Verslag
van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het
Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO
op 28 mei 2018 in Glanerbrug

Deelnemers: zie bijgevoegde presentielijst
1.

Opening en begroeting
-

Goedkeuring van de agenda

De heer Welten heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt vast dat de uitnodiging op correcte
wijze en tijdig is verzonden.
Besluit:
Goedkeuring van de agenda.

2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 5
maart 2018

Besluit:
Goedkeuring.

3.

Bericht uit de commissievergaderingen

Algemeen: De heer Almering stelt vast dat alle commissievoorzitters zich hebben afgemeld voor
deze vergadering van het Dagelijks Bestuur. Daarom zullen de heer Almering en de heer Michel
de berichtgeving uit de commissievergaderingen verzorgen.
Op 7 juni 2018 vindt een buitengewone gezamenlijke commissievergadering plaats. Daarvoor zijn
de leden van alle commissies uitgenodigd. Het enige agendapunt zal zijn de verdere uitwerking
van de huidige themavelden van de strategie EUREGIO 2030. Daarbij zal het er vooral om gaan
mogelijke overlap tussen de afzonderlijke werkterreinen vast te stellen en door middel van nadere
specificaties de concrete realisatie van de thema’s in een later stadium in de betreffende commissies te waarborgen

Onduidelijk is nog de bezetting van de commissies met nieuwe leden vanuit de Nederlandse
gemeenten. Nog niet overal is het na de verkiezingen tot coalitievorming gekomen.
Commissie MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling:
Een van de belangrijke thema’s in de commissie MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling was
de digitalisering van de aanvraagprocedure voor miniprojecten. Deze aanpassing heeft inmiddels
geleid tot meer dan 40 nieuwe aanvragen. Ondanks enkele kleine technische problemen blijkt de
kwaliteit van de aanvragen voor wat betreft vormfouten nu al te zijn verbeterd. De kaderprojecten
van de andere euregio’s hebben het digitale formulier inmiddels overgenomen. Ook het INTERREG-programmamanagement staat positief tegenover deze vernieuwing.
Verder is de commissie geïnformeerd over de voortgang van het project “Kunstverbinding”, ook
bekend als “taNDem”. Op 12 april is binnen dit project een bijeenkomst gehouden, bedoeld om
de netwerkvorming tussen Duitse en Nederlandse kunstenaars te stimuleren. De bijeenkomst
kende een zeer geslaagd verloop: er waren meer aanmeldingen dan plaatsen. In totaal hebben
bijna 130 deelnemers deze dag tot een succes gemaakt. Een videosamenvatting is te vinden
onder: https://www.tandemkunst.eu/barcamp-2018/
Onder het agendapunt “Strategie” van de MOZER-commissie gaf mevrouw Birgit Neyer een toelichting op de toepassing van het Nederlandse concept “Buurtzorg” in de Kreis Steinfurt. Daarmee
is een belangrijke input gegeven voor het werkveld “welzijn/zorg”. De commissie besloot gezamenlijk dit thema nader aan de orde te stellen in het kader van de strategieontwikkeling.

Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen (DRO)
De commissie DRO mist op dit moment een voorzitter nu Gerrit Stam (Almelo) tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet is herkozen. De plaatsvervangende voorzitter de heer Grawunder (Drensteinfurt) heeft, zoals voorzien, het voorzitterschap op zich genomen. In de vergadering is de benoeming van een nieuwe voorzitter door de EUREGIO-Raad aan de orde geweest.
Omdat de nieuwe (NL) leden nog niet door de EUREGIO-Raad zijn benoemd, zal de aanstelling
van de voorzitter pas in een volgende EUREGIO-Raadsvergadering plaatsvinden.
Andere agendapunten waren de ontwikkelingen rond een mogelijke grensoverschrijdende uitbreiding van de fietssnelweg F35 en de ontwikkelingen binnen het project “Bereikbaarheid via de
lucht”. Daarnaast is gesproken over de rol van het EUREGIO-secretariaat en de commissie DRO
in de nagestreefde structuur “NRW-NL Workshop Mobiliteit”. Besloten is dat de commissie over
de bijeenkomsten wordt geïnformeerd en aldus in staat zal worden gesteld een gezamenlijk
standpunt van de EUREGIO-afvaardiging in de workshopbijeenkomsten te bepalen.

Economie en Arbeidsmarkt
Experiment Grens

Stand van zaken financiering GIP
Nieuwe publicatie (Lambert Teerling)

Besluit:
Goedkeuring.

4.

INTERREG V A
a)

Stand van zaken algemeen

Geen opmerkingen.
b)

Overzicht van de vergaderdata van de gremia

Geen opmerkingen.
c)

Overzicht van de aangevraagde en goedgekeurde projecten

Geen opmerkingen.

Besluit:
Kennisneming.

5.

Advisering INTERREG V A-projecten
a)

“INTERREG WILD 2.0”

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Afwijzing met inachtneming van de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.

b)

“Task Force Warmte – WiEfm 2.0”

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.

c)

“Waterrobuuste steden”

De commissie DRO heeft het verzoek gedaan dat de projectpartners de resultaten van het project
op een passend moment in de commissie presenteren. Het Dagelijks Bestuur stelt voor ook een
presentatie in de EUREGIO-Raad in overweging te nemen.

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.

d)

“Bio-Hydro”

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie.

6.

Advisering over deelprojecten in het kader van het INTERREG V-Kaderproject
a.

Advisering over intensieve samenwerkingsprojecten

In de commissievergaderingen is de opmerking gemaakt dat de financieringsplannen van de
projecten voor een deel nog niet sluitend zijn en dat het EUREGIO-secretariaat deze nog dient
te toetsen op onderbouwing en redelijkheid.
De heer Michel deelt mee dat het EUREGIO-secretariaat nog extra stellingnames over de kostenbegrotingen heeft opgesteld en aanvullende onderbouwingen van de partners heeft ontvangen. De kosten en de aangevraagde middelen lijken nu redelijk.

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Aanbeveling van de voorgelegde intensieve samenwerkingsprojecten met inachtneming van de
opmerkingen van de verantwoordelijke commissies.

b. Toegekende aanvragen tot € 5.000

Besluit:
Kennisneming.

c.

Stand van zaken kaderproject

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Kennisneming.

7.

INTERREG VI

De heer Almering deelt mee dat de signalen voor wat betreft de uitwerking van een nieuwe subsidieperiode INTERREG VI positief zijn. Alle relevante partijen gaan ervan uit dat opnieuw subsidiemiddelen
voor de grensregio’s beschikbaar zullen komen. Uit de berichten tot nu toe valt op te maken dat het
budget voor het nieuwe INTERREG-programma in vergelijking met INTERREG V ca. 7 % lager zou
kunnen uitvallen.
De heer Kethorn vraagt of het gewenst c.q. vanuit EUREGIO-standpunt gezien noodzakelijk is dat de
EUREGIO input levert om het programma mede vorm te geven. De heer Almering antwoordt dat, zodra
bekend is geworden dat het nieuwe programma er zal komen, onmiddellijk gestart zal worden met de
voorbereiding van nieuwe projecten met passende inhoudelijke doelstellingen. Het EUREGIO-secretariaat zal in de voorbereidingsfase van het nieuwe programma ook de inhoudelijke speerpunten van de
EUREGIO (Strategie 2020 en 2030) inbrengen.

Besluitvoorstel aan de EUREGIO-Raad:
Kennisneming.

8.

Bericht uit het Secretariaat

Zie vertrouwelijke agenda.

9.

Mededelingen
a)

Viering 60-jarig jubileum EUREGIO

De heer Van Veldhuizen merkt op dat het belangrijk is als bestuurslid bij dergelijke bijeenkomsten
present te zijn. Aandacht in de pers is belangrijk, zowel voor de EUREGIO als voor haar leden.
Het doel dient te zijn dat aan het eind van het jaar de boodschap is overgebracht waarom de
EUREGIO met een historie van 60 jaar onmisbaar is geworden.
Desgevraagd deel de heer Almering ter toelichting mee dat er bewust voor is gekozen geen op
zichzelf staand jubileumevenement te organiseren. Daarvoor bestaan meerdere redenen, zoals
de te verwachten kosten, de redelijkheid tegenover een “buitengewoon” jubileum en de geringe
publieke zichtbaarheid. Medewerking van de EUREGIO aan een breed scala aan bestaande initiatieven in het gehele gebied leidt naar verwachting naar een veel meer continue berichtgeving
en een betere zichtbaarheid richting de burgers.
Aanvullend wijst de heer Almering erop dat op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor een
jeugdcongres in het kader van de strategieontwikkeling, het jubileum en ook als discussiebijeenkomst. Daarbij dient de vraag centraal te staan in hoeverre Europa in de toekomst een rol in de

grensregio kan spelen en wat het eigenlijk betekent om in een grensregio te wonen. De doelgroep
van dit evenement bestaat uit jongeren en jongvolwassenen uit het gehele EUREGIO-gebied.
Gesproken wordt over versterking van de zichtbaarheid van het jubileum in de pers. De heer
Lübbersmann biedt aan contact te leggen met de NDR, bijvoorbeeld voor een gezamenlijk persgesprek (de heer Welten, de heer Lübbersmann). De heer Almering zal hierover met de heer
Lübbersmann contact opnemen.
Besloten wordt het overzicht van de geplande (en gerealiseerde) activiteiten aan te vullen met
een overzicht van de mogelijke deelnemers vanuit het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO (zie
bijlage).

b)

Tolle Woche 2018

De heer Van Veldhuizen deelt mee dat de financiering van de evenementenreeks nog niet geheel
is gewaarborgd. Eventueel zal de gemeente hiervoor subsidiemiddelen aanvragen.
Verder laat de heer Van Veldhuizen ter toelichting weten dat de Tolle Woche zich op middellange
termijn kan ontwikkelen tot een evenement in het gehele grensgebied. Daartoe zou men zich
gezamenlijk moeten inzetten voor de financiering en afspraken moeten maken voor een wisselende locatie voor het evenement.

c)

Stand van zaken experiment Grens

d)

Digitalisering aanvragen miniprojecten

e)

Stand van zaken INTERREG-project “Kunstverbinding”

f)

Stand van zaken project “EUREGIO Bereikbaarheid via de lucht”

Op navraag licht de heer Michel toe welke andere aspecten op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur in de EUREGIO aan de orde zijn gesteld.
De heer Michel zegt toe uiterlijk in de eerste helft van 2019 een position paper voor de grensregio’s te zullen hebben uitgewerkt. Daarin zullen de gezamenlijke uitdagingen, de actuele inzichten
en belangrijke lobbythema’s worden beschreven.
De heer Lübbersmann merkt op dat het belangrijk is de betekenis van de thema’s voor de grensregio als geheel, maar ook concrete projecten die op dit gebied in onze regio bestaan, in de lobby
sterker naar voren te brengen. Het thema stimulering van het grensgebied in algemene zin dient
in Den Haag, Düsseldorf en Hannover veel hoger op de agenda komen te staan. Daarvoor is het
belangrijk ook strategisch te handelen en de contacten met de parlementsleden te versterken.
Ieder lid van de EUREGIO-gremia zou daarin een actieve rol moeten spelen.

De heer Almering merkt in dit verband op dat als onderdeel van de strategieontwikkeling EUREGIO 2030 in een nieuw communicatieplan, dat binnenkort zal worden opgesteld, ook de rol van
de leden en vertegenwoordigers in de gremia sterker zal worden uitgewerkt en gedefinieerd. Op
deze manier zal de efficiëntie in het lobbyproces worden verbeterd (zie daarvoor ook agendapunt
17).

g)

PREpare

h)

Dag van de Buurtaal

De heer Diersen vraagt hoe de dag in de gemeente Enschede is verlopen. De heer Van Veldhuizen deelt mee dat het evenement succesvol is verlopen. Hoe deze activiteit in de toekomst zal
worden vormgegeven is nog niet duidelijk

i)

MONT + EUREGIO Letter of Intent

De heer Bengevoord wijst op het belang van een gezamenlijk lobbydocument zoals besproken
onder agendapunt 9 f)

j)

Stand van zaken invoering tolheffing voor personenauto’s in Duitsland

Besluit:
Kennisneming.

10.

Jaarrekening 2017

Besluit:
Het Dagelijks Bestuur bevestigt de concept-jaarrekening 2017 en besluit dit concept door te sturen
aan de kascommissie en tegelijkertijd de EUREGIO-Raad en het Algemeen Bestuur op de hoogte
te stellen door middel van toezending van het concept.

11.

Toetsing van het begrotingsreglement 2018 met bijlagen, de openingsbalans en de
jaarrekening 2016 door de Bezirksregierung Münster

Besluit:
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de resultaten van de toetsing door de Bezirksregierung
Münster van


de begroting 2018,



de openingsbalans alsmede



de jaarrekening 2016

en besluit de EUREGIO-Raad en het Algemeen Bestuur hiervan op de hoogte stellen onder gelijktijdige toezending van de concept-jaarrekening 2017.

12.

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

Over de actuele stand van zaken vindt een intensieve discussie plaats.
De heer Almering licht toe dat een overbruggingsfinanciering dringend noodzakelijk is. De vraag in
hoeverre dit via een nieuw INTERREG-project gerealiseerd kan worden blijft nog onbeantwoord. Het
Nederlandse ministerie van Sociale Zaken (SZW) heeft intussen aangekondigd bereid te zijn de helft
van de kosten aan Nederlandse zijde te dragen. De Duitse zijde (deelstaten NRW en Nds.) hebben
hierover nog geen definitieve uitspraken gedaan.
Deze ochtend zijn de INTERREG-programmapartners bijeen geweest. Het Comité van Toezicht lijkt in
te stemmen met goedkeuring van het project met een looptijd tot medio 2022 door de Stuurgroep. De
Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland zijn van mening dat de looptijd van een nieuw project uiterlijk einde 2020 zou moeten eindigen zodat de druk op de verantwoordelijke instanties en ministeries voor het verkrijgen van een structurele financiering hoog blijft.
De heer Almering deelt mee dat op grond van deze informatie een project is ingediend met een looptijd tot medio 2022. Het is echter mogelijk dat de Stuurgroep een project met een looptijd tot en met
december 2020 goedkeurt.
Er wordt besloten dat het EUREGIO-secretariaat de actuele stand van zaken kort samengevat weergeeft. Dit biedt alle bestuursleden de mogelijkheid hun lobbyactiviteiten in de betreffende gremia en
vertegenwoordigende organen te onderbouwen.

Besluit:
Kennisneming.

13.

Stand van zaken vervolgproject “GTI”

Besluit:
Kennisneming.

14.

Spoorverbinding Münster – Zwolle

Besluit:
Kennisneming.

15.

Strategie EUREGIO 2030

De heer Almering geeft een toelichting op de actuele stand van zaken. Er wordt gediscussieerd
over de vraag in hoeverre het Dagelijks Bestuur een inbreng in de strategieontwikkeling zou moeten hebben. De heer Almering geeft aan dat in de algemene planning rekening is gehouden met
betrokkenheid van het Dagelijks Bestuur in de komende processtappen.
Voorgesteld wordt in het Dagelijks Bestuur een gezamenlijke discussie te voeren over de EUREGIO-doelstellingen, -uitdagingen, -lobbythema’s en -activiteiten, dit in overeenstemming met het
in gang gezette strategieproces en de procesplanning. Dit zou moeten plaatsvinden in een soort
gestructureerde eendaagse bijeenkomst met alle bestuursleden.

Besluit:
Gewijzigd: Het EUREGIO-secretariaat organiseert een strategische bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur, die in de herfst van 2018 zal plaatsvinden.

16.

Memorandum Landrätekonferenz

De heer Almering bericht over meerdere actuele ontwikkelingen op diverse niveaus: coalitieakkoorden
met grensoverschrijdende focus, de geïntensiveerde samenwerking tussen de MONT-partners, de activiteiten van de Grenshoppers, de versterkte (en sterker geïnstitutionaliseerde) samenwerking tussen
Nds. en NL en tussen NRW en NL. Hieronder valt ook een voorstel dat in de zgn. Landrätekonferenz
van het Münsterland is gedaan. Nadat Nederlandse vertegenwoordigers voor een vergadering waren
uitgenodigd heeft men besloten een gezamenlijk memorandum uit te werken om daarin gezamenlijke
projecten en doelen vast te leggen.

In dit verband is het vanuit EUREGIO-perspectief wenselijk (en doeltreffend) dat de inhoud van al
deze initiatieven strookt met de doelstellingen van de strategieën EUREGIO 2020 en 2030. Op deze
wijze zal het mogelijk zijn de krachten te bundelen en zullen de thema’s des te sneller concrete resultaten opleveren.
Aan het EUREGIO-secretariaat is het verzoek gedaan bij de uitwerking van het memorandum als moderator op te treden. De heer Almering en enkele medewerkers hebben dit opgepakt.

Besluit:
Kennisneming.

17.

EUREGIO-lobbythema’s

De heer Van Veldhuizen vraagt of er een lijst met gezamenlijke lobbythema’s is. De heer Almering
antwoordt dat deze pas met de afronding van de strategie EUREGIO 2030 zal verschijnen.
Besloten wordt een gezamenlijke lijst met lobbythema’s die voor de gehele regio van belang zijn op te
stellen. De bestuursleden zullen hiervoor de thema’s die zij als prioritair beschouwen aanleveren.
Dit onderwerp zal ook in de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur op de agenda staan.
Op voorstel van de heer Bengevoord wordt besloten deelname van de EUREGIO aan de Open Days,
dit in afstemming met de Regio Twente en de Regio Achterhoek, aan de orde te stellen.

Besluit:
Bespreking in het Dagelijks Bestuur.

18.

Concept-agenda voor de vergadering van de EUREGIO-Raad op 29 juni 2018 in Ulft

De heer Almering bericht over twee bijeenkomsten voor nieuwe raadsleden. Om 9:00 uur
vindt de EUREGIO-Academy plaats met daarin presentaties over de structuur en de werkwijze van de EUREGIO. Op 11:00 uur volgt een workshop over het onderwerp “Cultuurverschillen tussen D en NL”.
Besloten wordt het thema “memorandum” niet te behandelen als agendapunt 15, maar onder
de mededelingen.

Besluit:
Goedkeuring inclusief de besproken aanpassing.

19.

Diversen en rondvraag

De heer Almering bericht over een vandaag verschenen krantenartikel waarin wordt geschreven
over een mogelijke toetreding van Doetinchem tot de Euregio Rijn-Waal. De heer Bengevoord
geeft hierop als toelichting dat dit vooral samenhangt met de attitude en het gedrag van de inwoners: zij richten zich steeds meer op het Roergebied. Uit de laatste informatie blijkt dat toetreding
tot de Euregio Rijn-Waal niet is gekoppeld aan uittreding uit de EUREGIO.

Gronau / Enschede, 01 juni 2018

w.g. Christoph Almering
Directeur-bestuurder

