voorbereiding van de
Arbeitsgruppen plaatsvindt.
c. Mevrouw Pot gaf aan dat dit haar laatste commissievergadering is. Wanneer definitief
duidelijk is welke commissieleden nog meer zullen vertrekken, zullen zij van de voorzitter een
bedankmail ontvangen.
3.

Euregio
Bespreking vergaderingen van de Arbeitsgruppen:
•

Agenda commissie Mozer op 14 mei 2018:
# N.a.v. punt 2B in de annotatie (bijlage 2 bij de agenda) werd er op gewezen
dat de gemeentes scholen, verenigingen et cetera binnen de eigen grenzen op de
hoogte moeten houden van en evt. ondersteunen bij de subsidieaanvragen. De
gemeentelijke websites dienen een link naar de mogelijkheden voor deze klenie
projecten te hebben. Duitsland en grensoverschrijdende samenwerking dient het
thema van iedereen te zijn.

# Mevrouw Bronsvoort maakte melding van het festival Erfgoed over Grenzen in
het kader waarvan er op 22 juli aanstaande een afsluitende bijeenkomst bij Erve
Kots wordt gehouden.

4.

•

Agenda commissie Economie en Arbeidsmarkt op 16 mei 2018:
Bij deze commissie waren er geen vragen of opmerkingen.

•

Agenda commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling op 17 mei 2018:
Naar aanleiding van punt 8 in de annotatie merkt de heer Zandstra op dat het
waterschap Rijn IJssel meedoet aan het project waterrobuuste steden. Behalve
de gemeente Zutphen (geen lid Euregio of Regio, maar wel binnen het
werkgebied van de Euregio) doen ook o.a. Bocholt, Hengelo (Ov) en Münster
mee. Doel van het project is het om het klimaat bestuurlijk bij de gemeentes
onder de aandacht te brengen. Ontwikkeling en capaciteit stedelijke watergangen
in relatie tot de klimaatontwikkeling hier centraal.

Actualiteiten in Borken en de Euregio Rhein Waal
# De busverbinding Bocholt – Aalten komt hier aan de orde. Bericht van Gerd Eckstein gaf
aan dat deze verbinding op 2 december 2017 feestelijk is geopend door Gelders gedeputeerde
Bieze, Minister Wüst (NRW) en Frau Feller de Regierungspräsidentin van de Bezierksregierung
Münster. Proefproject was “befristet” (beperkt van duur) en liep tot uiterlijk 30 april 2018. De
beperkte duur was voorwaarde voor de “Genehmigung”. Bij de opening was veel media
aanwezig en het project liep met doorsnee van 90 passagiers op werkdagen (weekenden iets
minder) dan ook goed. De evaluatie moet nog gewaardeerd worden. Een blijvende
lijnconcessie kan moeilijk worden omdat die dan voor minimaal 2 of 3 jaar moet worden
afgegeven.
De heer Sijtsma gaf aan het jammer te vinden dat de naadloze aansluiting er niet is gekomen
en gaf aan dat de provincie wel hoopt dat er een voortzetting gaat komen. Ziet echter ook de
problemen vooral op het gebied van de aanbesteding en de “strakke” Duitse regelgeving. Een
groter Interregproject zou een tijdelijke oplossing kunnen bieden.
Ook mevrouw Pot vroeg zich af of we hiervan nog iets kunnen leren en of we er nog iets mee
doen richting Duitsland. De heer Sijtsma gaf aan dat zijns inziens de beste optie is dat het een
en ander in den brede bij de provincie wordt neergelegd. De heer Bengevoord deed de
toezegging de provincie namens de Commissie Grens een briefje te schrijven.
# De komende week woensdag 16 mei is het lentediner gepland. Daar zullen dit jaar ook 6
Duitse burgemeesters en de Landrat van de Kreis Borken aan deelnemen waardoor het deels
ook burgemeesterstreffen is. Staatssecretaris Knops zal als spreker fungeren. Beoogd doel de
Achterhoek als grensregio neer te zetten. Vanuit de media is er ook aandacht
Mevrouw Bronsvoort gaf aan dat Knops de 16e mei ook bij de Euregio Rijn-Waal zal spreken.

5.

Initiatieven/lopende zaken grensoverschrijdende samenwerking
a. Toekomst Grensinfopunten:
De heer Michel van de Euregio gaf aan dat er op 18 april te Nijmegen een werkconferentie
heeft plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie heeft het ministerie van SZW 25%
financiering voor de Grensinfopunten te zullen leveren. Beoogd doel is dan op de lange
termijn los te komen van de financiering vanuit Interreg.
NRW en Niedersachsenreageerden terughoudend, met name het laatstgenoemde Bundesland
toonde zich terughoudend om voor de lange termijn geld toe te zeggen. In beide
Bundesländer wordt het in ieder geval besproken.
Matthijs Huizing is aangewezen als verkenner/onderhandelaar en voor de
tussentijd/overbruggingsperiode is de Euregio begonnen met een Interregaanvraag. De heer
Sijtsma gaf aan dat de provincie nog steeds niet aan tussenoplossingen (Interreg) wil
meewerken als er geen zicht op een structurele financiering wordt gegeven. Daarom zal de
politieke druk op de ketel nog steeds opgevoerd moeten worden. Interreg kan niet meer dan
reen tussenoplossing bieden.

b. Proefproject busverbinding Aalten- Bocholt:
Dit onderwerp kwam reeds bij agendapunt 4 ter sprake.
c. Terugblik Dag van de Buurtaal op 19 april 2018
De commissie sprak haar waardering uit over de geleverde prestatie. De heer Diersen is
laaiend enthousiast over de Dag van de Buurtaal te zijn en hield daarom een warm pleidooi
voor het behoud. Hij gaf aan te vrezen voor het loslaten van de organisatie omdat de DvdBt
anders wel eens zou kunnen verdwijnen. De heer Bengevoord gaf aan dat de organisatie
hiervan toekomstig vanuit de gemeentes moest komen.
Mevrouw Pot gaf aan dat we de scholen moeten uitdagen en stimuleren. De heer Bengevoord
sprak de verwachting uit dat de netwerken van de gemeentes naar de scholen toe afdoende
zijn om hen tot actie aan te zetten.
d. Euregio-academie
•

De heer Van der Haar, sectordirecteur educatie en participatie bij het Graafschapcollege, gaf
aan dat de aantrekkende economie in combinatie met de ontgroening en vergrijzing een
probleem op de arbeidsmarkt oplevert. Het aantal banen blijft gelijk of stijgt waartegenover
een dalend aantal mensen staat dat die banen kan invullen. Op jaarbasis is er een tekort van
1500 mensen om de vacatures op te vullen. Met de Euregio Academie Willem V. beoogt de
Heer van der Haar een samenwerkingsbestand van de drie O’s op te zetten dat een betere
aansluiting tussen opleidingen / diplomering en werken binnen het D-NL grensgebied kan
bevorderen.
De powerpoint die de heer Van der Haar hield gaat als bijlage bij deze notulen.
e. Overige activiteiten
# De heer Zandstra gaf aan dat er op maandag 7 mei een bespreking is tussen het
Waterschap Rijn IJssel en de Kreis Borken over de aanpak van de rattenbestrijding. Gaat
richting een 3-jarige pilot om dit beter aan te pakken. Door de verschillende
beloningsstructuren van de rattenvangers in NL en D zijn er nu tegenstrijdige belangen
waardoor een goede bestrijding van de ratten moeilijk maakt.
# De heer Michel gaf aan dat er na lange onderhandelingen nu eindelijk een aanvraag komt
voor een vervolg op een eerder gedraaid grensoverschrijdend toerismeproject.
# De heer Sijtsma memoreerde dat de D-NL Commissie RO op 6 juni aanstaande haar 50jarig jubileum heeft en dat wordt in Nordhorn gevierd; dat gedeputeerde Meijers een cursus
Duits gaat volgen en dat er op 12 juli een overleg is over “water en ruimte” waaraan o.a. de
Bezirksregierung Münster deelneemt.
# Mevrouw Bronsvoort meldde dat er sinds 8 mei een nieuw college is in Oost-Gelre en dat
Karel Bonsen daarbinnen de wethouder Grens gaat worden.
# De heer Noppen gaf aan uit te kijken naar de samenwerking tussen de beide commissies
grens.

6.

Rondvraag en sluiting
Er waren geen vragen voor de Rondvraag, waarop de voorzitter de vergadering sloot.
PvD, juli 2018.

