Verslag van de vergadering
van de commissie voor economische aangelegenheden
op 10 mei 2017 op de campus van de Universiteit Wageningen
in gebouw Impulse

Aanwezig Zie presentielijst

PUNT 1

Begroeting en opening
De voorzitter, de heer Dietzfelbinger, begroet de aanwezigen en opent de
vergadering. Hij noemt met name de interessante vergaderlocatie bij de
Universiteit Wageningen.

PUNT 2

Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 2 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.

PUNT 3

Presentatie Regio FoodValley
De heer Egging licht het concept van de Regio FoodValley toe. Op grond van de
wereldwijde ontwikkeling in de voedingsmiddelensector en de uitdagingen
waarvoor de wereldwijde voedselvoorziening zich in de komende decennia
gesteld ziet, beschouwt de Regio FoodValley zich als centraal ankerpunkt op
het gebied van onderzoek over het thema Agrofood in directe samenwerking
met de daarmee verband houdende bedrijven.
De thema's Service, Food-Processing, Wholesale zijn centrale onderwerpen van
de Regio FoodValley. De reden voor grote ondernemingen zoals Unilever, DSM,
Friesland Campina, Nizo e.a. om zich in deze regio te vestigen, is met name het
op de universiteiten en hogescholen aanwezige talent, dat 80% van de sector
Agrofood afdekt.
Bovendien onderscheidt de regio zich door een agrofoodcultuur. Regio
FoodValley heeft zich in Nederland een plaats weten te veroveren als sterk
regionaal merk.
Het zogenaamde gebieds-DNA onderscheidt zich door een levendige
geschiedenis op het gebied van voeding en landbouw, waarbij de weergave van
de waardeketen in de hele agrofoodsector centraal staat.
De heer Egging beschrijft tevens de plannen voor het World Food Center
(WFC), dat in de komende jaren moet worden ontwikkeld. Het World Food
Center omvat vier centrale terreinen, te weten WFC Labs, WFC Innovatie, WFC
verbinden en WFC Experience. Het gaat tenslotte om een WFC Showcase.
Wilhelmien Vreugdenhil, locoburgemeester van de gemeente Ede, vult aan dat
het WFC ook vanuit een euregionaal perspectief moet worden bekeken,
aangezien de Duitse buren ook een interessante en kansrijke ontwikkeling op
het gebied van agrofood kunnen laten zien. Momenteel wordt ca. € 45 miljoen
beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling. Ondernemingen zoals Ahold,
Delhaize, DSM, Friesland Campina zijn actief betrokken bij het WFC, en
daarnaast nog 35 kleinere bedrijven.
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De voorzitter dankt de heer Egging en mevrouw Vreugdenhil voor de zeer
informatieve presentatie en biedt de leden van de commissie de gelegenheid
vragen te stellen.
Mevrouw Van der Werf, gemeente Zevenaar, vraagt wat er daadwerkelijk in het
World Food Center gebeurt.
De heer Egging geeft aan dat de hierboven genoemde onderwerpen met
deelname van een extern bureau zowel inhoudelijk als visueel moeten worden
geïmplementeerd. Het aantal bezoekers wordt geraamd op ca. 400.000 per jaar.
De voorzitter, de heer Dietzfelbinger, benadrukt nog eens de kansen die met het
WFC voor de regio en daaraan gekoppeld ook grensoverschrijdend kunnen
ontstaan.
De heer Kamps vraagt naar de kengetallen van de Universiteit Wageningen. De
heer Egging geeft aan dat aan de Universiteit Wageningen ca. 10.000 studenten
zijn ingeschreven en dat dit aantal jaarlijks met ca.10% toeneemt. De
Universiteit Wageningen heeft 2000 buitenlandse studenten, primair uit
Duitsland, China en Griekenland.
Met het oog op de nieuwbouw-oudbouwsituatie op de campus voegt mevrouw
Vreugdenhil hieraan toe dat de oudere gebouwen op de campus ook voor startups worden gebruikt.
De presentatie van de Regio FoodValley is als bijlage bij het verslag gevoegd.
./.
Besluit:
Kennisneming
PUNT 4

Bidbook Euregionale 2022 – NiederRheinLande
De voorzitter, de heer Dietzfelbinger, doet verslag van het verloop en het
resultaat van de inschrijving voor de Regionale en dankt nog eens met name
Stadt Duisburg voor de ondersteuning in samenwerking met de Regionalagentur
NiederRhein. De voorzitter betreurt het dat ondanks een overtuigende
presentatie het Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
de keuze op een andere inschrijver heeft laten vallen. De gunning is verworven
door de regio's Bergisches Land, Südwestfalen en Ostwestfalen-Lippe.
Desondanks moeten wij deze beslissing zien als richtinggevend voor de
toekomst en de tot nu toe intensieve samenwerking met alle betrokken actoren
aan Duitse en Nederlandse zijde blijven bundelen en voortzetten, zodat er
mogelijk projecten kunnen worden ontwikkeld die eventueel met ondersteuning
van het 'Städtebauministerium' kunnen worden gerealiseerd.
Het ligt in de bedoeling het thema na de deelstaatverkiezingen weer op te
nemen. Op 24 mei 2017 vindt de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep
op het niveau van de werkvloer plaats. Voor dit overleg wordt ook de heer
Austermann als vertegenwoordiger van het ministerie uitgenodigd. In het najaar
vindt dan mogelijk een gesprek plaats met de dan zittende minister.
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De heer Schmidt, burgemeester van de gemeente Sonsbeck, vraagt of voor de
organisatiestructuur nog steeds aan een verenigingsstructuur wordt gedacht. De
voorzitter geeft aan dat dit onderwerp, al naar gelang de afloop van de
gesprekken, te zijner tijd weer wordt opgenomen.
De heer Kuklinski, Stadt Rheinberg, vraagt naar de betekenis en de invloed van
de grens voor de realisatie van een Euregionale.
De voorzitter benadrukt dat het gebruik van de subsidiemiddelen plaatsvindt aan
de desbetreffende kant van de grens. Grensoverschrijdende projecten worden
via INTERREG afgewikkeld.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen in de desbetreffende organen en gremia
aandacht te blijven vragen voor het thema 'Euregionale'.
De heer Kuklinski, Stadt Rheinberg, wijst er op dat de in het bidbook beschreven
projecten ook zelfstandig kunnen worden gepland en wijst daarbij op een plan
voor een fietssnelweg tussen Rheinberg en Moers.
De voorzitter geeft aan dat het ministerie in zijn mededeling ook uitdrukkelijk de
samenwerking met Nederland als 'unique selling point' en daarbij in het
bijzonder de totstandbrenging van grensoverschrijdende fietspaden benadrukt.
Dit zou als een duidelijk signaal voor verdere samenwerking moeten worden
opgevat.
De heer Kamps vult aan dat de zes grotere steden in de Euregio Rijn-Waal,
Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen en Ede, momenteel een
People-to-People-project over het thema fietssnelwegen ontwikkelen.
Besluit:
Kennisneming
PUNT 5

Actieteam GEA
De heer Kamps schetst de stand van zaken over Actieteam GEA en geeft nog
eens aan dat dit Nederlandse initiatief op basis van een parlementaire vraag is
ontstaan.
In essentie gaat het hierbij om de opbouw van verbindingen tussen de
Nederlandse ministeries en de desbetreffende ministeries in Duitsland op
federaal niveau en in Nordrhein-Westfalen op deelstaatniveau om ervoor te
zorgen dat de economie en de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens
beter op elkaar aansluiten. De bevindingen van het Actieteam zijn op 30 januari
2017 gepresenteerd tijdens de conferentie 'Grenzen slechten, regio's verbinden,
mensen bewegen'. In de Euregioraadvergadering van 1 juni 2017 zal de
voorzitter van Actieteam GEA, de heer Matthijs Huizing, een en ander nog eens
toelichten.
De heer Kamps geeft voorts aan dat het mandaat van het Actieteam met een
jaar wordt verlengd om de resultaten te kunnen implementeren.
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PUNT 6

Besluit:
Kennisneming
INTERREG V A Deutschland-Nederland
De voorzitter wijst op de uitgebreide stukken bij de agendapunten 6a en 6b en
vraagt de commissieleden om opmerkingen.
Mevrouw Eimers, gemeente Nijmegen, vraagt met betrekking tot PUNT 6b om
informatie over de projectideeën Next Stage en Cross Border Incubator. Het
regionale programmamanagement zegt toe de betreffende informatie aan de
gemeente Nijmegen te doen toekomen.
Verder zijn er geen kanttekeningen bij deze punten.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 7

Mededelingen/rondvraag
a)

Stand van zaken Windmolens Reichswald Kranenburg

De heer Kamps schetst de stand van zaken van het project Windmolens
Reichswald Kranenburg. Begin april 2017 heeft Kreis Kleve medegedeeld dat zij
de vergunningsaanvraag heeft afgewezen.
Het bedrijf Abo Wind zal waarschijnlijk tegen dit besluit in beroep gaan. Indien in
de definitieve versie van het 'Regionalplan' van de Bezirksregierung Düsseldorf
het Reichswald nog steeds als 'Vorrangfläche Windkraft' (voorranggebied ten
behoeve van windenergie) wordt vastgelegd, zou nog steeds de mogelijkheid
moeten bestaan dat er een vergunning voor de windmolens wordt afgegeven.
Besluit:
Kennisneming
b)
Grensoverschrijdend openbaar vervoer (treinverbinding ArnhemZevenaar-Emmerich-Düsseldorf)
De heer Kamps verwelkomt deze actuele ontwikkeling in het kader van het
openbaar vervoer en de daarmee verbonden mogelijkheden voor de regio.
Besluit:
Kennisneming
c)

Euregio-Wegwijzer

De heer Kamps doet verslag van de grote interesse in de tweede oplage van het
programma Euregio-Wegwijzer, wat ook blijkt uit het feit dat het
cursusprogramma voor 2017 al is volgeboekt. In het excursie- en
uitwisselingsprogramma zijn nog vrije plaatsen; hetzelfde geldt voor de
taalcursus DE-NL/NL-DE.
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Besluit:
Kennisneming

d)

Resultaat Tweede Kamerverkiezing in Nederland

De voorzitter geeft aan dat de verkiezingen in Nederland alle commissieleden
bezig hebben gehouden en dat men in het algemeen tevreden kan zijn met de
verkiezingsuitslag, ofschoon de vorming van een nieuw kabinet nog wel de
nodige uitdagingen met zich mee zal brengen. Hij wijst bovendien op de weging
van de parlementaire vertegenwoordiging van afgevaardigden uit het
werkgebied van de Euregio Rijn-Waal.
Mevrouw Van der Werf, gemeente Zevenaar, wijst op de vervroegde
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zevenaar vanwege de op handen
zijnde gemeentelijke herindeling. Er wordt voorgesteld of er niet ook in de
Euregio Rijn-Waal zou moeten worden gesproken over de opname van (eu)regionale thema's in de verkiezingsprogramma's van de partijen met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
De secretaris zal zich verder bezighouden met deze suggesties.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 8

Presentatie I-AT – Interregional Automated Transport
De heer Martijn Bruil, provincie Gelderland, presenteert het INTERREG-project
I-AT – Interregional Automated Transport.
In de zeer uitvoerige presentatie geeft de heer Bruil aan dat de vormen van
mobiliteit zich in een overgangsfase bevinden. Als mobiliteit worden in de
toekomst niet meer alleen de verschillende vormen van vervoer beschouwd,
maar ook de daarmee verbonden service. Er wordt dan ook gesproken van
'Mobility as a service'.
Verder gaat de heer Bruil in op de tot nu toe bereikte deelresultaten van het
project in de afzonderlijke werkpakketten en op de bereikte 'milestones'.
Op de vraag van mevrouw Eimers, gemeente Nijmegen, naar de kosten van het
totale project I-AT geeft de heer Bruil aan dat de uitvoering van de maatregelen
met deelname van het regionale MKB overeenkomstig de aanvraag ca. € 8,8
miljoen omvatten bij een subsidiëring van 60%.
De voorzitter dankt de heer Bruil voor de uitgebreide presentatie en sluit om
16:30 uur de vergadering, maar niet zonder eerst de deelnemers te hebben
uitgenodigd voor een proefrit over het campusterrein met het zelfrijdende
voertuig WePod. Na de proefrit volgt er nog een toelichting door de heer Jan
Willem van der Wiel over de techniek die in de WePod is toegepast.

./.

De presentatie van het project I-AT is als bijlage bij het verslag gevoegd.
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Kleve, 19 mei 2017
A. Kochs
Ambtelijk secretaris
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