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Punt 1  Opening en begroeting 
De voorzitter, de heer Van Soest (gemeente Boxmeer) heet alle aanwezigen van harte welkom 
en opent de vergadering.  
 
De heer Van Soest wijst er op dat deze vergadering de 50ste vergadering van de commissie 
voor grensoverschrijdende verstandhouding is. Om hier aandacht aan te besteden is er gebak 
voor de aanwezigen. 
  
De heer Van Soest merkt met betrekking tot de agenda op, dat er voor Punt 4a een nieuw 
projectenoverzicht is rondgestuurd en dat voor Punt 3 nieuwe agendastukken ter vergadering 
zijn uitgedeeld. Tenslotte geeft de heer Van Soest aan, dat de lead partner van het project 
Rheijnland Xperiences pas om 15.30 uur aanwezig kan zijn. De heer Van Soest stelt voor de 
agendavolgorde aan te houden en alleen deze projectpresentatie te verschuiven. De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord.  
 
 
Punt 2  Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2016 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 
Besluit: 
Het verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
Punt 3  Subsidieaanvragen mini-projecten 
Punt 3a Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de subsidieaanvragen mini-projecten. 
De heer Rashid (Gemeinde Weeze) vraagt na of voor projectpartners die meerdere aanvragen 
indienen geen mogelijkheid bestaat om deze gebundeld in één aanvraag in te dienen. Mevrouw 
Arntz (Euregio Rijn-Waal) geeft aan, dat dit zou betekenen, dat de totale subsidie dan lager 
uitvalt, gezien het maximum van € 1000,- per aanvraag. De aanvragen tot een grotere People 
to People aanvraag is eveneens geen optie, aangezien deze aanvragen altijd een innovatief 
element dienen te bevatten.  
 
Besluit: 
De commissie stemt in met de ondersteuning van de aanvragen 203020/2016m Nr. 41- 69  
 
Punt 3b Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II  
  INTERREG V 
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de actuele stand van zaken van het mini-
projecten-budget in het Kaderproject Prioriteit II INTERREG V. 
 
Besluit: 
De stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V wordt ter 
kennis genomen. 



Punt 4  INTERREG V A Deutschland-Nederland 
Punt 4a Stand van zaken INTERREG V A 
De heer Bal (Gemeente Arnhem) vraagt na, welke Strategische Initiatieven in de Euregio Rijn-
Waal zijn goedgekeurd en of het mogelijk is om in het vervolg ook voor de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding hiervan een overzicht bij te voegen. De heer Zoete 
(Regionaal Programmamanagement Euregio Rijn-Waal) geeft aan dat de goedgekeurde 
Strategische Initiatieven in de Euregio Rijn-Waal de projecten Food Protects, Rocket en Druïde 
zijn. In de digitale stukken is hiervan een korte beschrijving opgenomen (nogmaals bij dit 
verslag gevoegd). De heer Zoete zegt toe dat de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding in de toekomst duidelijker over de Strategische Initiatieven geïnformeerd zal 
worden.  
 
De heer Steins (Gemeinde Kranenburg) merkt op, dat er bij het project E-Bus 2020 in het 
overzicht een foutief totaal bedrag vermeld staat. De heer Van Soest geeft aan, dat al 
voorafgaand aan de vergadering een juist overzicht is doorgestuurd en dit punt dus is opgelost.  
 
De heer Krossa (Stadt Duisburg) vraagt na of er mogelijkheden zijn dat projecten die 
voortkomen uit het project “Junior Councillor Advisor” in aanmerking kunnen komen voor een 
mini-projecten-subsidie. Mevrouw Arntz en de heer Kamps (Euregio Rijn-Waal) geven aan dat 
dit kan, mits dit echt een nieuwe activiteit betreft.  
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.  
 
Besluit: 
De stand van zaken met betrekking tot INTERREG V A wordt ter kennis genomen .  
 
Punt 4b Nieuwe regionale projectvoorstellen 
Punt 4b1 Rheijnland.Xperiences 
De voorzitter nodigt de heer Marc Wingens, directeur Gelders Erfgoed uit om het projectvoorstel 
toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Sijtsma (Provincie Gelderland) na of er met 
betrekking tot de cofinanciering al contact is gelegd met de provincie Gelderland. De heer 
Wingens geeft aan hierover contact te hebben. De heer Sijtsma is gerustgesteld.  
De heer Kamps vraagt na hoe het keuzeproces met betrekking tot de acht musea is verlopen. 
De heer Wingens geeft aan dat het project een spin-off van het INTERREG IV A People to 
People project “Schilderijen in het Landschap” is, waarvan Schloss Moyland lead partner was. 
Binnen dit netwerk heeft men gezocht naar partners. Museum Het Valkhof heeft helaas wegens 
interne redenen moeten besluiten om niet deel te nemen. Daarom is er nu een vacature voor 
een museum. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met diverse musea om te kijken welk 
museum de opengevallen plek het beste op kan vullen.  
De heer Rashid vraagt na of ook musea uit bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg zouden 
kunnen deelnemen. De heer Wingens geeft aan, dat dit in principe mogelijk is, maar dat het wel 
belangrijk is, dat de musea dichtbij de overige musea liggen, zodat meerdere musea op een 
dag bezocht kunnen worden.  
Mevrouw Gerrist (Gemeente Nijmegen) haakt hierop in en vraagt welke musea precies in het 
plaatje passen. De heer Wingens legt uit dat de musea in de kern van de Euregio Rijn-Waal 
gelegen zijn, de onderlinge afstand bedraagt max. 30 minuten. Verder wordt er gekeken wat de 
musea te bieden hebben en hoe de musea een aanvulling kunnen zijn op de overige 
partnermusea. Het is belangrijk dat de musea de geschiedenis van de regio presenteren.  
De heer Sijtsma merkt ten slotte op dat het project hem doet denken aan een eerder project, 
Cross Art en vraagt zich af hoe het hier mee staat. De heer Wingens geeft aan dat dit project 
voort is gekomen uit het netwerk dat in het kader van Cross Art is ontstaan en geeft aan dat dit 
evt. in de aanvraag verwerkt kan worden.  
 



De voorzitter dankt de heer Wingens voor de toelichting en deelt mee, dat de commissie in 
deze vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt hierover 
geïnformeerd.  
 
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „Rheijnland.Xperiences“: 
Na bespreking komt de commissie tot de slotsom dat dit project een belangrijke bijdrage aan de 
samenwerking en de promotie van de musea in de grensregio levert. De commissie heeft geen 
inhoudelijke opmerkingen of suggesties.  

 

Punt 4b2 Kwalificatie in bosbouw en landschapsbeheer – veilig, mobiel en  
  toekomstbestendig 
De voorzitter nodigt de heer Thilo Wagner (Landesbetrieb Wald und Holz NRW) en Ronald 
Tromp (IPC Groene Ruimte BV) uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit 
verslag gevoegd.  
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Bal hoe de beide partijen tot de 
samenwerking zijn gekomen. De heer Wagner geeft aan dat beide partijen elkaar al lang 
kennen en bijvoorbeeld wederzijds bijeenkomsten over bijscholing en opleiding bezoeken. Nu 
NRW het Motorzaagcertificaat wil invoeren, is er gekeken, waar een dergelijk certificaat al werkt 
en kwam het Landesbetrieb Wald und Holz bij IPC Groene Ruimte uit. Vervolgens heeft men dit 
project ontwikkeld.  
De heer Krossa vraagt of het project alleen de bosbouw met aanplant en onderhoud als 
doelgroep heeft en of er nog andere opleidingen opgepakt worden en hoe de EU-standaards 
ook buiten NRW en Nederland geaccepteerd worden. De heer Wagner geeft met betrekking tot 
de eerste vraag aan dat men met het motorzaagcertificaat begint, omdat hier nog niets is. 
Kettingzagen worden niet alleen in het bos ingezet, maar ook bijv. in de land- en tuinbouw, 
hoveniersbedrijven en bij calamiteiten. Het te ontwikkelen kwalificatiemodel met e-learning en 
examens kan ook naar andere vaardigheden uitgebreid worden. Met betrekking tot de tweede 
vraag geeft de heer Wagner aan, dat de deelstaten op vrijwillige basis kunnen aansluiten. NRW 
is de eerste deelstaat in Duitsland die het certificaat invoert en men hoopt op een domino-effect 
bijv. richting Hessen, Saarland en Rheinland-Pfalz. De heer Tromp vult aan dat bij de 
ontwikkeling van het EU-certificaat ook gekeken wordt naar de wensen van de opdrachtgevers, 
boswachters, bedrijven etc.  
Mevrouw Pelzer (Gemeente Bergen) vraagt zich af of er in verband met verschillen in wet- en 
regelgeving tussen Nederland en Duitsland wel sprake is van markt- en concurrentiegelijkheid. 
De heer Tromp geeft aan dat een EU-certificaat hieraan kan bijdragen. In Nederland geldt bijv. 
de Arbo-wet zodra er sprake is van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Als je je buurman 
vraagt een boom om te zagen is er al sprake van een dergelijke relatie en ben je 
opdrachtgever. Als de buurman over een certificaat beschikt, is er in elk geval al aan de 
basisvereisten voldaan. Er zijn in Nederland ca. 1000-1200 gewonden door gebruik van 
cirkelzagen per jaar, ca. 2-3 met dodelijke afloop. Een certificaat en strengere handhaving kan 
hier in de toekomst verandering in brengen. 
De heer Som vraagt of de Nederlandse cijfers vergelijkbaar zijn met die van Nordrhein-
Westfalen. De heer Wagner geeft aan de precieze cijfers niet te kennen, maar geeft wel aan dat 
de ongevallencijfers teruglopen. 
De heer Rashid vindt het basisidee van training en opleiding heel goed en zou dit niet alleen 
aan het motorzaagcertificaat willen ophangen. Daarnaast vraagt hij zich af of in Nederland ook 
Limburg en Noord-Brabant afgedekt zijn. De heer Wagner geeft aan, dat er in een later stadium 
ook andere certificaten ontwikkeld kunnen worden, zodra het systeem eenmaal werkt. De heer 
Tromp geeft aan dat IPC Groene Ruimte in heel Nederland actief is en dus ook Noord-Brabant 
en Limburg zijn afgedekt.  
 
De heer Sijtsma geeft aan het een sympathiek project te vinden en stelt ook hier de vraag of er 
al contact is met de provincie voor de cofinanciering. Daaraan koppelt de heer Sijtsma de vraag 



of er nog andere Nederlandse cofinciering is. Ten tweede merkt de heer Sijtsma op, dat hij de 
1% van de totale kosten die voor de projectadministratie is gereserveerd, wat weinig vindt. De 
heer Tromp merkt op dat er nog geen contacten met de provincie zijn met betrekking tot de 
cofinanciering. De Nederlandse partners leveren cofinanciering in de vorm van personeelsuren. 
Met betrekking tot de tweede opmerking van de heer Sijtsma geeft de heer Zoete aan, dit punt 
met de lead partner te bespreken.  
 
De voorzitter dankt de beide heren voor de toelichting en deelt mee, dat de commissie in deze 
vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt hierover 
geïnformeerd.  
 
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „ Kwalificatie in bosbouw en 
landschapsbeheer – veilig, mobiel en toekomstbestendig“: 
Na bespreking komt de commissie tot de slotsom dat dit project een belangrijke bijdrage levert 
aan een eenduidige kwalificatie voor werknemers van bos-, land- en tuinbouwbedrijven en 
hoveniersbedrijven in de grensregio.  
De heer Rashid merkt op dat het hem beter lijkt als het project zich meer op de Euregio Rijn-
Waal richt en minder op Europa. De heer Kamps geeft aan dat dit ook het geval is. De 
producten etc. worden voor deze regio ontwikkeld en vervolgens wordt het materiaal ook aan 
derden ter beschikking gesteld.  
Mevrouw Pelzer staat positief tegenover het project, maar zou de doelgroep, zoals beschreven 
op pagina 9 graag breder getrokken willen zien. Ook particulieren zouden over het certificaat 
geïnformeerd moeten worden en de mogelijkheid moeten krijgen om dit certificaat te behalen. 
Dit wordt zo aan de lead partner doorgegeven.  

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

 
Punt 5  Mededelingen rondvraag 
Punt 5a Platform voor Euregioraadsleden 
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit punt kort toe. Op 17 maart is er tijdens de 
informele Euregioraadsbijeenkomst gediscussieerd over een platform voor raadsleden. 
Aanleiding hiervoor vormde de vraag van de Euregioraad in de vergadering van 26 november jl. 
naar een dergelijk platform. In diverse kleinere groepen is gesproken over mogelijke thema´s 
die een platform op zou kunnen pakken en de organisatievorm voor het platform. Ook hebben 
zich tijdens de bijeenkomst diverse raadsleden gemeld, die graag aan een dergelijk platform 
willen meewerken. Belangrijk is dat deze groep niet te groot is, Nederland en Duitsland 
evenwichtig vertegenwoordigd zijn en ook de diverse deelregio´s vertegenwoordigd zijn. Het 
secretariaat heeft daarom nog enkele raadsleden uit deelregio´s die tijdens de 
Euregioraadsbijeenkomst niet aanwezig zijn benaderd om aan te sluiten. Uiteindelijk zijn er 13 
raadsleden die op 7 juni aan een eerste brainstormbijeenkomst zullen deelnemen. Op basis 
hiervan worden concrete maatregelen en activiteiten uitgewerkt, waarbij de verbetering van de 
informatiestromen een van de punten zal zijn. De commissies zullen over de voortgang van het 
platform worden geïnformeerd.  
 
Punt 5b Benelux consultatiebijeenkomst 
Naar aanleiding van de meegestuurde informatie vult de heer Kamps aan, dat ook NRW als 
geassocieerde partner deelneemt aan de Benelux-bijeenkomsten, vertegenwoordigd de 
Staatskanzlei. Niedersachsen is niet bij het overleg aangesloten. Het Benelux overleg probeert 
voor Nederland, België, Luxemburg en NRW aanbevelingen voor de nationale overheden te 
formuleren met betrekking tot diverse thema´s. Actueel betreft dit het thema 
grensoverschrijdende samenwerking en internationalisering van de arbeidsmarkt. Hieronder 
vallen ook de persoonlijke advisering van grensgangers, statistische gegevens en de erkenning 
van diploma´s. Ter voorbereiding van het Benelux-overleg vinden er regionale consultaties met 
bestuurders uit de regio plaats. Op 18 mei vindt er een regionale consultatie in het Euregio-



Forum plaats. Eind vorig jaar heeft er een dergelijke bijeenkomst bij de EUREGIO in Gronau 
plaatsgevonden. Geïnteresseerde Nederlandse en Duitse burgemeesters kunnen zich graag bij 
de Euregio Rijn-Waal melden en ontvangen dan een uitnodiging.  
 
Punt 5c Policy Forum 23 mei 2016 
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter (Euregio Rijn-Waal) dit punt kort toe. 
Mevrouw Lüngen (LVR) vraagt of de resultaten na afloop ter beschikking gesteld kunnen 
worden. Mevrouw De Ruiter zegt toe de resultaten rond te sturen.  
 
Punt 5d Grenzland 2016 
De heer Kamps merkt op dat belangrijk is dat men zich realiseert, dat de grens tussen 
Nederland en Duitsland pas 200 jaar bestaat. Sinds die tijd hebben beide landen zich 
verschillend ontwikkeld, waardoor beide landen steeds verder van elkaar af zijn komen te staan. 
Het is goed af en toe bij dit historische perspectief stil te staan.  
Mevrouw Gerrist geeft aan dat er vanuit Nijmegen mogelijk interesse bestaat in de 
wisseltentoonstelling en vraagt met wie daarvoor contact opgenomen moet worden. Mevrouw 
De Ruiter zegt toe de contactgegevens door te sturen.  
 
Punt 5e Grensoverschrijdende veiligheidsconferentie 
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter dit punt kort toe. De heer Bal vraagt of de 
datum inmiddels bekend is. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat dit nog niet het geval is, omdat 
het erg moeilijk is een datum te vinden waarop de beide ministers en burgemeester Kaiser 
kunnen. Mevrouw Gerrist vraagt na of de Ronde Tafel Openbare Orde en Veiligheid ook in de 
voorbereidingen is meegenomen. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat dit het geval is. Een van de 
organisatoren van de veiligheidsconferentie maakt deel uit van de Ronde Tafel en zorgt voor 
het doorgeven van de informatie.  
 
Rondvraag 
De heer Sijtsma deelt mede, dat het nieuwe Gelderse college positief staat tegenover 
grensoverschrijdende samenwerking. Daarom heeft de provincie Gelderland ook een 
vertegenwoordiging bij het Nederlandse Consulaat-Generaal in Düsseldorf ingericht. De heer 
Sijtsma vervult deze functie. Ook de provincies Overijssel en Limburg hebben een 
vertegenwoordiger in Düsseldorf. Limburg neemt ook de Brabantse belangen mee. Noord-
Brabant heeft een vertegenwoordiging in Zuid-Duitsland en neemt hier ook de belangen van 
Gelderland, Limburg en Overijssel waar. 
 
Er zijn verder geen vragen of mededelingen.  
 
 
Punt 6  Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
Heidi de Ruiter 
25 april 2016 


