Verslag van de vergadering
van de commissie financiën en projecten
op 11 mei 2017 in het Forum van de Euregio Rijn-Waal

Aanwezig Zie presentielijst

PUNT 1

Begroeting en opening
De voorzitter, de heer Ahls, begroet de aanwezigen, stelt de agenda vast en
opent de vergadering.

PUNT 2

Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 3 november 2016
De heer Van Oerle merkt op dat de uitspraken die in het verslag aan de heer
Henk Bosvelt worden toegeschreven, in werkelijkheid uit zijn mond zijn
gekomen. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met inachtneming van de
naamswijziging van de heer Bosvelt in de heer Van Oerle.

PUNT 3

Stand van zaken Actieteam GEA
Mevrouw De Ruiter licht de stand van zaken van het „Actieteam
grensoverschrijdende economie en arbeid” mondeling tijdens de vergadering
toe. De provincie Gelderland vraagt of het Actieteam nog steeds gesprekken
voert. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat juist het besluit is genomen om de
activiteiten van het Actieteam GEA met een jaar te verlengen.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 4

INTERREG V A Deutschland-Nederland

4.a

Stand van zaken INTERREG V A
De heer Kochs, plaatsvervangend secretaris en RPM ERW, brengt verslag uit
van de stuurgroepvergaderingen van december 2016 en maart 2017.
•

In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal
op 21 december 2016 zijn de volgende regionale projecten goedgekeurd
ten laste van het regionale budget van prioriteit 2:
-

Rheijnland.Xperiences (kosten € 1.759.354,00; EU-middelen €
879.677,00)

-

Nachbarsprache & buurcultuur (kosten € 3.419.995,80; EU-middelen
€ 1.709.997,80)

-

In het spoor van de Oranjes / Auf dem Spuren der Oranier (kosten €
184.889,08; EU-middelen € 92.444,54)
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Deze projecten hadden van de commissies al een positief advies
gekregen; de adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen.
•

In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal
op 16 maart 2017 is het volgende regionale project goedgekeurd ten
laste van het regionale budget van prioriteit 2:
-

Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL (kosten € 527.795,70; EUmiddelen € 263.897,85)

Dit project had van de commissies al een positief advies gekregen; de
adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen.
•

Het project Regional Skills Labs, dat op 3 november 2016 aan de
Commissie Financiën en Projecten is voorgelegd, kon nog niet door de
INTERREG-stuurgroep worden goedgekeurd.

Supraregionaal budget
Strategische initiatieven zijn grote, innovatieve, op ondernemingen gerichte
projecten. Op grond van hun vaak complexe karakter worden deze projecten in
het zogenaamde Innovatie Overleg getoetst op hun innovatieve meerwaarde,
waarbij zo nodig aanspraak wordt gemaakt op externe expertise. De definitieve
besluitvorming vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep Euregio Rijn-Waal.
•

In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal
op 21 december 2016 zijn de volgende supraregionale strategische
initiatieven goedgekeurd ten laste van het supraregionale budget van
prioriteit 1:
-

Cleantech Energy Crossing (kosten € 4.855.807,30; EU-middelen €
2.427.903,65)

-

IAT – Interregional Automated Transport (kosten € 8.466.591,13; EUmiddelen € 3.784.191,84)

-

XTC-ID (kosten € 3.569.579,25; EU-middelen € 1.784.789,63)

-

DigiPro (kosten € 9.975.980,00; EU-middelen € 4.987.991,00)

Deze projecten hadden van de commissies al een positief advies
gekregen; de adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen.
Deze strategische initiatieven hebben van het INTERREG Innovatie
Overleg een positief advies gekregen; de adviezen zijn door de
INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal overgenomen.
•

4.b

Inmiddels zijn ook in de stuurgroepen van de andere Duits-Nederlandse
Euregio’s meerdere projecten van de Strategische Initiatieven
goedgekeurd, waarbij ook partners uit de Euregio Rijn-Waal betrokken
zijn.
Besluit:
Kennisneming
Projectoverzicht INTERREG VA
2

De heer Kochs licht het overzicht kort toe.
Er zijn geen andere kanttekeningen bij dit punt.
Besluit:
Kennisneming

4.c.1

Presentatie van het projectvoorstel 'Het verhaal van oorlog en vrijheid
zonder grenzen'
De voorzitter nodigt de heer Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum
Groesbeek, uit om het projectvoorstel aan de Commissie financiën en projecten
te presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe.
De gemeente Boxmeer merkt op dat de geschiedenis in verschillende
categorieën zou moeten worden onderverdeeld, waarbij het tijdperk van de
Tweede Wereldoorlog een bijzondere betekenis zou moeten krijgen.
De leadpartner geeft aan dat er met name drie vragen centraal staan. Hoe
hebben wij onze vrijheid verloren, hoe hebben wij onze vrijheid teruggekregen
en hoe kunnen wij onze vrijheid behouden.
De gemeente Nijmegen in de persoon van de heer Van Oerle vraagt, wanneer
ook scholieren en studenten binnen de doelgroep moeten vallen, of misschien
de mogelijkheid bestaat bij de Duitse en Nederlandse ministeries van onderwijs
eveneens subsidie voor dit project te verkrijgen. De leadpartner zal hiernaar nog
eens informeren.
Bovendien verzoekt de heer Hillen van de gemeente Nijmegen de historie van
de Eerste Wereldoorlog niet direct bij de Eerste Wereldoorlog op te nemen,
maar in de tijd waarin de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog hun oorsprong
hadden. De projectdrager zegt toe een compleet wereldwijd systeem vanaf de
koloniale tijd (1870) te zullen uitwerken.
Stadt Duisburg vraagt of de in de presentatie opgenomen grafiek over de
aanduiding van de dictatoriaal of democratisch geregeerde landen in de wereld
beschikbaar kan worden gesteld.
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:
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met een
positief advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan
worden doorgezonden:
-

Inhoudelijk wordt het project als zeer belangrijk beschouwd.
Het project is inhoudelijk goed uitgewerkt en heeft een concrete
doelstelling.
Het is goed dat het project de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in
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-

een historische en Europese context plaatst en een vooruitzicht voor de
toekomst schetst.
Momenteel is de verhouding tussen de Nederlandse en Duitse
financiering van het project nog niet in balans. Het project moet zowel
inhoudelijk als organisatorisch en financieel grensoverschrijdend zijn.

Besluit:
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen.

4.c.2

Presentatie van het projectvoorstel „Een blik over de grens“
De voorzitter nodigt de heer Ery Tijink, provincie Gelderland, uit om het
projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
Van de kant van de Staatskanzlei wordt aan het project de volle ondersteuning
toegezegd.
De heer Van Oerle merkt namens de gemeente Nijmegen op dat hij positief
tegenover het project staat, maar het gevoel heeft dat het project zich pas in de
ontwikkelingsfase bevindt en nog niet voldoende is gerijpt om in de commissies
te worden gepresenteerd.
De heer Tonks, Stadt Duisburg, sluit zich bij de woorden van de heer Van Oerle
aan, maar vult deze nog aan met de kanttekening dat Europa niet alleen in de
grensregio's, maar in de gehele Europese ruimte plaatsvindt. De deelstaat NRW
zou zich als het gaat om Europees beleid niet alleen tot het grensgebied moeten
beperken. Wanneer er plannen zouden zijn om in Duisburg ook acties in het
kader van het beoogde project uit te voeren, zou het niet alleen meer om het
grensgebied gaan. Mevrouw Ellen Jansen van de provincie Gelderland wijst er
op dat er in het kader van de projectplanning al concrete partners zijn benaderd.
De heer Van Oerle maakt er op attent dat er ook in het grensgebied antiEuropese geluiden opkomen, die moeten worden tegengegaan.
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:
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met het
volgende advies met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan
worden doorgezonden:
• De samenhang met het People to People-programma is niet duidelijk
genoeg. Is het project alleen een marketinginstrument of heeft het project
ook een eigen doelstelling.
• Het komt niet voldoende tot uiting hoe de projectresultaten duurzaam in de
regio worden verankerd.
• De kosten lijken in relatie tot de gerealiseerde activiteiten erg hoog.
• Zowel de totale kosten als de INTERREG-bijdrage zijn nog niet definitief
vastgesteld. Evenzo is nog niet helemaal duidelijk hoe de INTERREGbijdrage over de regionale budgetten van de drie betrokken Euregio’s moet
worden verdeeld. Bij deelname van de drie Euregio's is een dergelijke
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•

4.c.3

verdeling voorwaarde.
Een sterkere bottom-upaanpak en een landelijke implementatie zijn vereist.

Besluit:
Het project moet wat de hierboven genoemde punten betreft, verder worden
uitgewerkt en vervolgens opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.
Projectvoorstel 'Demokratieschiff'
Op 8 mei 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de leadpartner
(gemeente Wageningen), de partner, Stadt Duisburg en de betrokken
subsidiegevers (Bezirksregierung, Wirtschaftsministerium NRW, provincies en
regionaal programmamanagement), waarin de leadpartner het project nog eens
heeft toegelicht.
De voorzitter verzoekt de heer Kaufmann, RPM ERW, aan de commissie
verslag te doen van de resultaten van dit gesprek.
De heer Kaufmann informeert de commissie als volgt:
De INTERREG-partners hebben de volgende voorwaarden aan het project
gekoppeld.
•

De
INTERREG-partners
zijn
nog
niet
overtuigd
van
het
grensoverschrijdende karakter van het project. Er zouden meer
daadwerkelijke Nederlands-Duitse activiteiten moeten plaatsvinden. De
activiteiten beperken zich momenteel te zeer tot puur Duitse en Nederlandse
doelgroepen. In deze vorm zijn de activiteiten niet subsidiabel.

•

De samenwerking tussen de genoemde havensteden moet worden
geformaliseerd. De deelnemende steden moeten als partner zowel
inhoudelijk als financieel een bijdrage leveren.

•

De duurzaamheid moet worden gewaarborgd. Hiertoe is een businessplan
nodig waarin wordt weergegeven hoe het Demokratieschiff ook na een
looptijd van vier jaar in de toekomst nog grensoverschrijdend wordt ingezet.

•

Wanneer aan de hierboven genoemde punten wordt voldaan, moet de
aangevraagde INTERREG-bijdrage onder € 700.000 blijven.

De heer Tonks geeft aan het probleem in te zien en het project gericht op de
kanttekeningen te gaan herzien.
Standpuntbepaling:
De commissie sluit zich aan bij de kanttekeningen van de Interreg-partners en
komt tot de slotsom dat het project met het volgende advies met de volgende
kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden doorgezonden:
•

De
INTERREG-partners
zijn
nog
niet
overtuigd
van
het
grensoverschrijdende karakter van het project. Er zouden meer
daadwerkelijke Nederlands-Duitse activiteiten moeten plaatsvinden. De
activiteiten beperken zich momenteel te zeer tot puur Duitse en Nederlandse
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doelgroepen. In deze vorm zijn de activiteiten niet subsidiabel.
•

De samenwerking tussen de genoemde havensteden moet worden
geformaliseerd. De deelnemende steden moeten als partner zowel
inhoudelijk als financieel een bijdrage leveren.

•

De duurzaamheid moet worden gewaarborgd. Hiertoe is een businessplan
nodig waarin wordt weergegeven hoe het Demokratieschiff ook na een
looptijd van vier jaar in de toekomst nog grensoverschrijdend wordt ingezet.

•

Wanneer aan de hierboven genoemde punten wordt voldaan, moet de
aangevraagde INTERREG-bijdrage onder € 700.000 blijven.

Besluit:
Het project moet wat de hierboven genoemde punten betreft, verder worden
uitgewerkt en vervolgens opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.
PUNT 5

Financiën
Jaarafsluiting 2016
De voorzitter meldt dat de jaarafsluiting in maart 2017 is gecontroleerd door
accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster. Er is een
accountantsverklaring zonder beperkingen afgegeven. Het jaar 2016 is met een
positief resultaat ter hoogte van € 45,55 afgesloten.
De heer Van Oerle informeert naar de hoogte van de huur voor Haus
Schmithausen. Mevrouw Knoor legt uit dat de huurprijs inderdaad zeer laag is,
maar dat de Euregio Rijn-Waal zich in reactie hierop middels het huurcontract
heeft verplicht in beperkte mate bij te dragen aan de onderhoudskosten.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 6

a. Stand van zaken Windmolens Reichswald Kranenburg
De heer Kochs schetst de stand van zaken van het project Windmolens in
Kranenburg. De vergunning voor de bouw is in eerste instantie afgewezen, maar
de firma ABO Wind is al tegen dit besluit in beroep gegaan.
Besluit:
Kennisneming
b. Grensoverschrijdend openbaar vervoer (treinverbinding ArnhemZevenaar-Emmerich-Düsseldorf)
Mevrouw De Ruiter licht kort de stand van zaken toe van dit project betreffende
openbaar vervoer/treinverbinding.
Besluit:
Kennisneming
c. Euregio-Wegwijzer
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Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de Wegwijzer hoog gewaardeerd wordt.
Besluit:
Kennisneming
d. Resultaat Tweede Kamerverkiezing in Nederland
Besluit:
Kennisneming
e. Stand van zaken Bidbook Euregionale 2022
De heer Tonks wijst er nog eens op dat ondanks de afwijzing voor de
Euregionale 2022 het positieve effect van de netwerkvorming is gebleven.
De heer Van Oerle vraagt het dagelijks bestuur te verzoeken dit nu
bestaande netwerk te blijven onderhouden.
Besluit:
Kennisneming
f.

Grensoverschrijdende inzet reddingsvoertuigen

Besluit:
Kennisneming

PUNT 7

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Jansen van de provincie Gelderland wijst er op dat in „Forum
internationaal Gelderland“ vaak artikelen worden gepubliceerd over de DuitsNederlandse samenwerking. Deze zijn onder de volgende link te vinden.
https://internationaal.gelderland.nl
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15:30 uur.

Kleve, 17 mei 2017
W. Knoor
Ambtelijk secretaris
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