
 

Verslag van de vergadering van de Euregioraad  
op 19 mei 2016, 14:00 uur  

in het Afrika Museum te Berg en Dal 
 

Punt 1 Opening en verwelkoming 

• De voorzitter, de heer Francken, heet de leden van de raad van harte welkom, in 
het bijzonder de vertegenwoordiger van de gemeente Berg en Dal, wethouder 
Sylvia Fleuren, en spreekt zijn hartelijke dank uit dat de Raad in deze bijzondere 
ambiance mag vergaderen. 

• Vaststelling van de agenda 
De voorzitter deelt mede dat de heer Maarten Jeukens van het Afrika Museum 
helaas is verhinderd en het agendapunt dus komt te vervallen. De agenda wordt 
derhalve vastgesteld met weglating van agendapunt 11.  

 
 

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Euregioraad d.d. 26 
november 2015 (toegezonden op 20 januari 2016)  

Besluit:  
Het verslag wordt unaniem zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 
Punt 3 Presentatie gemeente Berg en Dal 
  

Wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal stelt de gemeente Berg en 
Dal aan de hand van een presentatie en een korte film voor. 

 
De voorzitter dankt mevrouw Fleuren voor de interessante presentatie van deze 
veelzijdige gemeente. 

 
Punt 4 Financiën – jaarafsluiting 2015 
 

Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het 
jaar 2015 gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt. 

Op 29 april 2016 heeft de financiële controlecommissie dit rapport besproken.  

De voorzitter geeft het woord aan de heer Driessen, voorzitter van de financiële 
controlecommissie. 

De heer Driessen doet verslag van het resultaat van de vergadering van de financiële 
controlecommissie en stelt aan de Raad voor over het begrotingsjaar 2015 aan het 
Bestuur en aan de secretaris decharge te verlenen en het overschot ten bedrage van 
€ 1326,91 aan de vereffeningsreserve toe te voeren. 

De gemeente Nijmegen vraagt of het mogelijk is de belangrijkste feiten van de 
jaarafsluiting voortaan in een beknopte Nederlandse versie samen te vatten.  

De voorzitter dankt de heer Driessen voor zijn rapportage. 

 

 



 

Besluit: 

• De Euregioraad neemt unaniem kennis van de rapporten van de financiële 
controlecommissie. Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.  

• De Euregioraad stelt de jaarrekening 2015 unaniem vast en besluit het overschot 
over 2015 ter hoogte van € 1326,91 aan de vereffeningsreserve toe te voeren.  

• De Euregioraad besluit unaniem over het begrotingsjaar 2015 aan het dagelijks 
bestuur en aan de secretaris decharge te verlenen.  

 
Punt 5 Platform (Euregio)raadsleden 

Op 17 maart is tijdens de informele Euregioraadbijeenkomst gesproken over een 
platform voor raadsleden. Aanleiding was de vraag van de Euregioraad in de 
vergadering van 26 november 2015 naar een dergelijk platform ter verbetering van de 
informatie-uitwisseling.  
 
De heer Kamps licht toe dat dit platform inmiddels is samengesteld uit 13 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 Euregioraad wordt over de 
voortgang van het platform op de hoogte gehouden. 

De gemeente Nijmegen dankt voor de concrete en vlotte realisatie van de wens van 
de leden van de Euregioraad.  

 
Besluit: 
Kennisneming 

 
Punt 6 Duitslandstrategie Provincie Gelderland 
 

De provincie Gelderland ontwikkelt op dit moment een Duitslandstrategie. In deze 
strategie staat het belang van het buurland en opbouw en intensivering van de 
grensoverschrijdende betrekkingen, gezamenlijk met de provincie Overijssel centraal. 

Voor de grensoverschrijdende samenwerking in onze regio is de Duitslandstrategie 
als bijzonder positief te zien. De strategie sluit heel goed aan bij de Strategische 
Agenda van de Euregio Rijn-Waal.  

De heer Ery Tijink van de provincie Gelderland licht de inhoud van de 
Duitslandstrategie aan de hand van een PowerPoint-presentatie toe.  

De gemeente Rijnwaarden informeert of er in het kader van de Duitslandstrategie van 
de provincie Gelderland in het Duits/Nederlandse grensgebied ook een afstemming 
plaatsvindt over het ambulancevervoer.  

De gemeente Arnhem plaatst kritische kanttekeningen bij de inhoud van de 
Duitslandstrategie van de provincie Gelderland. De inhoud is niet uitgebreid genoeg, 
er zijn slechts losse doelen vastgelegd, terwijl een duurzame relatie op de lange 
termijn niet wordt beoogd. Bovendien ontbreekt de coördinatie vanuit NRW/NL, want 
de strategie is uitsluitend gericht op provinciale belangen. Gezamenlijke en duurzame 
relaties beginnen altijd met gezamenlijke doelen. Het is een gemiste kans wanneer er 



 

geen gezamenlijke doelen worden nagestreefd en bereikt, aldus de gemeente 
Arnhem.  

De voorzitter dankt de heer Ery Tijink van de provincie Gelderland voor zijn 
presentatie en geeft aan dat alle initiatieven belangrijk zijn voor een Europese 
beleving. 

Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 7 Terugblik „70 jaar vrijheid“ 
  

De Euregio heeft op verzoek van haar leden in 2014 en 2015 met voorrang 
grensoverschrijdende activiteiten gefinancierd die in het kader van “70 jaar vrijheid” 
zijn georganiseerd, omdat gezamenlijke herdenkingsevenementen en 
bevrijdingsactiviteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de verstandhouding 
tussen de inwoners aan beide kanten van de grens.  

Het met voorrang ondersteunen van activiteiten in het kader van “70 jaar vrijheid” is 
zeer positief ontvangen. Uiteindelijk hebben in 2014 en 2015 meer dan 60 
verenigingen, organisaties en gemeenten in de Euregio Rijn-Waal bewust ervoor 
gekozen gezamenlijk de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren. De activiteiten 
hebben bovendien geleid tot vele blijvende contacten. 

Een van de laatste activiteiten die in dit kader hebben plaatsgevonden is het 
filmproject “Stille Helden”.  

De heer Robert Tonks van Stadt Duisburg en Martien van Hemmen van het 
Exodus Comité Huissen documenteren de inhoud van het project „Stille Helden“ en 
vertonen aansluitend de bijbehorende film over stille helden. 

De voorzitter dankt Robert Tonks en Martien van Hemmen voor deze 
indrukwekkende presentatie en de eveneens emotionele film en wijst nogmaals op 
het belang van een vreedzame samenleving. 

Besluit: 
 Kennisneming 

 

Punt 8 Onderzoek schaliegas studenten Radboud Universiteit Nijmegen 

De Radboud Universiteit Nijmegen biedt jaarlijks bijzonder gemotiveerde en 
getalenteerde studenten de gelegenheid in het kader van de Honours Academy 
aanvullend op hun normale studierichting onderzoek te doen naar diverse thema´s. 
Deze thema´s worden door verschillende instellingen en het bedrijfsleven 
aangedragen. Sinds enkele jaren fungeert ook de Euregio Rijn-Waal als 
opdrachtgever van de Honours Academy.  

 
Dit jaar heeft een groep van zeven studenten: Bronke Boudewijns, Emma 
Brinkhuis, Jeroen Brinkman, Lisanne Elshof, Niclas Fischer, Freek Holland en 
Joris Martens onderzoek gedaan naar “Besluitvorming omtrent schaliegaswinning in 
de Euregio Rijn-Waal”.  
 
Het onderzoek wordt gepresenteerd door Jeroen Brinkman.  



 

Tijdens de op de presentatie volgende gelegenheid tot discussie voert Stadt 
Rheinberg aan dat het onderzoek zich uitsluitend bezighoudt met fracking op het 
gebied van schaliegas, terwijl het aan de Niederrhein overwegend om de 
winningstechniek bij kolen gaat, waarbij steenkoolgas moeten worden gebonden en 
gewonnen. Daarom is het onderzoek niet één op één overdraagbaar, aldus Stadt 
Rheinberg. In Ascheberg hebben al proefboringen plaatsgevonden. De meeste 
betrokken gemeenten nemen uit milieuoverwegingen een negatieve houding aan 
tegenover de frackingmethode. 
De voorzitter beëindigt de discussie met de vraag hoe wij gezamenlijk met deze 
onderwerpen kunnen omgaan. Hoe moet het proces worden vormgegeven? Deze 
thema's zullen in de Euregio beslist nog lange tijd onderwerp van gesprek zijn. 
De voorzitter bedankt de studenten nogmaals hartelijk voor de uitwerking van het 
onderzoek en voor de informatieve presentatie. 
 
Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 9 INTERREG VA 

 
Punt 9a Overzicht People to People-projecten 

Bij de stukken is ter informatie een overzicht meegestuurd van de reeds 
goedgekeurde People to People-projecten. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van dit punt. 

Besluit: 
Kennisneming 

 
Punt 9b Nieuwe projectvoorstellen 

De volgende INTERREG VA-projectvoorstellen zijn ingediend en kunnen worden 
opgenomen in de besluitvormingsprocedure: 

1. MKB-Digitrans 
2. Clean-Energy-Crossing 
3. E-bus 2020: In Motion Charging 
4. Rheijn. Land. Experience 
5. Grüne Berufe – Qualifikation in Waldarbeit und Landschaftspflege 

Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
De projectvoorstellen nr. 4 en 5 zijn op 18 april 2016 in de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding gepresenteerd en positief beoordeeld. 

De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 zijn op 20 april 2016 in de Commissie voor 
Economische Aangelegenheden gepresenteerd en positief beoordeeld. 

De projectvoorstellen nr. 1, 2, 3, 4 en 5 zijn op 21 april 2016 in de Commissie voor 
Financiën en Projecten gepresenteerd en positief beoordeeld.  

De projectvoorstellen nr. 1-5 zijn op 29 april 2016 in het Dagelijks Bestuur positief 
beoordeeld. 



 

De adviezen van de Commissies en het Dagelijks Bestuur zijn in de betreffende 
bijgevoegde projectsheet opgenomen. De adviezen worden met de projectdragers 
besproken en zullen in het projectvoorstel worden verwerkt.  

De gemeente Nijmegen voert aan dat er bij het project MKB Digitrans door de 
Commissie voor Economische Aangelegenheden en de Commissie Rinanciën en 
Projecten kritische kanttekeningen zijn geplaatst. Met welke motivatie wordt dit project 
dan met een positief advies aan de stuurgroep voorgelegd? Welke taken hebben de 
commissies? 

De heer Kamps legt uit dat juist de kritische kanttekeningen bij dit project met de 
aanvragers zijn gecommuniceerd en in het project worden verwerkt. De uitvoering 
van dit project heeft dan ook de speciale aandacht van het regionale 
programmamanagement.  

De voorzitter bedankt voor deze toelichting en benadrukt nog eens dat van alle 
partners binnen de Interreg-programma's juist in de programmawisselfase veel 
geduld is gevraagd en het daarom belangrijk is de projecten niet met nog meer 
vertragingen te confronteren. 

Besluit: 
De projecten met een positieve aanbeveling aan de stuurgroep INTERREG VA 
voorleggen. 
 

Punt 9c Projectoverzicht 

Bij de stukken is ter informatie een overzicht meegestuurd van de reeds 
goedgekeurde INTERREG-projecten. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van dit punt. 

Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 10 Mededelingen/rondvraag 

Mededelingen 

• Grensoverschrijdend ambulancevervoer 
De voorzitter geeft een korte toelichting. 
 

• Brief Lorentz Lyceum 
Deze situatie laat zien hoe belangrijk het is altijd aandacht te besteden aan 
het thema onderwijs in de taal van het buurland. 
 

• Stand van zaken Windturbines Reichswald 
Karel van Soest doet verslag van de huidige stand van zaken. 
 

• Grensoverschrijdende ruimtelijke ordening / MORO / NOVI / brochure 
procedures 
De heer Kamps doet verslag van de huidige stand van zaken. 
 



 

• Opening GrensInfoPunt Rijn-Waal 
De heer Kamps doet verslag van de huidige stand van zaken. 
 

• Terugblik 
Er zijn geen vragen of kanttekeningen naar aanleiding van de terugblik. 

Afscheid Kristie Lamers – Gemeente Nijmegen 
Mevrouw Lamers (Nijmegen) legt haar lidmaatschap van de Euregioraad neer. 
Vandaag was dan ook haar laatste Euregioraadvergadering.  
De voorzitter dankt mevrouw Lamers nog eens hartelijk voor haar altijd constructieve 
bijdragen in de raadsvergaderingen en overhandigt haar een bos bloemen en het 
boek „De Grens“ van Enno de Witt.  
 

Rondvraag 
De gemeente Arnhem vraagt of het thema „Pact van Amsterdam“/Urban Agenda voor 
de raadsvergadering van november 2016 op de agenda kan worden gezet. Met name 
zou het er om moeten gaan welke betekenis het Pact van Amsterdam zou kunnen 
hebben voor de Euregio Rijn-Waal. De heer Kaiser zou eventueel de vicevoorzitter 
van de Europese Commissie Frans Timmermans als spreker bereid kunnen vinden 
voor de vergadering in november.  

De voorzitter zegt toe dit thema voor de volgende vergadering op de agenda te 
zetten.  

Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 11 Korte presentatie Afrika Museum 
 

Vervallen 
 

Punt 12 Sluiting van de vergadering  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de constructieve en prettige vergadering.  
 
Hij nodigt de aanwezigen namens de gemeente Berg en Dal uit voor een afsluitende 
borrel en geeft de gelegenheid het museum en het park te bezichtigen. 
 
Sluiting van de vergadering om 16:10 uur. 
 
 
  

 


