
 

MEMO 2017 / 2 
over de EUREGIO-Raadsvergadering op 23 juni 2017 in Steinfurt 

 

1. Jaarrekeningen van de EUREGIO e.V. in liquidatie en het openbaar lichaam 
EUREGIO 

Vanwege de wijziging van de rechtsvorm staan voor deze vergadering drie jaarrekeningen op de 
agenda. De EUREGIO-Raad adviseert de jaarrekeningen 2016 en 2017 voor de “oude” 
rechtsvorm EUREGIO e.V (in liquidatie) vast te stellen. Van de jaarrekening 2016 voor de 
“nieuwe” rechtsvorm van het Nederland-Duitse openbaar lichaam EUREGIO wordt voorlopig 
kennis genomen. Deze jaarrekening zal, nadat deze is gecontroleerd, in de vergadering in 
december worden behandeld. 
 
2. Joris Bengevoord en Sander Schelberg nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van 

de EUREGIO 
De EUREGIO-Raad heeft twee nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO 
gekozen. Op voordracht van de Regio Achterhoek wordt Joris Bengevoord, burgemeester van 
Winterswijk, de opvolger van Thijs van Beem. Op voordracht van de commissie 
“belangenbehartiging” voor Twente zal Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, Michael 
Sijbom opvolgen. 

 
3. Aanstaande wisseling van de directeur-bestuurder van het EUREGIO-secretariaat 
Per 1 januari 2018 zal de directeur-bestuurder Elisabeth Schwenzow van baan veranderen. Sinds 
zij begin 2013 haar functie bij de EUREGIO heeft aanvaard kon de Nederlands-Duitse 
samenwerking in het EUREGIO-gebied duidelijk worden geïntensiveerd en is de positie van de 
regio versterkt. Het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO is gestart met de opvolgingsprocedure.   

 
4. Resultaten van het INTERREG-project “EUREGIO Goederencorridor” 
De EUREGIO-Raad is geïnformeerd over de resultaten van het project “EUREGIO 
Goederencorridor”. In het opgestelde rapport over de goederencorridor zijn het logistieke profiel 
en de infrastructuur van de grensregio alsmede de factoren interoperabiliteit en duurzaamheid 
onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat de logistieke positie van de EUREGIO als knooppunt in het 
achterland van Duitse en Nederlandse Noordzeehavens gunstig is, maar dat het 
grensoverschrijdende netwerk nog verder uitgebreid kan worden. Het in de logistieke sector 
actieve bedrijfsleven aan beide zijden van de grens kan hierbij profiteren van samenwerking op de 
gebieden opleiding, externe beeldvorming en gecombineerde transportstromen. Ook innovat ieve 
projectideeën over nieuwe vormen van aandrijving en intelligente koppeling van goederenstromen 
bieden de regio economische voordelen.  

 
5. Alternatieven voor de financiering van het GrensInfoPunt EUREGIO vanaf 2019 
Het GrensInfoPunt (GIP) EUREGIO wordt tot en met 31 januari 2019 gefinancierd met 
INTERREG-middelen als deel van het project “UNLOCK, Personeel over de Grens”. De 
EUREGIO-Raad beschouwt de adviserende rol van het GIP als een structurele taak van de 
EUREGIO voor het grensgebied. Er was overleg over diverse financieringsmodellen 
(vervolgproject, structurele financiering door de betrokken partijen of inkomstenmodel)  ter 
waarborging van de adviesverlening aan grenspendelaars na 2018. De EUREGIO-Raad heeft 
zich in zijn vergadering uitgesproken voor een tussenfinanciering middels INTERREG totdat er 
een oplossing is wat betreft een structurele financiering van het GIP. 

 
6. INTERREG V A-projecten 
De EUREGIO-Raad heeft in de vergadering de projecten “Euregionetwerk Industriecultuur” en 
“Laser-Fertigung in KMU” behandeld en negen intensieve kleine projecten op het gebied van 
maatschappelijke ontwikkeling, economie en arbeidsmarkt en duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
goedgekeurd, daaronder de Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling “Waarom schrijf je me 
niet – post uit de vergetelheid” en het grensoverschrijdende pilotproject “Busverbinding Aalten-
Bocholt”.  

 
7. Uitbreiding DOC Ochtrup 
De geplande wijzigingen in het bestemmingsplan (“Flächennutzungsplan”) en stedebouwkundig 
plan (“Bebauungsplan”) van de Stadt Ochtrup hebben in het kader van de inspraakprocedure van 
8 mei tot en met 8 juni 2017 ter inzage gelegen. Het EUREGIO-secretariaat heeft de betrokken 
Nederlandse lidgemeenten over de terinzagelegging geïnformeerd. Intussen heeft de 
Bezirkregierung Münster bekend gemaakt dat zij namens de deelstaat bezwaren vanuit 
planologisch oogpunt tegen de uitbreiding van het DOC Ochtrup naar voren heeft gebracht. Een 
afrondende rechtelijke toetsing van de uitbreiding van het DOC aan de hand van de planologische 
voorwaarden vindt echter pas plaats in het kader van de toetsing van het “Flächennutzungsplan”. 
Tot dat moment heeft de Stadt Ochtrup de mogelijkheid verbeteringen in de voorgelegde 
effectenanalyse aan te brengen.  
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