Verslag van de vergadering
van de Commissie voor economische aangelegenheden van de Euregio Rijn-Waal
op 28 oktober 2020 in het Euregio Forum te Kleve

Aanwezig

Zie presentielijst

Punt 1

Opening door de plaatsvervangend voorzitter
De plaatsvervangend voorzitter mevrouw Belinda Elfrink heet de aanwezigen van
harte welkom. Ze staat even stil bij de bijzondere tijd waarin we momenteel leven
en bij de vorm waarin de vergadering plaatsvindt, te weten fysiek en digitaal. Ze
legt de regels uit voor het voeren van het overleg. De heer Lars Reynen, Euregio
Rijn-Waal, zal daarbij digitaal assisteren. De aanwezigen stellen zichzelf kort voor.

Punt 2

Goedkeuring van het verslag van de vergadering d.d. 22 april 2019
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.

Punt 3

Corona-ontwikkelingen (bijlagen)
Mevrouw Elfrink leidt het agendapunt kort in en geeft vervolgens het woord aan
Sjaak Kamps.
De heer Kamps licht de euregionale ontwikkelingen rondom de coronacrisis toe.
Corona heeft geleid tot grote verstoringen en onduidelijkheden in de processen,
vooral voor burgers. Het aantal vragen daarover, al dan niet via internet, bij het
GrensInfoPunt van de Euregio, is inmiddels vertienvoudigd. Ook de problematiek
rondom de arbeidsmigranten is nog niet opgelost. De heer Kamps verwijst in dat
kader naar de brieven die aan de betreffende ministeries zijn verzonden. Het
probleem van de zzp'ers die over de grens werken en tijdens de pandemie geen
enkele ondersteuning krijgen, is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost.
Met de enquêteresultaten als basis geeft de heer Henseler in het kort weer hoe het
met de economische situatie en de inschatting van bedrijven in coronatijd is
gesteld. De bijbehorende sheets zijn bij het verslag gevoegd.
De heer Terhorst licht voor Stadt Emmerich toe hoe het is gesteld met de situatie
van de arbeidsmigranten, die ongeveer 10% van de totale bevolking in Emmerich
uitmaken. Het merendeel van de migranten is van Poolse of Roemeense afkomst
en werkt als uitzendkracht in Nederland. Er zijn momenteel geen grote
besmettingshaarden, zoals de slachthuizen in mei en juni. De
grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens komt nog steeds niet echt van de
grond. Een probleem daarbij is de bescherming van persoonsgegevens. Er gaat
veel tijd verloren voordat de gemeente de gegevens uiteindelijk ontvangt. Dit maakt
ook het bron- en contactonderzoek bij acute infectiehaarden moeilijk, terwijl dit
vanwege de slechte huisvesting en het vervoer van de migranten in minibussen
wel erg belangrijk is. Ten aanzien van de huisvesting van de migranten bestaat
nauwelijks handhaving. De overtredingen moeten in individuele gevallen worden
aangetoond en de wetgeving in NRW heeft het er moeilijk mee. In dit verband
noemt de heer Kamps de Commissie Roemer, die de snelle uitwisseling van
gegevens tussen gezondheidsdiensten aan beide zijden van de grens in haar
aanbevelingen heeft opgenomen. De voorzitter stelt voor dit onderwerp en de
voortgang ervan voor de volgende vergadering opnieuw voor bespreking te
agenderen. De heer Kamps legt - desgevraagd door de heer Baart - de taken en
doelstellingen uit van de door België, Nederland en Nordrhein-Westfalen in het
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leven geroepen Cross-Border Task Force Corona, waarmee de Euregio's wekelijks
contact hebben.
Vervolgens vraagt de heer Baart hoe er binnen de Euregio-organen digitaal kan
worden gestemd. De heer Kamps wijst in dat kader op de Nederlandse regeling
voor gemeenten en hun raadsbesluiten. De voorzitter steunt de oproep van de heer
Baart om digitale communicatie euregionaal mogelijk te maken, zeker tijdens de
huidige pandemie, omdat anders contacten verloren gaan, en zij verzekert dat alles
wat voor burgers en leden digitaal tot de mogelijkheden behoort, door de Euregio
wordt opgepakt.

Punt 4

Actualisering Strategische Agenda
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Elfrink, leidt het agendapunt in en geeft
het woord aan de heer Kamps. De heer Kamps zet uiteen hoe het met de
actualisering staat en gaat daarbij kort in op de in totaal 20 reacties die na de
beoordeling door het dagelijks bestuur in het concept zijn verwerkt. Eventuele
kanttekeningen van de commissies worden nog eens voorgelegd aan het dagelijks
bestuur en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Euregioraad. De heer
Baart geeft aan dat hij geen inhoudelijke kanttekeningen heeft, maar dat Apeldoorn
de Agenda qua thema's door haar specifieke bril zal zien, met name op het gebied
van veiligheid, natuurgebieden, stedelijke ontwikkeling, de Green Deal en
onderwijs en arbeidsmarkt. Voor Kreis Wesel geeft de heer Czichy aan dat men
niet heeft gereageerd omdat men met het concept akkoord was.
Besluit: De Commissie heeft verder geen kanttekeningen bij het concept van de
Strategische Agenda en stuurt de Agenda met een positief besluitvoorstel door
naar de Euregioraad.
Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland

Punt 5
De heer Kamps licht het voorbereidingsproces voor INTERREG VI A tot op heden
toe.
Het financiële kader voor het nieuwe programma is inmiddels gereed voor de
periode 2021-2027 en bedraagt ongeveer EUR 8 miljard aan EU-middelen. Ook de
verdeling over de lidstaten is bekend. Voor Duitsland en Nederland liggen de
bedragen ongeveer in dezelfde orde van grootte als voor Interreg V. Er zijn dus
geen verhogingen zoals in de voorgaande perioden. Er is echter nog geen
goedkeuring van het Europees Parlement, dus een en ander kan nog veranderen.
De voorbereidingen voor het nieuwe programma Deutschland-Nederland zijn in
volle gang en het programma is grotendeels afgerond. De discussies over de
prioriteiten en hun budgettering zijn echter nog gaande. De heer Kamps gaat ervan
uit dat het programma in het voorjaar van 2021 kan worden ingediend en dat in de
tweede helft van 2021 de goedkeuring vanuit Brussel zal volgen.
Mevrouw Elfrink wijst er in dit verband op dat de onderwerpen goed zijn en dat de
actualisering van de Strategische Agenda goede aanknopingspunten biedt. In dit
verband vraagt de heer Baart hoe de communicatiekanalen daaromtrent in principe
verlopen. De heer Kamps beantwoordt deze vraag en gaat in op de rol van de
contactpersonen en hun verantwoordelijkheden in de gemeenten. Mevrouw
Lutgens, Provincie Limburg, voegt aan de uiteenzetting van de heer Kamps toe dat
aan Nederlandse zijde de toewijzing van middelen aan de afzonderlijke regio's
grotendeels vastligt en dat dit aan Duitse zijde nog niet het geval is. Bovendien ligt
de vraag nog open of de Oost-Duitse deelstaten bij de toewijzing dezelfde voorrang
krijgen als in de vorige programmaperiode.
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Punt 6

INTERREG V A Deutschland-Nederland
a) Stand van zaken INTERREG V A Deutschland-Nederland
(bijlagen)
b) Stand van zaken People to People (bijlage)
De heer Kamps licht de twee subpunten toe aan de hand van het stuk. Er kan
worden geconstateerd dat de reservering van middelen in beide prioriteiten 1
(thema economie-innovatie) en 2 (sociale cohesie) volledig is afgesloten. Er zijn
nog middelen beschikbaar voor maximaal 10 projecten in het kader van PIIPmaatregelen. De heer Baart zet zich in deze tijd van pandemie juist in voor het
realiseren van digitale projecten.

Punt 7

Mededelingen/rondvraag
a) Goedkeuring van het Euregionaal mobiliteitsplan
De heer Kamps doet verslag van de procedure voor de uitvoering van het project.
Van de heer Jilisen, gemeente Cuijk, geeft hij de wens door om een van de 6
regionale geplande evenementen in het Land van Cuijk/Kop Noord-Limburg te
houden; er is in de betreffende regio een euregionaal evenement gepland. In zijn
antwoord op de vraag van de heer Baart over de selectie van de cases stelt de
heer Kamps dat dit precies de uitdaging van het project is - selectiecriteria zijn
onder andere uitvoerbaarheid, impact en euregionaal karakter. De heren Van
Gent en Baart wijzen op het initiatief van de regio Arnhem-Nijmegen, waar
intensievere samenwerking gepland staat op het gebied van mobiliteit. De heer
Van der Berg legt uit dat Johan Leferink bij beide initiatieven betrokken is en
daarmee een verbinding tussen beide initiatieven en hun activiteiten is
gegarandeerd.
b) Stand van zaken grenslandagenda NL-NRW
De heer Kamps geeft uitleg over de stand van zaken bij de grenslandagenda. De
conferentie is dit jaar vanwege corona verplaatst naar 2 december en vindt dan
digitaal plaats. De uitnodigingen worden de komende weken verstuurd.
c) Euregionale Scholenwedstrijd
De Euregionale Scholenwedstrijd wordt voor de derde keer gehouden; het thema
van dit jaar is duurzaamheid. In totaal nemen er 35 middelbare scholen deel.
Beschermheren zijn het Land NRW en het Nederlandse Ministerie van
Binnenlandse Zaken. De heer Lammers vraagt of de berichtgeving erover in de
toekomst eerder kan plaatsvinden, zodat de gemeente de scholen tijdig kan
informeren. De heer Kamps geeft aan dat alle scholen de informatie over de
wedstrijd ontvangen en vrij zijn om mee te doen of niet. Een gelijktijdige
verstrekking van de informatie aan de leden van de Euregioraad wordt
toegezegd.
d) Uitslagen lokale verkiezingen NRW 2020 (bijlage)
Kennisneming.
e) Vergaderschema 2021 (bijlage)
De heer Lammers vraagt of er een specifieke reden is waarom de Commissie op
woensdag om 14:00 uur gepland staat. De heer Kamps legt uit hoe het
vergaderschema in principe tot stand komt. Mevrouw Elfrink belooft dat voor het
schema voor 2022 vooraf aan de leden van de Commissie zal worden gevraagd
wat voor hen een geschikte vergaderdag en -tijdstip zijn.
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De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
Punt 8

Rondvraag/sluiting
Er zijn geen andere kanttekeningen.
De vergadering wordt onder dankzegging aan de deelnemers om 15:35 uur
gesloten.

Kleve, 29 oktober 2020
H.-J. Kaufmann
Ambtelijk secretaris

