
Verslag 
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 

24 oktober 2016 
Euregio-Forum, Kleve 

 
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: dhr. Van Soest (Gemeente Boxmeer, Voorzitter), dhr. Berensmeier (Kreis 
Wesel), dhr. Görtz (Stadt Xanten), dhr. Heinrich (Gemeente Renkum), dhr. Dr. Henseler 
(Niederrheinische IHK), mevr. Pelzer (Gemeente Bergen), mevr. Rotink (Gemeente Nijmegen), 
dhr. Som (Gemeente Montferland) 
 
 
Punt 1  Opening en begroeting 
Herr Steins (Gemeente Kranenburg) heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de 
vergadering.  
 
De heer Steins geeft aan dat de heer Van Soest, voorzitter van de commissie, helaas plotseling 
verhinderd is en hij daarom de vergadering zal voorzitten. 
Herr Steins (Gemeinde Kranenburg) heißt alle Anwesenden herzlich willkommen und eröffnet 
die Sitzung.  
 
 
Punt 2  Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 18 april 2016 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 
Besluit: 
Het verslag van de vergadering d.d. 18 april 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.  
 
Besluit: 
De commissie stemt in met de ondersteuning van de aanvragen 203020/2016m Nr. 91- 114.  
 
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  Terugkoppeling windmolenoverleg Reichswald 
De heer Steins vraagt de heer Kamps (Euregio Rijn-Waal) om dit punt toe te lichten, omdat 
hijzelf onderdeel uitmaakt van het overleg, aangezien de windmolens op het grondgebied van 
de Gemeente Kranenburg gepland zijn.  
 
De heer Kamps licht aanvullend op de vergaderstukken kort toe, dat naar aanleiding van de 
Euregioraadsvergadering van mei 2015 is besloten om de voorzitter van de commissie voor 
grensoverschrijdende verstandhouding te vragen om een overleg met de drie betrokken 
burgemeesters (dhr. Steins namens Kranenburg, dhr. De Koning namens Gennep en dhr. 



Keereweer namens Groesbeek, inmiddels dhr. Slinkman namens Berg en Dal) te organiseren. 
De Euregio Rijn-Waal heeft in dit overleg een bemiddelende rol. Doel is het om een goede 
uitwisseling van informatie te waarborgen. Welke procedures lopen er bij welke instanties etc. 
Het is een objectieve uitwisseling. Het is duidelijk dat de gemeenten verschillende standpunten 
innemen. Het is ook niet de taak van de Euregio om deze opvattingen te stroomlijnen, maar om 
er voor te zorgen, dat men elkaar informeert. Er hebben inmiddels zes overleggen 
plaatsgevonden. Als bij de burgemeesters opnieuw behoefte aan een gesprek bestaat, zal dit 
georganiseerd worden.  
 
De heer Bal (Gemeente Arnhem) vraagt na, wanneer er met een definitief besluit gerekend kan 
worden. De heer Steins legt uit, dat het Flächennutzungsplan (Bestemmingsplan)  waarschijnlijk 
begin januari ter inzage zal worden voorgelegd. Het Regionalplan (waarop de Kreis Kleve zich 
moet baseren voor de vergunningverlening) zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2017 
worden vastgesteld. Voor die tijd kan er niet met een besluit  over de goedkeuring van de 
bouwvergunning voor de windmolens gerekend worden.  
De heer Hillen (Gemeente Nijmegen) vraagt of het nieuwe Euregioplatform voor raadsleden hier 
niet ook een rol in kan spelen. De heer Kamps geeft aan dat het Euregioplatform met een 
andere doelstelling is opgericht, namelijk om de informatiestroom tussen leden en de Euregio te 
verbeteren. Het platform heeft in deze dus geen rol. De heer Steins vult aan dat er regelmatig 
gezamenlijke raadsvergaderingen van Kranenburg en Berg en Dal plaatsvinden. De 
eerstvolgende gezamenlijke raadsvergadering is voor januari gepland. Vanzelfsprekend komen 
hier ook de windmolens aan de orde. 
 
Besluit: 
De terugkoppeling met betrekking tot het windmolenoverleg wordt ter kennis genomen.  
 
 
Punt 5  Grensoverschrijdende inzet ambulance 
Op verzoek van de voorzitter ligt de heer Kamps dit punt toe. Aanvullend op de 
vergaderstukken licht de heer Kamps toe, dat in Duitsland naast de ambulance met 
ambulanceverpleegkundigen ook altijd een arts (Notartz) wordt opgeroepen. Het Nederlandse 
ambulancepersoneel is anders opgeleid en heeft verdergaande bevoegdheden dan de Duitse 
Sanitäter. Als Nederlands ambulancepersoneel zonder arts in Duitsland hulp verleent, is dit 
juridisch en verzekeringstechnisch niet afgedekt, vandaar dat Nederlandse ambulances niet 
worden opgeroepen voor hulpverlening in Duitsland, ook niet als ze evt. sneller ter plaatse 
zouden kunnen zijn. Dit is geen nieuw probleem, maar is al 20 jaar bekend. Naar aanleiding van 
het incident in Straelen heeft de Euregio Rijn-Waal na overleg met de Kreis Kleve, waartoe 
Strealen behoort, een brief naar Minister-President Rutte en Bundeskanzlerin Merkel gestuurd. 
Vanuit Berlijn is een reactie ontvangen, waaruit blijkt, dat dit onder de verantwoordelijkheid van 
de deelstaten valt. Er heeft eind april een gesprek tussen MGEPA (gezondheidsministerie 
NRW) en het Ministerie van Veiligheid & Justitie plaatsgevonden, waarin is afgesproken om het 
probleem nogmaals duidelijk in kaart te brengen. De Kreis Kleve heeft dit zeer duidelijk gedaan. 
Het is nu het moment dat er iets moet gebeuren, een staatsverdrag of Erlass moet duidelijkheid 
en zekerheid bieden. De Euregio Rijn-Waal heeft het onderwerp daarom ook in het 
Nederlandse GROS-overleg aan de orde gesteld. Het is belangrijk dat er druk op het thema 
uitgeoefend blijft worden. 
Mevrouw Lüngen (LVR) geeft aan dat ook de verschillende kosten die voor Nederlandse en 
Duitse ambulances worden berekend voor de zorgverzekeraars een probleem zijn. De heer 
Kamps geeft aan dat dit probleem ook aangepakt moet worden, maar dat eerst de juridische 
problemen aangepakt moeten worden. De heer Kamps licht verder toe dat er ook pilotprojecten 
met betrekking tot de opleiding van ambulanceverpleegkundigen in Duitsland zijn, zodat zij ook 
zonder Notartz zouden mogen werken. Het is echter nog niet duidelijk of deze opleiding ook 
geaccepteerd zal worden.  
 



Besluit: 
De terugkoppeling met betrekking tot het grensoverschrijdende ambulanceveroer wordt ter 
kennis genomen. Het is belangrijk dat dit thema vervolgd wordt. 
 
 
Punt 6  Grensoverschrijdend openbaar vervoer 
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter (Euregio Rijn-Waal) dit agendapunt kort 
toe. Mevrouw De Ruiter bericht aanvullend op de vergaderstukken over het gesprek op 12 
oktober over de busverbindingen Nijmegen – Kleve – Emmerich - ´s-Heerenberg – Doetinchem. 
Aan dit gesprek namen vertegenwoordigers van de NIAG, Breng/Connexxion, Arriva, Provincie 
Gelderland en onderzoeksbureau Movares deel. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 
busverbinding tussen Kleve en Nijmegen tot een halfuursverbinding op werkdagen worden 
geïntensiveerd. Eveneens zal de verbinding worden doorgetrokken naar Heyendaal. De nieuwe 
dienstregeling zal waarschijnlijk ingaan met ingang van het schooljaar 2017/2018. Het voorstel 
ligt nu ter goedkeuring bij de Provincie Gelderland. Een verbetering van de busverbinding 
tussen Kleve, Emmerich en ´s-Heerenberg en Doetinchem is op dit moment wegens 
verschillende redenen niet realistisch. Eventueel biedt de nieuwe treinverbinding RE19 tussen 
Düsseldorf en Arnhem via Emmerich en Zevenaar een sneller alternatief voor de reizigers 
tussen Doetinchem en Zevenaar. Voor de verbinding tussen ´s-Heerenberg en Emmerich is dit 
geen oplossing. Ten slotte bericht mevrouw De Ruiter, dat er begin november een gesprek over 
de nieuwe treinverbinding RE19 tussen Düsseldorf en Arnhem via Emmerich en Zevenaar zal 
plaatsvinden.  
De heer Steins bericht naar aanleiding van dit agendapunt, dat de NIAG hun reizigers verplicht 
een Duits vervoersbewijs te kopen als de leesapparatuur voor de Nederlande OV-kaart defect 
is. Dit is niet klantvriendelijk. De heer Steins vraagt de Euregio Rijn-Waal dit aan te spreken in 
een volgend OV-overleg.  
 
Besluit: 
Het agendapunt wordt ter kennis genomen. 
 
 
Punt 7  Kandidatuur Euregionale 2022 en 2025 
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit agendapunt kort toe. De Regionale is een 
programma om de economische ontwikkeling in de regio´s in Nordrhein-Westfalen te 
stimuleren. Dit programma bestaat al lang en in veel regio´s heeft reeds een Regionale 
plaatsgevonden, actueel vindt er in het Westliches Münsterland een Regionale plaats. Aan de 
Niederrhein (Kleve, Wesel, Duisburg en Düsseldorf) heeft nog nooit een Regionale 
plaatsgevonden. Deze zomer is de oproep voor de Regionalen in 2022 en 2025 van start 
gegaan. Vanuit deze regio kwam het initiatief om mee te doen als Euregionale. De Provincie 
Gelderland staat hier voor open en doet mee. Het bidbook moet uiterlijk 9 december worden 
ingediend. De Euregio Rijn-Waal ondersteunt dit initiatief. Het is een aantrekkelijke mogelijkheid 
om met voorrang in aanmerking te komen voor subsidies van Nordrhein-Westfalen om 
projecten te financieren. Gelderland bekijkt of de provincie ook een dergelijke mogelijkheid kan 
creëren. Voor de Euregio Rijn-Waal is dit een interessante aanzet voor de ontwikkeling van 
nieuwe grensoverschrijdende projecten. Het bedrijf StadtUmbau GmbH uit Kevelaer heeft de 
opdracht gekregen om het bidbook op te stellen. Dit bedrijf heeft ook ervaring met 
grensoverschrijdende projecten. Daarnaast heeft de regio Mitteler Niederrhein inmiddels ook 
aangegeven, belangstelling te hebben en zich aangesloten. Er wordt bekeken of de provincie 
Limburg ook wil aansluiten. Gezien de strakke deadline van 9 december wordt er nu hard 
gewerkt aan het bidbook. Daartoe vindt er op 11 november een conferentie plaats (uitnodiging 
hiervoor is bij het verslag gevoegd). Er moet nog veel gebeuren voordat de regio klaar is voor 
een Euregionale in 2022, maar de eerste stap is nu gezet.  
De gemeente Nijmegen vraagt na of ook Nederlandse steden partner zijn. De heer Kamps legt 
uit dat alleen de provincie Gelderland partner is. De grotere steden worden nog aangesproken 
en het initatief komt in de Euregioraad, maar men moet wel bedenken dat het een Duits verhaal 



is. Het gaat over Duitse projecten. Alles wat er Euregionaal kan worden uitgevoerd moet dan 
ook nog in Nederland gepland worden.  
De gemeente Nijmegen vraagt verder hoe breed het thema voor de Regionale is. De heer 
Kamps geeft aan dat het een zeer breed spectrum betreft: infrastructuur, economie, cultuur, 
etc.. 
De Stadt Duisburg vult aan, dat de Regionalagentur Niederrhein het proces coördineert. Er 
wordt gezocht naar projecten die als idee al bekend zijn, maar die nog wachten op financiering. 
Deze gebundelde projecten krijgen voorrang bij de financiering. Dat is de meerwaarde van een 
Regionale en ook Euregionale. Dit concept is Nederland nog niet bekend genoeg. Regionalen 
brengen de regio samen. In 2022 worden de resultaten gepresenteerd.  
De heer Bal vraagt na of er vanuit Gelderland over nagedacht wordt om de groene corridor te 
koppelen aan de Euregionale. De heer Kamps geeft aan dat de provincie Gelderland 
onderzoekt of Euregionale in het beleid kan worden verankerd, met een bijbehorende financiële 
paragraaf. Ze werken actief mee bij het bidbook en de financiering van het bidbook. Het maakt 
de Gelderse positie in de Nederlandse corridor sterker als de verbinding met Duitsland gezocht 
wordt. Het bewustzijn voor de meerwaarde van een Euregionale moet nog groeien.  
De gemeente Nijmegen vraagt of er concurrentie te verwachten valt. Dit is het geval. De regio 
Köln-Bonn en Dortmund/Westfalen willen eveneens meedingen.  
De heer Bal vraagt tenslotte hoe de Euregioleden over het proces worden geïnformeerd. De 
heer Kamps geeft aan dat er op 24 november in de Euregioraad over de Euregionale bericht zal 
worden en uiteraard worden de Euregioleden over de uitkomst van de toekenning van de 
Regionalen 2022 en 2025 geïnformeerd.  
 
Besluit: 
Het agendapunt wordt ter kennis genomen. 
 
 
Punt 8  INTERREG V A Deutschland-Nederland 
Punt 8a Stand van zaken INTERREG V A 
De heer Zoete (Regionaal Programmamanagement Euregio Rijn-Waal) geeft aan dat reeds 65 
% van de middelen aan goedgekeurde projecten zijn toegekend. De toekenning verloopt dus 
zeer snel. Een reden hiervoor kan zijn, dat projecten een max. looptijd van vier jaar kennen en 
veel projecten deze looptijd willen benutten. Deze projecten moeten dus nu ook van start gaan. 
Als alle projecten die zich nu in de goedkeuringsprocedure bevinden, worden goedgekeurd, is 
80% van de middelen gecommitteerd.  
De heer Bal vraagt of dit betekent, dat er voor de komende jaren nog maar 20% beschikbaar is. 
De heer Zoete geeft aan dat dit klopt. 
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.  
 
Besluit: 
De stand van zaken met betrekking tot INTERREG V A wordt ter kennis genomen .  
 
Punt 8b Stand van zaken People to People 
Mevrouw Arntz (Euregio Rijn-Waal) geeft aan, dat er onlangs een nieuwe brochure over People 
to People is verschenen. Deze brochure is ter vergadering uitgedeeld. De brochure zal 
eveneens nog worden verstuurd aan de lidorganisaties. 
De gemeente Nijmegen vraagt na hoe het met het project Mijn buurtje staat. Mevrouw Arntz 
geeft aan dat dit project goed loopt. De Duitse partner heeft zelfs een prijs gewonnen en veel 
deelgemeenten hebben zich bij het netwerk aangesloten. De heer Steins vult aan dat de 
gemeente Kranenburg (net als Weeze) de titel Europa-aktive Kommune zal mogen dragen. 
Onder andere het project Mijn buurtje was hiervoor een argument. De projectpartner zal daarom 
ook bij de huldiging van de gemeente Kranenburg in Düsseldorf aanwezig zijn.  
 
 
 



Punt 8c Nieuwe regionale projectvoorstellen 
Punt 8c1 Nachbarkultur & buurtaal 
De voorzitter nodigt de heer prof. dr. Paul Sars en dr. Sabine Jentges (beide Radboud 
Universiteit Nijmegen) uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag 
gevoegd.  
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Bal waar het project na vier jaar wil staan. 
De heer Sars geeft aan dat de projectpartners een vervlechting tussen de Nederlandse en 
Duitse scholen en docenten tot stand wil brengen, door de schoolleiding nauw bij het project te 
betrekken. De materiaalboxen zijn op de verschillende schooltypen en leerlingen toegesneden. 
De heer Bal vraagt verder of ook andere scholen bij het project betrokken worden. De heer Sars 
geeft aan dat het aantal bereikte scholen groter zal zijn, aangezien de materiaalboxen online 
beschikbar gesteld worden. 20 Scholen worden intensief begeleid. De 
bijscholingsbijeenkomsten staan voor alle scholen open.  
De Stadt Duisburg geeft aan het een goed project te vinden. Verbinding met basisscholen en 
MBO (Ler(n)ende Euregio) is belangrijk. Daarnaast is het de vraag of scholen uit Duisburg en 
Düsseldorf ook benaderd worden. De heer Sars geeft aan dat er wordt samengewerkt met de 
Ler(n)ende Euregio en het buurtaalproject in de EUREGIO Gronau. Het project staat open voor 
scholen uit de gehele Euregio Rijn-Waal, dus ook Duisburg en Düsseldorf. 
De gemeente Nijmegen vraagt welke scholen al hebben toegezegd. Dit zijn het OBC in 
Huissen, Maasland College in Oss, Valuas College Venlo, NSG Nijmegen en Notre Dame in 
Ubbergen. Aan Duitse zijde doen de Europaschule Kamp-Lintfort, Gesamtschule Kleve, 
Euregio-Schule Kranenburg en het Gymnasium in Straelen mee. De scholen zijn ook al 
gematcht.  
De heer Rashid (Gemeente Weeze) vraagt of ook de Ministeries van Onderwijs bij het project 
betrokken worden. Mevrouw Jentges geeft aan dat de wederzijdse erkenning van de 
lesbevoegdheid lastig ligt, in het kader van het project worden curricula ontwikkeld, die dit 
moeten vergemakkelijken.  
De heer Hapke (gemeente Hamminkeln) geeft aan dat zijn gemeente bij een People to People 
project betrokken was om leerlingen, docenten en bedrijven digitaal met elkaar in verbinding te 
brengen. Hij vraagt of dit in het project opgenomen kan worden. Mevrouw Jentges geeft aan dat 
het project op echte ontmoetingen inzet. Digitale contacten zijn alleen aanvullend.  
 
De voorzitter dankt de heer prof. dr. Paul Sars en dr. Sabine Jentges 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 „Nachbarkultur & Buurtaal“: 
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief 
advies aan de Commissie voor Financiën en Projecten doorgezonden met de volgende 
opmerkingen: 

- Het project is erg belangrijk voor de regio, met name met het oog op erkenning van 
diploma´s en van lesbevoegdheid. De maatregelen om de duurzaamheid (o.a. 
verankering en disseminatie) ook na projectlooptijd te garanderen, dienen in de 
aanvraag geconcretiseerd te worden. 

- Het project heeft mogelijk een groter effect, wanneer actief het contact met de 
Nederlandse en Duitse onderwijsministeries wordt gezocht om wederzijds de diploma´s 
en de lesbevoegdheid van docenten te erkennen. 

 
Punt 8c2 In het spoor van de Oranjes 
De voorzitter nodigt Sandra Duits (gemeente Montferland), Jens Heidenreich (Stadt Moers) en 
Lianne Niemeijer (projectcoördinator) uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is 
bij dit verslag gevoegd.  
 
De heer Rashid geeft aan het een interessant project te vinden en is verbaasd over de in zijn 
ogen lage kosten. Ook de uitbreiding van het knooppuntsysteem ziet de heer Rashid positief. 



De heer Heidenreich vult aan, dat het knooppuntsysteem in 2018 in de Kreis Kleve zal worden 
ingevoerd. De Kreis Wesel volgt ca. 2-3 jaar later en is hierover in nauw overleg met de Kreis 
Kleve.  
 
De gemeente Nijmegen vind de kosten juist vrij hoog en vraagt aan de heer Rashid, waarom hij 
de kosten juist vrij laag vindt. De heer Rashid geeft aan, dat er ca. 200 km fietsroute 
bewegwijzerd moet worden. De kosten hiervoor bedragen ca. 500 euro per kilometer, weet hij 
uit eigen ervaring. Dan blijft er nog 84.000 euro over voor marketing en PR. Dit lijkt hem zeer 
redelijk.  
 
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „In het spoor van de Oranjes“: 
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief 
advies aan de Commissie voor Financiën en Projecten doorgezonden. Er zijn geen aanvullende 
opmerkingen. 
 
Punt 8c3 The Green and Blue Rhine Alliance 
De voorzitter nodigt Frank Zanderink (ARK natuurontwikkeling) en Jeroen van Herk uit om het 
projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  
 
De gemeente Nijmegen vraagt na wat er bedoeld wordt met het feit dat de samenwerking nog 
niet goed genoeg is. De heer Zanderink geeft aan dat samenwerkingspartners soms 
verschillende bevoegdheden hebben, waardoor niet in alle gevallen met dezelfde partner 
samengewerkt kan worden. Dit vertraagt processen, omdat de juiste partner gevonden moet 
worden en de contacten hiermee moeten worden opgebouwd. De gemeente Nijmegen vraagt 
verder wat het project op dit gebied na vier jaar opgeleverd zal hebben. De projectpartners 
geven aan dat de kennis dan gegroeid is en de samenwerking zodanig is geïnstitutionaliseerd, 
dat deze ook zonder project kan worden voortgezet. Daartoe wordt o.a. een gezamenlijke 
database opgericht en wordt er ingezet op een positieve forcering van de samenwerking. 
Rijkswaterstaat en de Bezirksregierung willen daarom graag aan het project meewerken, zij 
zien het als een opstap. De heer Hapke geeft aan dat de Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) in Osnabrück eigenlijk voorbestemd is om mee te werken in het project. De 
projectpartners geven aan dat contact zeer gewenst is. De heer Hapke zegt toe de 
contactgegevens door te geven.  
 
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „The Green and Blue Rhine Alliance“: 
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief 
advies aan de Commissie voor Financiën en Projecten doorgezonden met de volgende 
opmerkingen: 

- De maatregelen om de samenwerking tussen de diverse instanties en organisaties aan 
weerszijden van de grens ook na projectlooptijd te institutionaliseren, dienen in de 
aanvraag geconcretiseerd te worden 

- Er vinden in het kader van het project zeer veel bijeenkomsten plaats. Hier moet nog 
eens kritisch naar gekeken worden, ook met het oog op de kosten.  

- Overlap met Life+ projecten moet worden voorkomen. 
- De aanvrager wordt aangeraden na te gaan of de Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

(DBU) te Osnabrück mogelijk een relevante projectpartner kan/wil zijn. 
 
 
Punt 8c4 Arbeidsmarkt in de grensregio´s D-NL 
De voorzitter nodigt Wolfgang Seifert (IT.NRW) en Johan van der Valk (CBS) uit om het 
projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  
De gemeente Nijmegen vraagt na, of de data die het project oplevert ook door bijvoorbeeld de 
GrensInfoPunten gebruikt kunnen worden. De projectpartners geven aan, dat de informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan alle partijen; Euregio´s, GrensInfoPunten, Benelux, Provincies 
etc.. De indicatoren worden voor alle partijen op dezelfde manier beschikbaar gesteld, zodat de 



gegevens ook te vergelijken zijn. Als voorbeeld wordt hiervoor de statistische samenwerking in 
de Grande Region genomen.  
 
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „Arbeidsmarkt in de grensregio´s D-NL“: 
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief 
advies aan de Commissie voor Financiën en Projecten doorgezonden met de volgende 
opmerking: 

- De maatregelen om de duurzaamheid ook na projectlooptijd te garanderen, dienen in de 
aanvraag geconcretiseerd te worden. 

 

 
Punt 9  Mededelingen rondvraag 
Punt 9a Platform voor Euregioraadsleden 
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit punt kort toe. Het Euregioplatform voor 
raadsleden is inmiddels twee keer bijeengekomen. In samenwerking met het Euregio-platform 
wordt er momenteel een communicatie- en activiteitenplan uitgewerkt. Dit plat wordt op 24 
november in de Euregioraad gepresenteerd. De heer Kamps wil daarom liever nu niet verder op 
de zaken vooruitlopen en stelt voor het hier bij laten. 
 
Punt 9b-d  
Er zijn geen vragen met betrekking tot de agendapunten 9b-d en  
 
Besluit: 
De punten 9a, 9b, 9c en 9d worden ter kennis genomen.  
 
Rondvraag 
Er zijn verder geen vragen of mededelingen.  
 
 
Punt 10 Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage, wenst iedereen een 
goede thuisreis en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
Heidi de Ruiter 
2 november 2016 


