Verslag van de vergadering
van de commissie voor economische aangelegenheden
op 20 april 2016 ten kantore van de Euregio Rijn-Waal

Aanwezig Zie presentielijst

PUNT 1

Begroeting en opening
De voorzitter, de heer Dietzfelbinger, begroet de aanwezigen en opent de
vergadering.

PUNT 2

Goedkeuring van het verslag van de vergadering d.d. 4 november 2015
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.

PUNT 3

GrensInfoPunt Rijn-Waal
De heer Kamps licht de adviesstructuur en de doelstelling van het
GrensInfoPunt Rijn-Waal toe. Hij geeft aan dat met de opening van het
GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal op 17 maart 2016 nu de
gebiedsdekkende advisering van grenspendelaars en de advisering van
bedrijven in het gehele Duits-Nederlandse grensgebied is gewaarborgd. Dat de
vraag naar gepersonaliseerde advisering bestaat, blijkt al uit de grote toeloop
die het GrensInfoPunt vanuit de regio en ook van daarbuiten ervaart.
Op de vraag van Stadt Düsseldorf hoe het GrensInfoPunt is uitgerust, geeft de
heer Kamps aan dat het team bestaat uit drie medewerkers en uit de
betreffende vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Stadt Düsseldorf
stelt de vraag omdat er momenteel ook een aanvraag ligt voor een
servicebureau voor internationale vakmensen. De heer Kamps stelt voor om
over dit onderwerp te zijner tijd met het GrensInfoPunt van gedachten te
wisselen.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 4

Start „Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid”
De heer Kamps licht de taken en achtergronden van het „Actieteam
grensoverschrijdende economie en arbeid” toe. Het gaat hierbij om een initiatief
van de Nederlandse politiek onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse
Ministerie van Binnenlandse Zaken met deelname van andere vakministeries,
bijvoorbeeld de ministeries van EZ en van OCW en de Euregio’s. Van Duitse
zijde nemen vertegenwoordigers van de Staatskanzlei NRW en van de Duitse
ambassade aan het Actieteam deel. De kernthema's zijn voorlichting,
arbeidsbemiddeling, ondernemerschap en school en onderwijs. Voor het
themagebied Voorlichting is de Euregio Rijn-Waal in het Actieteam actief. Het
doel is de grensoverschrijdende advisering digitaal en personeel langdurig en
1

structureel te waarborgen en te financieren. De oplossingen voor het wegnemen
van barrières moeten echter uiteindelijk op nationaal niveau worden gezocht.
Stadt Rheinberg vraagt hoe er aan Duitse zijde op dit initiatief wordt gereageerd.
De heer Kamps geeft aan dat NRW actief bij het initiatief betrokken is en er
positief tegenover staat. Hierdoor wordt de dialoog NRW-NL geïntensiveerd.
De gemeente Nijmegen vraagt of er ook rekening wordt gehouden met het
thema vluchtelingen en met diploma's. De heer Kamps geeft aan dat deze
vragen niet bij dit proces worden betrokken.
De gemeente Zevenaar vult aan dat er ook met voorbeelden als „Grenzen
Bewegen“ rekening zou moeten worden gehouden.
De gemeente Arnhem vraagt of er ook diploma's uit derde landen bij het initiatief
worden betrokken. De heer Kamps geeft aan dat dit niet het geval is.
Stadt Rheinberg vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de erkenning
van vakdiploma's. De heer Kamps geeft aan dat de activiteiten van het
Actieteam juist hiervoor zijn bedoeld.
De IHK wijst in dit verband op FOSA. IHK FOSA (Foreign Skills Approval) is het
Duitse landelijke competentiecentrum van Duitse kamers van koophandel voor
het vaststellen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse vakdiploma's. Dit
centrum ontvangt aanvragen voor erkenning en vergelijkt in hoeverre
buitenlandse beroepskwalificaties en dienovereenkomstige Duitse
beroepsdiploma's als gelijkwaardig kunnen worden ingeschaald.
De heer Kamps verwijst naar het project “lerende Euregio”, waarin werkgevers
bij de aanstelling van Duitse of Nederlandse werknemers hulp ontvangen door
middel van geautoriseerde beroepsbeschrijvingen.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 5

INTERREG V A

5.1a

Actuele stand van zaken INTERREG V A
De heer Zoete, RPM ERW, schetst de stand van zaken rond INTERREG V A.
Tot nu toe zijn er elf projecten door de Interreg-stuurgroep goedgekeurd, drie
supraregionale projecten en acht regionale projecten, voor een totaalbedrag aan
EU-gelden van ca. € 23,4 miljoen.
37% van de regionale middelen is inmiddels in projecten vastgelegd.
De gemeente Druten vraagt of de uitbreiding van het werkgebied van de
Euregio Rijn-Waal ook in de projecten wordt weerspiegeld.
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De heer Zoete geeft aan dat bedrijven en instellingen uit deze gebieden al actief
zijn geworden als partner in projecten.
Besluit:
Kennisneming
5.1a

Strategische initiatieven in voorbereiding
De heer Zoete licht het overzicht kort toe.
Er zijn geen andere kanttekeningen bij dit punt.
Besluit:
Kennisneming

5.2a

Presentatie van het projectvoorstel MKB-Digitrans
De voorzitter nodigt de heer Robertz uit om het projectvoorstel aan de
commissie voor de provincie Gelderland te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
De gemeente Druten stelt vast dat een bedrag van ca. € 14.000 voor de
deelnemende bedrijven als zeer hoog wordt ingeschat en vraagt waar de
meerwaarde voor de bedrijven ligt.
De aanvrager motiveert de hoge kosten met de in het project aangeboden
horizontale activiteiten ('Querschnittsaktivitäten') voor de deelnemende MKBbedrijven.
De gemeente Nijmegen vraagt naar de vraaggerichtheid. De gemeente
Nijmegen vindt het project te aanbodgericht en vraagt zich af of de markt de in
het project beschreven digitale transformatie niet zelf regelt.
De aanvrager wijst ten aanzien van de vraag vanuit de markt op de getoonde
interesse van de brancheverenigingen Uneto-VNI en Metaalunie.
Kreis Wesel noemt het grote aantal projectpartners en vraagt zich af hoe deze
samenwerking wordt vastgelegd?
De aanvrager licht het belang van de mogelijke projectpartners toe en geeft aan
dat er momenteel nog technisch overleg ('Abstimmungsgespräche') wordt
gevoerd.
De gemeente Arnhem wijst op het tempo en de urgentie van de digitale
ontwikkeling in combinatie met de projectlooptijd van drie jaar.
De aanvrager geeft aan dat in de regel met een ontwikkelingscyclus van twee
jaar rekening moet worden gehouden. Derhalve zouden er in het project 1,5
ontwikkelingscyclus in aanmerking kunnen worden genomen.
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Stadt Rheinberg wijst met het oog op de partners op het hoge EU-aandeel. Zijn
de regionale cofinancieringsaandelen wel afgestemd, bijvoorbeeld met de
stimulerende maatregelen voor bedrijven, en zouden de regionale aandelen van
de kant van de bedrijven niet hoger kunnen zijn?
De aanvrager geeft aan dat dit deels al heeft plaatsgevonden.
De gemeente Nijmegen stelt voor ook MKB-Nederland als partner bij het project
te betrekken.
De aanvrager juicht dit toe, maar wijst tegelijkertijd op de mogelijke beperkingen
als het gaat om het aantal partners in het project.
De Euregio Rijn-Waal vraagt hoe de grensoverschrijdende samenwerking in het
project wordt gewaarborgd.
De aanvrager beantwoordt deze vraag met verwijzing naar de pilots, de
showcases en de fieldlabs, die grensoverschrijdend moeten worden
georganiseerd.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in
deze vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover
door de secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De commissie heeft over dit project intensief overleg gevoerd en formuleert het
kritisch-positieve standpunt dat
- het project wat partnerstructuur, projectgebied en financiering betreft per se
zou moeten worden geconcretiseerd
- het project inhoudelijk en doelgroepgericht zou moeten worden gebundeld
- het project in combinatie met het initiatief IPRO Zuid zou moeten worden
geconcretiseerd
Mochten deze punten niet in positieve zin worden herzien, moet het project
opnieuw aan de commissie worden voorgesteld.
Besluit:
Het project met een kritisch-positief advies en met de kanttekening dat
- het project wat partnerstructuur, projectgebied en financiering betreft per
se zou moeten worden geconcretiseerd
- het project inhoudelijk en doelgroepgericht zou moeten worden
gebundeld
- het project in combinatie met het initiatief IPRO Zuid zou moeten worden
geconcretiseerd
aan de Euregioraad doorsturen of bij een negatieve herziening opnieuw aan de
commissie voorleggen.
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5.2b

Presentatie van het projectvoorstel „Cleantech Energy Crossing“
De voorzitter nodigt de heer Van der Meulen van KIEMT en de heer Kersten van
EnergieAgentur NRW uit om het projectvoorstel aan de commissie te
presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe.
De gemeente Zevenaar vraagt hoe het project zich verhoudt tot het Gelders
Energie Akkoord.
De aanvrager geeft aan dat het project zich richt naar de richtlijnen van het
energiebeleid in Gelderland en NRW. De organisatie KIEMT is ook betrokken bij
de activiteiten in het kader van het Gelders Energie Akkoord.
De gemeente Druten vraagt of de MKB-bedrijven daadwerkelijk voldoende
innovatief zijn.
De aanvrager geeft aan dat de MKB-bedrijven aan Nederlandse zijde een hoge
innovatiegraad hebben en grensoverschrijdend bij de Duitse bedrijven de
geschikte productiepartners kunnen vinden.
De IHK vraagt naar de verhouding tussen kosten en baten. Staan hier alleen
studies en netwerken centraal?
De aanvrager geeft aan dat het inderdaad zo is dat nieuwe producten het
zwaartepunt van het project moeten vormen.
De IHK vraagt, als het project een technologieoverdrachtsproject moet worden,
waar de middelen dan voor moeten worden gebruikt.
De aanvrager zegt hierover dat de middelen met name aan de MKB-bedrijven
beschikbaar moeten worden gesteld en wel voor de ontwikkeling van hun
producten.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in
deze vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover
door de secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De commissie komt tot de conclusie dat aan dit project ook instellingen zoals
hogescholen zouden moeten deelnemen en dat er ook overheden bij het project
zouden moeten worden betrokken, en dat het project verder zou moeten worden
uitgewerkt.
Besluit:
Het project wordt met een unaniem positief advies aan de Euregioraad
doorgezonden, voorzien van de opmerkingen dat ook instellingen zoals
hogescholen aan het project zouden moeten deelnemen en dat ook overheden
bij het project zouden moeten worden betrokken, en dat het project verder zou
moeten worden uitgewerkt.

5.2c

Presentatie van het projectvoorstel „E-Bus 2020: In Motion Charging“
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De voorzitter nodigt de heer Dr. Manheller van Vossloh Kiepe uit om het
projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
De gemeente Sonsbeck wijst ook op andere technologieën in stedelijke
gebieden en vraagt hoe het project wordt afgebakend van andere
technologieën.
De aanvrager geeft aan dat een Smart Trolley Grid ook geschikt kan zijn voor
gebruik bij carsharing.
Op de vraag of er al vergelijkbare projecten bestaan, antwoordt de aanvrager
dat die er zijn, maar dat die uitgaan van een ander principe.
Stadt Rheinberg merkt op dat het project geen grensoverschrijdend kader heeft,
omdat er geen Duitse vervoerbedrijven zoals NIAG bij betrokken zijn. Hetzelfde
geldt voor de gemeenten aan Duitse zijde.
De aanvrager geeft aan dat er in het buitenland een grote vraag is naar de nog
te ontwikkelen technologie. De nieuwe producten worden met name in de regio
ook voor andere gebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de spoorwegen.
De IHK wijst er op dat het bij dit project om een strategisch initiatief gaat, dat
niet ten laste van het regionale budget zal komen.
De Euregio Rijn-Waal merkt op dat Arnhem met de ombouw van de trolleybus
op accubedrijf de uitbreiding van het aantal lijnen zonder bovenleiding wil
realiseren.
De aanvrager vult hierbij aan dat het om een interessant commercieel initiatief
gaat, dat door andere busbedrijven kan worden overgenomen. De regionale
markt van toeleveranciers wordt hierdoor sterker.
De gemeente Arnhem bevestigt nog eens het pilotkarakter van het project en de
grote interesse van veel steden in binnen- en buitenland.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in
deze vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover
door de secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De commissie komt tot het besluit dat er aan dit project een positief advies kan
worden verleend.
Besluit:
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen.
PUNT 6

Mededelingen
a. Platform voor raadsleden
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit punt toe. Op 17 maart is
tijdens de informele Euregioraadbijeenkomst gesproken over een platform voor
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raadsleden.
Aanleiding was de vraag van de Euregioraad in de vergadering van 26
november 2015 naar een dergelijk platform. In verschillende kleine werkgroepen
is gesproken over mogelijke thema's die een platform ter hand zou kunnen
nemen en over de organisatievorm van het platform.
Tijdens de bijeenkomst hebben meerdere raadsleden zich gemeld en
aangegeven dat zij graag aan een dergelijk platform willen meewerken.
Belangrijk is dat deze groep niet te groot is, dat Duitsland en Nederland even
sterk zijn vertegenwoordigd en dat ook de verschillende regio's zijn
vertegenwoordigd. Het bureau van de Euregio Rijn-Waal heeft daarom nog
enkele raadsleden benaderd uit regio's die tijdens de bijeenkomst van de
Euregioraad niet aanwezig waren, met het verzoek zich aan te sluiten.
Uiteindelijk zijn het dertien raadsleden die op 7 juni zullen deelnemen aan een
eerste brainstormsessie. Op basis hiervan worden concrete maatregelen en
activiteiten uitgewerkt, waarbij de verbetering van de informatiestroom een van
de punten zal zijn. De commissie wordt over de voortgang van het platform op
de hoogte gehouden.
b. Policy Forum 23 mei 2016
De heer Kamps licht het stuk toe en deelt mede dat geïnteresseerden in deze
bijeenkomst van harte zijn uitgenodigd.
c. Onderzoek naar slimste verbinding tussen Duitsland en NoordoostBrabant
De heer Kamps licht het stuk kort toe.
d. Modelproject voor de Ruimtelijke Ordening (MORO) “Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende Regionen”
De heer Kamps deelt mede dat in het kader van dit modelproject voor de
ruimtelijke ordening met behulp van regionale kennis en expertise de basis moet
worden gecreëerd waarmee het systeem voor toezicht op de ruimtelijke
ordening van de BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) kan
worden aangevuld met een rapportage van de buurregio's.
De Euregio Gronau neemt plaatsvervangend voor alle Duits-Nederlandse
Euregio's aan dit modelproject deel.
De Nederlandse regering bereidt een nieuwe nota „Nederlandse
Omgevingsvisie (NOVI)“ voor. Ook in het kader van de NOVI zullen
grensoverschrijdende ontwikkelingen in Duitsland en België worden
meegenomen.
e. Persbericht NRZ d.d. 1 april 2016
De heer Dr. Dietzfelbinger licht het interview in de NRZ toe tegen de
achtergrond van de discussie over de vergeleken met andere deelstaten
moeizamer verlopende economische ontwikkeling in Nordrhein-Westfalen. De
kamers van koophandel zetten zich in dit verband onder meer in voor een
economievriendelijkere vormgeving van de deelstaatwetgeving.
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PUNT 7

Rondvraag en sluiting
Benelux-overleg
De heer Kamps geeft hierbij aan dat ook NRW als geassocieerd partner op
verzoek van de Staatskanzlei aan het Benelux-overleg deelneemt.
Niedersachsen neemt geen deel aan het overleg. Het Benelux-overleg tracht
voor Nederland, België, Luxemburg en NRW voor de nationale regeringen
aanbevelingen te formuleren voor verschillende thema's. Momenteel gaat het
hierbij om het thema grensoverschrijdende samenwerking en
internationalisering van de arbeidsmarkt. Daaronder vallen ook de persoonlijke
advisering van grensgangers, statistische gegevens en de erkenning van
diploma's.
Ter voorbereiding op het Benelux-overleg vinden regionale overlegsessies
plaats met beleidsmakers uit de regio. Op 18 mei vindt er een regionaal
overleg plaats in het Euregio-Forum. Geïnteresseerde Duitse en Nederlandse
burgemeesters zijn van harte uitgenodigd zich bij de Euregio Rijn-Waal te
melden; zij ontvangen dan een uitnodiging.
De gemeente Zevenaar geeft aan hier ook de ervaringen uit het project
„Grenzen bewegen“ bij te willen betrekken.
Omdat er verder geen vragen zijn, sluit de voorzitter onder dankzegging aan
de deelnemers om 16:45 uur de vergadering.

Kleve, 27 april 2016
A. Kochs
Ambtelijk secretaris
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