
Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 22 november 2018 in Wesel 
 
Op initiatief van het Landschaftsverband Rheinland vond de Euregioraadsvergadering deze keer in 
het nieuwe LVR Niederrheinmuseum in Wesel plaats. Dit gloednieuwe museum laat de bezoekers op 
kennis maken met de geschiedenis van de NiederRheinLande. Deze gebiedsomschrijving maakt 
duidelijk, dat hierbij niet alleen aandacht voor de Duitse Niederrhein is, maar dat ook Nederland een 
prominente plek heeft gekregen. Een deel van de nieuwe expositie over de Tweede Wereldoorlog 
wordt ontwikkeld in het kader van het INTERREG-project “Het verhaal van oorlog en vrede”, dat 
getrokken wordt door het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.  
 
Verkiezing Dagelijks Bestuur 
Elke vier jaar moet het Dagelijks Bestuur opnieuw uit het midden van de Euregioraad gekozen 
worden. Ook wisselt het Euregio-voorzitterschap dan van Nederland naar Duitsland of omgekeerd.  
 
Tot voorzitter is benoemd: Ulrich Francken, burgemeester van de Gemeinde Weeze. 
Tot vice-voorzitter is benoemd: Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
 
Tevens zijn tot lid van het Dagelijks Bestuur benoemd: 

 Sören Link, burgemeester van de Stadt Duisburg 
 Dr. Stefan Dietzfelbinger, directeur van de Niederrheinische IHK, tevens benoemd tot 

voorzitter van de Commissie voor Economische Aangelegenheden 
 Thomas Ahls, burgemeester van de Gemeinde Alpen, tevens benoemd tot voorzitter van de 

Commissie voor Financiën en Projecten 
 Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer, tevens benoemd tot voorzitter van de 

Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 Agnes Schaap, burgemeester van Renkum 

 
Ook de plaatsvervangend voorzitters van de drie commissies zijn opnieuw benoemd: 

 Günther Steins, burgemeester van Kranenburg voor de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

 Belinda Elfrink, wethouder in de Gemeente Zevenaar voor de Commissie voor Economische 
Aangelegenheden 

 Vincent Bouma, raadslid in de Gemeente Arnhem voor de Commissie voor Financiën en 
Projecten. 

 
Doetinchem toegetreden tot de Euregio Rijn-Waal 
De Gemeente Doetinchem heeft op 9 oktober jl. officieel om toetreding tot de Euregio Rijn-Waal per 
22 november 2018 verzocht.  De Gemeente Doetinchem is de centrumgemeente van de Achterhoek 
en heeft haar focus de laatste jaren steeds meer op Emmerich en Kleve gelegd. Om deze banden te 
kunnen verstevigen en optimaal te benutten heeft Doetinchem besloten om zich aan te sluiten bij de 
Euregio Rijn-Waal.  
 

 De Euregioraad heeft met dit verzoek ingestemd.  
 

 De Gemeente Doetinchem zal conform de statuten met 3 leden in de Euregioraad 
vertegenwoordig zijn.  

 
Herijking Strategische Agenda 2020  
De huidige Strategische Agenda kent een looptijd van 2014 tot 2020. In de afgelopen jaren hebben 
veel lidorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties samen met de Euregio Rijn-
Waal veel thema´s uit de Strategische Agenda opgepakt en doorontwikkeld. Na vier jaar is het tijd om 
te inventariseren, in hoeverre de doelstellingen uit de Strategische Agenda gerealiseerd konden 



worden en om de Strategische Agenda te actualiseren. Een actualisering is nodig om input voor het 
proces van de ondertussen begonnen voorbereidingen voor het nieuwe INTERRREG VI programma 
(vanaf 2021) te kunnen leveren.  
 

 Alle lidorganisaties zal volgend jaar door middel van een enquete en diverse 
stakeholderbijeenkomsten de gelegenheid worden geboden om input te leveren. 
  

 Tijdens de informele Euregioraadsbijeenkomst op 21 maart 2019 zullen de resultaten van de 
invantarisatie gepresenteerd worden en zal het proces worden toegelicht. 

 
Subsidiemogelijkheden voor activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” 
Volgend jaar is het 75 jaar geleden, dat de bevrijding van Nederland begon. 2020 is het 75 jaar 
geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Inmiddels hebben zich meerdere gemeenten, 
verenigingen en organisaties bij de Euregio Rijn-Waal gemeld, die dit jaar of volgend jaar samen met 
een partner uit het buurland een herdenkingsactiviteit of festiviteit willen organiseren, met de vraag 
of de Euregio Rijn-Waal net als in 2014-2015 voor dergelijke activiteiten middelen beschikbaar stelt. 
 
Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking, dat van dergelijke 
gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft de Euregio Rijn-Waal voor 2019 en 2020 aanvullend eigen 
middelen ter hoogte van € 40.000,- gereserveerd voor grensoverschrijdende activiteiten in het kader 
van “75 jaar vrijheid”.  
 

 De mogelijkheid om voor euregionale herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten middelen aan 
te vragen zal begin 2019 doelgericht met de lidgemeenten en de bij ons bekende 
verenigingen en organisaties gecommuniceerd worden.  

 
GROS Governance 
De Nederlandse regering, de provincies en de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen zijn 
het afgelopen jaar begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe structuur voor de 
grensoverschrijdende samenwerking (GROS Governance) tussen de beide Duitse deelstaten en 
Nederland.  
 
Dit proces wordt voor de grensregio Nederland-Nordrhein-Westfalen namens Nederland 
gecoördineerd door de Limburgse gouverneur Theo Bovens en voor Nordrhein-westfalen door 
Europaminister Dr. Holthoff-Pförtner. Ook de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops, die voor 
de coördinatie van het buurlandenbeleid verantwoordelijk is, is actief betrokken.  
 
Op 19 november 2018 is tijdens de eerste NL-NRW regeringsconsultatie het eindrapport met 
aanbevelingen voor de vormgeving van de definitieve GROS Governancestructuur en aanbevelingen 
met betrekking tot de aanpak van de vier inhoudelijke thema´s arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit 
en veiligheid bilateraal vastgesteld.  
 

Stand van zaken INTERREG V A 
De projectontwikkeling in het kader van het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland 
verloopt voorspoedig. Tot nu toe zijn er 31 projecten door de INTERREG-stuurgroep goedgekeurd; 9 
bovenregionale projecten en 22 regionale projecten met een totaal volume aan EU-middelen van  
€ 57 miljoen.  
 

 De Euregioraad heeft in de vergadering een positief standpunt ingenomen met betrekking 
tot de volgende INTERREG-aanvragen: 
1. Digipee – geautomatiseerde urine-analyse 
2. IoA – Internet of Agriculture 



3. VISTA – Vision supported truck docking assistent 
4. Rocket reloaded (key enabling technologies) 
5. T.P.R.T. – Bandendrukregeling voor tweewielers 
6. Taal verbindt / Sprache verbindet (buurtaalonderwijs voor het middelbaar 

beroepsonderwijs) 
7. Perspektieve 360° (project om langdurig werklozen d.m.s. scholing en stage nieuwe 

kansen te bieden) 
8. GIP Extra ERW (vervolg financiering GrensInfoPunt ter overbrugging naar de structurele 

financiering die vanaf 2021 ter beschikking gesteld zal worden) 
9. Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden.   

 
 Voor informatie over deze projecten en het INTERREG programma kunt u graag contact 

opnemen met het Regionale Programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal: 
info@euregio.org, +49-28217-793038.  

Financiën 
De begroting 2019 is opgesteld met inachtneming van de Duitse begrotingsprincipes. Rekening 
houdend met alle kosten en opbrengsten is er voor 2018 een positief bedrijfsresultaat voorzien van  
€ 9.369,-. In de onderstaande afbeelding zijn de inkomsten en uitgaven ter verduidelijking grafisch 
weergegeven. 
 

 De Euregioraad heeft ingestemd met de voorgestelde begroting voor 2019.  
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Begroting 2019

Projecten
kunst, entertaiment en 

creatieve sector

€ 1.402.427,55

Projecten
energie en 

milieubescherming

€ 4.292.613,00
Projecten
onderwijs 
en cultuur    

€ 2.121.381,10

Projecten
gezondheid en 

welzijn 

€ 2.300.617,60

People to
People

€ 543.765,00

Projecten 
wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 

technologie

€ 11.244.071,22

Projecten 
arbeidsmarkt en 

bedrijfsadvisering                                                                           

€ 1.224.911,22

Projecten 
agrobusiness en food                                                                           

€ 4.057.748,31

Projecten
logistiek, verkeer 

en opslag     

€ 3.727.746,30

Grens-
InfoPunt                                                                           

€ 731.275,00

€649.853 

€75.830 

€815.673 

€573.975 

€177.705 

€311.860 

€194.905 

€11.054 

€206.235 

€649.675 

Organisatiekosten Euregio

Euregio-Forum

Interreg-Programmabegeleiding

Interreg-Projectenbegeleiding

Interreg-Financiële controle

Interreg Europe

Gezondheidszorg en welzijn

DigiPro/EnerPro

People to People

GrensInfoPunt
Begroting totaal/Uitgaven (€ 3.666.765,00)

Budget
Euregio Rijn-Waal

€ 3.666.765,00

€ 2.666.598 

€ 502.261 

€ 507.275 

Subsidies EU en
regionale cofinanciering

Overige inkomsten

Ledenbijdrage en
institutionele subsidies

Begroting totaal/Inkomsten (€ 3.676.134,00)
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