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Strategische Agenda 2025+
Overzicht reacties en standpuntbepaling
Voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de Strategische Agenda 2025+ zijn
weergegeven in blauw. De paginanummering heeft betrekking op de voor de schriftelijke
consultatie meegezonden Duitse versie. Kleinere voorgestelde tekstcorrecties worden
overgenomen, maar worden hieronder omwille van de leesbaarheid niet allemaal vermeld.
AOK Rheinland/Hamburg
Reactie ontvangen op 23-09-2020
Reactie
De AOK Rheinland/Hamburg ziet in de thematische speerpunten voor de gezondheidszorg
veel mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking en heeft in principe
belangstelling voor de ontwikkeling van een projectaanvraag in het kader van INTERREG VI.
De AOK Rheinland/Hamburg stelt een tekstuele wijziging voor:
blz. 20: het begrip ‘zorg’ te vervangen door ‘zorgsystemen’, want daaronder valt ook de
dienstverlening van de zorgverzekeringen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de AOK Rheinland/Hamburg in de
Strategische Agenda goede thematische speerpunten voor de grensoverschrijdende
samenwerking heeft gevonden en een INTERREG-projectaanvraag wil ontwikkelen.
De tekstuele wijziging wordt overgenomen.
De reactie van de AOK Rheinland/Hamburg resulteert in bovenstaande wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+.
Apeldoorn
Reactie ontvangen op 18-9-2020
Reactie
De gemeente Apeldoorn beschouwt de Strategische Agenda als een nuttig instrument voor
de activiteiten van de Euregio Rijn-Waal en INTERREG VI en stelt met genoegen vast dat
Apeldoorn als nieuw lid van begin af aan bij het actualiseringsproces is betrokken. Apeldoorn
zou het toejuichen als de in Apeldoorn gevestigde veiligheidsorganisaties genoemd zouden
worden. Ook stelt Apeldoorn voor om de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit op te
nemen en meer aandacht te besteden aan de gevolgen van de coronasituatie. De gemeente
Apeldoorn vraagt of concrete doelstellingen kunnen worden geformuleerd en hoe de
Euregioraadsleden in Apeldoorn kunnen bijdragen aan een Euregionale identiteit.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Strategische Agenda 2025+ voor
Apeldoorn een nuttig instrument voor de concretisering van de grensoverschrijdende
samenwerking zal zijn en dat de Euregioraadsleden in Apeldoorn een actieve bijdrage willen
leveren. Het Euregio-Secretariaat zal Apeldoorn hierbij graag ondersteunen.
Wat de inhoudelijke opmerkingen betreft worden de onderwerpen klimaatadaptatie (blz. 9 en
10) en biodiversiteit (blz. 10) al expliciet aan de orde gesteld.
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De coronasituatie wordt op bladzijde 6, 7, 13 en 16 aan de orde gesteld. De
samenwerkingsgebieden in de Strategische Agenda 2025+ bieden ook in coronatijden goede
aanknopingspunten om de regio gezamenlijk te versterken.
De Euregio Rijn-Waal bedankt de gemeente Apeldoorn voor de opmerking over de in
Apeldoorn gevestigde opleidingsinstellingen van diverse veiligheidsorganisaties. Deze zullen
in de Strategische Agenda worden benoemd.
Wat betreft de vraag naar de concrete doelstellingen verwijst de Euregio Rijn-Waal naar de
doelen die onder het kopje ‘Over vijf jaar’ voor de vier grensuitdagingen zijn geformuleerd.
De realisering van deze doelstellingen hangt zeer sterk af van de bereidheid van o.a. de
lidorganisaties om zich in te zetten en actief betrokken te zijn. In dit licht zijn we er heel blij
mee als Apeldoorn zijn kennis over bijvoorbeeld groenere binnensteden actief zou
inbrengen.
De reactie van de gemeente Apeldoorn resulteert in bovenstaande wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+:
Blz. 16 ‘Openbare orde en veiligheid’: “Belangrijk is ook de bewustwording onder de
bevolking voor deze thema’s, beginnend bij de jeugd. In dit opzicht hebben de in de
Euregio Rijn-Waal gevestigde instellingen voor de verschillende
veiligheidsorganisaties – zoals bijvoorbeeld de Politieacademie en het
opleidingscentrum van defensie in Apeldoorn en de Training Base in Weeze – het
nodige te bieden.”
Arnhem
Reactie ontvangen op 24-9-2020
Reactie
De gemeente Arnhem is zeer tevreden over de conceptversie van de Strategische Agenda
2025+ en juicht het toe dat ook de gevolgen van corona voor economie en maatschappij aan
de orde worden gesteld. Arnhem stelt voor om ook een samenvatting toe te voegen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat Arnhem zeer te spreken is over de
conceptversie van de Strategische Agenda.
Bij de Strategische Agenda 2025+ wordt een inlegblad met een maximaal twee bladzijden
tellende samenvatting gevoegd.
Duisburg
Reactie ontvangen op 21-8-2020
Reactie
De Stadt Duisburg bedankt de Euregio Rijn-Waal voor de zorgvuldige procedure voor de
opstelling van de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal.
De Stadt Duisburg heeft de procedure ruim een jaar lang begeleid en suggesties ingebracht
die ze in het concept terugvindt. De Stadt Duisburg heeft verder geen opmerkingen en gaat
akkoord met het concept.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Stadt Duisburg zich in het concept
herkent en met het concept instemt.
De reactie van de Stadt Duisburg leidt niet tot wijzigingen van de Strategische Agenda
2025+.
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Ede
Reactie ontvangen op 28-9-2020
Reactie
De gemeente Ede gaat akkoord met de inhoud van de Strategische Agenda, maar zou er blij
mee zijn als het onderwerp gezonde voeding en innovatie nog iets explicieter benoemd zou
worden. Ook wil Ede in samenwerking met Regio Foodvalley graag actief participeren in de
kennisuitwisseling en de innovaties op dit gebied.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Ede instemt met het
concept en dat Ede en Regio Foodvalley actief betrokken willen worden bij de
kennisuitwisseling en de innovaties op het gebied van food in de Euregio Rijn-Waal. Het
thema voeding en gezondheid zal in Strategische Agenda expliciet worden benoemd.
De reactie van de gemeente Ede resulteert in de volgende wijziging in de Strategische
Agenda 2025+:
blz. 10: Duurzame landbouw. Klimaatslimme landbouw gaat over het verminderen van de
milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten aan de ene kant, en aan de andere kant
over het ontwikkelen van voedselproductiemethoden en teeltsystemen die goed zijn
toegerust op het voorkomen van problematische effecten van veranderende
klimaatomstandigheden. Energiezuinig, vermindering van de uitstoot van CO₂, stikstof en
methaan, biodiversiteit en dierenwelzijn zijn hierbij de sleutelwoorden. In deze context moet
ook aandacht uitgaan naar de productie van gezonde levensmiddelen. Hierbij kunnen
innovaties in de voedingssector enerzijds en op het gebied van Life Science
anderzijds niet los van elkaar worden gezien. De Euregio Rijn-Waal wordt gekenmerkt
door een sterke agrarische sector en met bijvoorbeeld de WUR, het nieuwe World Food
Center in Ede en het Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick in Kleve is er veel
expertise in de regio aanwezig om hier belangrijke voortgang te boeken.
Euregio-ambassadeur Jos Verbeeten
Reactie ontvangen op 23-7-2020
Reactie
Het is een fraai stuk dat een goed perspectief voor de toekomst biedt. De brede inleiding van
het concept geeft een goed beeld van het werk van de Euregio tot dusver en van de
mogelijkheden die voor ons liggen. Twee opmerkingen:
- Gezien de ervaringen met corona in de afgelopen maanden lijkt het een zinvolle
toevoeging te zijn om – met ondersteuning van de Euregio – in de Strategische
Agenda de afstemming tussen de landen op te nemen over de te nemen maatregelen
met het oog op grote (= per definitie grensoverschrijdende) gebeurtenissen.
- De bevordering van intensieve contacten tussen de mensen in onze Euregio moet
onverminderd helemaal bovenaan de agenda blijven staan.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat Euregio-ambassadeur Jos Verbeeten het
concept in principe positief beoordeelt.
Wij zijn het met de heer Verbeeten eens over het grote belang van een onderlinge
afstemming tussen de buurlanden in crisissituaties. We zijn daarom ook heel blij dat in het
kader van de coronacrisis heel snel de Cross Border Taskforce Nordrhein-WestfalenNederland-België is opgericht, die deze noodzakelijke afstemming zonder omwegen mogelijk
maakt. Deze opmerking wordt in de Strategische Agenda 2025+ opgenomen.
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Ook het Dagelijks Bestuur en het Secretariaat van de Euregio Rijn-Waal hechten veel
waarde aan de bevordering van intensieve contacten tussen de mensen in onze Euregio;
ook op dit punt onderschrijven we dus het standpunt van de heer Verbeeten.
De reactie van de heer Verbeeten resulteert in de volgende wijziging in de Strategische
Agenda 2025+:
blz. 6: “Tegelijkertijd heeft de corona-crisis nogmaals in alle duidelijkheid het belang van
grensoverschrijdende en Europese samenwerking en afstemming aangetoond. Voor ons een
extra stimulans en motivatie om ons ook de komende jaren in te zetten voor de verdere
integratie van de Euregio Rijn-Waal. Een positief voorbeeld in dit verband is de Cross
Border Taskforce Nordrhein-Westfalen-Nederland-België, die is opgericht op initiatief
van minister-president Armin Laschet van Nordrhein-Westfalen. Dankzij de goede
afstemming tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen, met input van de Euregio’s,
kon de Duits-Nederlandse grens als een van de zeer weinige Europese binnengrenzen
tijdens de eerste coronagolf open blijven.”
Euregio-ambassadeur Paul Sars
Reactie ontvangen op 9-9-2020
Reactie
Euregio-ambassadeur Paul Sars heeft de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+
besproken met de studenten van de master Nederland-Duitsland-Studies. Hierbij hebben de
studenten een aantal vragen gesteld die gericht waren op uitleg en inzicht.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt het zeer op prijs dat Euregio-ambassadeur Paul Sars de
Strategische Agenda 2025+ in de masteropleiding aan de orde heeft gesteld. De
opmerkingen van de studenten leiden niet tot inhoudelijke wijzigingen van de Strategische
Agenda.
Gennep
Reactie ontvangen op 8-9-2020
Reactie
De gemeenteraad van Gennep heeft de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio RijnWaal ter kennis genomen en brengt zijn erkenning tot uitdrukking voor de zorgvuldige
procedure en de heldere beleidsnotitie die de doelen, taken en inspanningen van de Euregio
Rijn-Waal concreet en beknopt beschrijft.
De gemeente Gennep ondersteunt de Strategische Agenda zonder voorbehoud en heeft
slechts één wens tot concretisering, namelijk dat er op bladzijde 19 concreet op wordt
gewezen dat het belangrijk is en blijft om oorlog, bevrijding, bezetting en herinnering in beide
landen in de desbetreffende musea aan de orde te stellen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Gennep volledig achter de
Strategische Agenda 2025+ staat. Aan het verzoek om concretisering wordt als volgt
voldaan:
Blz. 19: “Het is onze taak om ook het bewustzijn dat vrede en vrijheid iets zijn op zuinig op te
zijn, te behouden en te vergroten. Gezamenlijk herinneren, gezamenlijke herdenkingen, de
samenwerking tussen musea, scholenprogramma’s etc. zijn in dit kader belangrijk.”
De reactie van de gemeente Gennep resulteert in bovenstaande wijziging in de Strategische
Agenda 2025+.
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Hogeschool Rhein-Waal
Reactie ontvangen op 21-9-2020
Reactie
De Hogeschool Rhein-Waal bedankt de Euregio Rhein-Waal voor de voortreffelijke
uitwerking van de Strategische Agenda 2025+ en stemt volledig in met de inhoud. De
Hogeschool Rhein-Waal wil ook graag actief bij gezamenlijke projecten betrokken blijven.
De Hogeschool Rhein-Waal heeft het proces ruim een jaar lang begeleid en suggesties
ingebracht die ze ook in het concept terugvindt. De Hogeschool Rhein-Waal heeft verder
geen opmerkingen en gaat akkoord met het concept.
Standpuntbepaling
De Euregio Rhein-Waal stelt met genoegen vast dat de Hogeschool Rhein-Waal zich
volledig kan vinden in de uiteenzettingen in de Strategische Agenda 2025+ en dat de
Hogeschool Rhein-Waal ook in de toekomst geïnteresseerd blijft in gezamenlijke projecten.
De reactie van de Hogeschool Rhein-Waal leidt niet tot wijzigingen in de Strategische
Agenda 2025+.
Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel
Reactie ontvangen op 23-9-2020
Reactie
Der Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel (IVR) ziet veel overeenkomsten met de eigen
agenda. Wel pleit de IVR voor meer aandacht voor de uitbreiding van grensoverschrijdende
verbindingen, zowel bij landelijke autosnelwegen en wegen als bij het openbaar vervoer. De
Internationale Vakbondsraad zou graag zien dat de reactivering van de spoorverbinding
Nijmegen-Kleve expliciet in het concept wordt opgenomen.
Daarnaast zou de IVR graag zien dat de sociale partners beter in de Euregionale
samenwerking worden verankerd.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Internationale Vakbondsraad RijnIJssel zich intensief over de Strategische Agenda 2025+ gebogen heeft en er zijn eigen
thema’s in terugvindt.
De Euregio Rijn-Waal neemt graag het aanbod aan om met de IVR te bespreken welke
mogelijkheden er zijn om de sociale partners sterker bij de Strategische Agenda 2025+ te
betrekken.
Bij de opmerkingen over het punt ‘Bereikbaarheid’ kan de Euregio Rijn-Waal de IVR goed
volgen. Aangezien, zoals de IVR zelf ook vaststelt, de Euregio Rijn-Waal en dus ook de
Strategische Agenda 2025+ recht moet doen aan de belangen van alle lidorganisaties, zullen
wij het voorstel tot reactivering van de spoorverbinding Nijmegen-Kleve niet expliciet
opnemen. Tegelijkertijd zijn we het echter met de IVR eens dat de grensoverschrijdende
(OV-)verbindingen vatbaar zijn voor verbetering en hebben we dit explicieter geformuleerd.
Het Euregionaal Mobiliteitsplan zal hiervoor concrete verbeteringsvoorstellen formuleren.
De reactie van de Internationale Vakbondsraad resulteert in de volgende wijzigingen in
de Strategische Agenda 2025+:
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Blz. 15, onder ‘Bereikbaarheid’: “Een goede onderlinge bereikbaarheid is essentieel voor de
samenhang van het gebied. Daarnaast is ook een goede ontsluiting van het gebied
noodzakelijk. Een versterking van de grensoverschrijdende infrastructuur en van het
grensoverschrijdende OV-netwerk is hierbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Ook in
de zoektocht naar verduurzaming kan een goed functionerend, grensoverschrijdend OVnetwerk uitkomst bieden.”
Blz. 14: De ‘sociale partners’ worden toegevoegd aan de netwerkstructuur van
‘Arbeidsmarkt en onderwijs’.
Kreis Kleve
Reactie ontvangen op 2-9-2020
Reactie
De Kreis Kleve is van mening dat de Strategische Agenda 2025+ de juiste speerpunten voor
thema’s en maatregelen formuleert en stemt daarom in principe in met de agenda. Wel zijn
er volgens de Kreis Kleve op een aantal punten in de tekst nog enkele redactionele
wijzigingen en concretiseringen c.q. aanvullingen nodig:
- Ik stel voor om op bladzijde 3, 9 en andere ‘landbouw’ te vervangen door ‘land- en
tuinbouw’. Het verdient de voorkeur deze samentrekking overal in de tekst te
gebruiken om te verduidelijken dat ook de tuinbouw in onze regio van bijzonder
belang is.
- Op blz. 6 van de Duitse versie verdient ‘1,5 Meter-Abstand-Gesellschaft’ de voorkeur
voor ‘1,5 Meter Gesellschaft’
- Op blz. 12, Duitstalige versie, moet staan: Nach fünf Jahren … (in plaats van ‘Over
Vijf Jaar…’)
- Op blz. 16 kan in de Duitstalige versie de term ‘Krankenwagen’ beter worden
vervangen door ‘Rettungswagen’.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Kreis Kleve vindt dat de juiste
speerpunten zijn geformuleerd en dat de Kreis Kleve daarom met de agenda kan
instemmen.
De reactie van de Kreis resulteert in de hierboven voorgestelde tekstuele wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+.
Lingewaard
Reactie ontvangen op 22-9-2020
Reactie
De gemeente Lingewaard stemt grosso modo in met de geformuleerde ambities en
doelstellingen. Bij de grensuitdaging ‘Economie en klimaat’ zou Lingewaard graag nog de
thema’s energiebesparing, duurzame energieopwekking en warmtetransitie toegevoegd zien
en stelt Lingewaard voor om RES als actor toe te voegen. Daarnaast is Lingewaard van
mening dat de begrippen klimaatadaptatie en klimaatverandering niet overal correct worden
gebruikt. Lingewaard biedt zich in dit verband aan als expert op het gebied van
‘hogetemperatuuropslag’. Voorts ziet Lingewaard Euregionale aanknopingspunten voor het
tuinbouwgebied NEXTgarden en voor de logistieke sector (Logistiek Expertise Centrum). De
gemeente Lingewaard pleit voor meer aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis.
Standpuntbepaling
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De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Lingewaard in grote lijnen
instemt met de Strategische Agenda.
Bij de grensuitdaging ‘Economie en klimaat’ zullen de thema’s energiebesparing, duurzame
energieopwekking en warmtetransitie worden toegevoegd.
De Euregio Rijn-Waal gaat graag in op het aanbod van de gemeente Lingewaard om haar
deskundigheid op het gebied van ‘hogetemperatuuropslag’ in te brengen en kijkt tevens uit
naar een intensievere samenwerking met NEXTgarden en met het ‘Logistiek Expertise
Centrum’ en de RES-partners.
Het onderwerp corona wordt op bladzijde 6, 7, 13 en 16 aan de orde gesteld. De
samenwerkingsgebieden in de Strategische Agenda 2025+ bieden ook in tijden van corona
goede aanknopingspunten om de regio samen te versterken.
De reactie van de gemeente Lingewaard resulteert in de volgende wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+:
blz. 9 en 10: De term ‘klimaatadaptatie’ wordt overal vervangen door ‘klimaataanpak’, mede
in aansluiting op het voorstel van de Provincie Gelderland.
Mede in navolging van de opmerking van de Provincie Gelderland zal voorts op bladzijde 10
onder ‘Energietransitie’ als kans voor de toekomst eveneens worden gewezen op de
grensoverschrijdende koppeling van energienetwerken naast energiebesparing,
duurzame energieopwekking en warmtetransitie.
NEXTgarden zal op bladzijde 10 onder ‘Duurzame landbouw’ worden genoemd:
“De Euregio Rijn-Waal wordt gekenmerkt door een sterke agrarische sector en met
bijvoorbeeld de WUR, het nieuwe World Food Centre in Ede, NEXTgarden in de gemeente
Lingewaard en het Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick in Kleve is er veel
expertise in de regio aanwezig om hier belangrijke voortgang te boeken.”
In de netwerkstructuur van ‘Economie en klimaat’ worden ‘Logistieke partners’ toegevoegd.
Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek
Reactie ontvangen op 23-9-2020
Reactie
De gemeenten Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek willen graag nauwer
samenwerken in het kader van de Euregio Rijn-Waal en hebben daarom een gezamenlijke
reactie gegeven. De gemeenten hebben in de afgelopen periode suggesties gedaan die ze
in het concept terugvinden. De gemeenten Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek
hebben verder geen opmerkingen en gaan akkoord met het concept. De gemeenten willen,
in het kader van INTERREG VI en geïnspireerd door de Strategische Agenda 2025+, op de
gebieden vrijetijdseconomie, mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt graag nauwer
samenwerken met Kleve en Emmerich en ook met nieuwe gemeentelijke partners, en ook in
andere opzichten betrokken worden bij de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking in de Euregio Rijn-Waal.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeenten Montferland, Doetinchem
en Oude IJsselstreek een gezamenlijke positieve reactie hebben gegeven en de
samenwerking met de Duitse buren op een groot aantal uiteenlopende gebieden willen
intensiveren.
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De reactie van de gemeenten Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek leidt niet tot
wijzigingen van de Strategische Agenda 2025+.
Nijmegen
Reactie ontvangen op 22-9-2020
Reactie
De gemeente Nijmegen spreekt haar waardering uit voor de hoge kwaliteit van zowel de
inhoud als de procedure en is blij dat de voorstellen uit Nijmegen ook in het concept zijn
meegenomen. De thema’s duurzaamheid, circulaire economie, digitalisering en mobiliteit
sluiten heel goed aan op de doelstellingen van de gemeente Nijmegen. Bij het onderwerp
mobiliteit verzoekt de gemeente Nijmegen het thema ‘schone binnenvaart’ expliciet te
benoemen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Nijmegen zich kan vinden in
de inhoud en de procedure en dat zij in de Strategische Agenda voldoende
aanknopingspunten ziet voor de komende jaren.
‘Schone binnenvaart’ is een onderwerp dat heel goed kan worden opgepakt in het kader van
het 100.000+-netwerk en dat ook goed past in een Euregionaal mobiliteitsplan. In de
Strategische Agenda is in dit verband de volgende formulering opgenomen: “Ook de inzet
van emissieloze vervoersmodaliteiten levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.
Er liggen mogelijkheden bij het duurzaam inrichten van verkeer- en vervoersystemen, het
zuiniger maken van voertuigen en het inzetten van hernieuwbare brandstoffen en de
omschakeling naar elektrische aandrijvingen waar mogelijk in de personenmobiliteit en het
goederenvervoer. Hierbij dient gekeken te worden naar het vervoer over de weg, het water
en per spoor.
De reactie van de gemeente Nijmegen leidt niet tot wijzigingen in de Strategische Agenda
2025+.
Overbetuwe
Reactie ontvangen op 24-9-2020
Reactie
De gemeente Overbetuwe heeft geen aanvullingen etc. op de conceptversie.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Overbetuwe geen
opmerkingen heeft over de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+.
De reactie van de gemeente Overbetuwe leidt niet tot wijzigingen in de Strategische Agenda
2025+.
Provincie Gelderland
Reactie ontvangen op 15-9-2020
Reactie
De Provincie Gelderland is blij dat de schriftelijke consultatieprocedure intern de mogelijkheid
bood om zich intensiever met de Euregio Rijn-Waal bezig te houden, en zij beschouwt de
Strategische Agenda als een goed en sluitend concept. De Provincie Gelderland zou graag
nog een 1 tot 2 bladzijden tellende samenvatting zien.
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De provincie stelt voor het begrip ‘klimaatadaptatie’ te vervangen door ‘klimaatmitigatie en
klimaatadaptatie’ of ‘klimaataanpak’ en stelt voor om te inventariseren of er in Gelderland
mogelijkheden zijn voor een hoogspanningsleiding tussen Duitsland en Nederland, om
stroomoverschotten en -tekorten ook grensoverschrijdend te kunnen opvangen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Provincie Gelderland zich in de nieuwe
Strategische Agenda kan vinden en zich uitvoeriger met de Euregio Rijn-Waal heeft
beziggehouden.
Bij de Strategische Agenda 2025+ wordt een inlegblad gevoegd met een maximaal twee
bladzijden tellende samenvatting.
Verder wordt, mede in aansluiting op de opmerking van de Provincie Gelderland, de term
‘klimaatadaptatie’ op bladzijde 9 en 10 van de Strategische Agenda vervangen door
‘klimaataanpak’.
Mede in aansluiting op de opmerking van de Provincie Gelderland wordt op bladzijde 10
onder ‘Energietransitie’ ook gewezen op de grensoverschrijdende koppeling van
energienetwerken als kans voor de toekomst.
De reactie van de Provincie Gelderland resulteert in de bovenstaande wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+.
Provincie Limburg
Reactie ontvangen op 23-9-2020
Reactie
Volgens de Provincie Limburg biedt de Strategische Agenda 2025+ veel overeenkomsten
met de inhoudelijke speerpunten van de Provincie Limburg; expliciet genoemd worden
duurzaamheid, veiligheid, Euregionale arbeidsmarkt, buurtaal en -cultuur en agrofood. Ook
juicht de Provincie Limburg het toe dat de Strategische Agenda 2025+ de burger op de
voorgrond stelt en meeneemt. Daarnaast heeft de Provincie Limburg de volgende
opmerkingen:
Blz. 13: Arbeidsmigranten. Hierbij zouden de GrensInfoPunten een rol moeten spelen.
Blz. 13: Kennis van buurtaal en -cultuur. De Provincie Limburg zal geen vervolg geven aan
het initiatief van de Euregio Profielscholen en zou graag zien dat de Euregio op dit punt actie
onderneemt.
Blz. 14: Digitalisering en infrastructuur. Het verband met ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ is niet
duidelijk.
Blz. 15: ‘Leefbaarheid’. Voorgesteld wordt om de doelstelling ‘Staat het onderwerp veiligheid
op de Grenslandagenda’ iets ambitieuzer te formuleren.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Provincie Limburg zich herkent in de
Strategische Agenda 2025+.
Het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal heeft in de afgelopen vier jaar regelmatig
informatiebijeenkomsten voor de doelgroep ‘Oost-Europese arbeidsmigranten’
georganiseerd en staat met zijn kennis ook gemeenten ter zijde.
De Euregio Rijn-Waal betreurt het dat de Provincie Limburg zich wil terugtrekken uit het
initiatief van de Euregio Profielscholen en zou graag zien dat de grensprovincies en de
Bezirksregierungen in NRW op dit punt gezamenlijk actie ondernemen.
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De tekst over digitalisering en infrastructuur zal opnieuw worden herzien.
De Euregio Rijn-Waal is het met de Provincie Limburg eens dat de doelstelling ambitieuzer
kan worden geformuleerd.
De reactie van de Provincie Limburg resulteert in de volgende wijzigingen in de
Strategische Agenda 2025+:
Blz. 14: De tekst over digitalisering en infrastructuur wordt nogmaals herzien.
Blz. 15:
Over vijf jaar… is de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse overheden bij de
bestrijding van georganiseerde criminaliteit verbeterd en is de grensoverschrijdende
inzet van ambulances geformaliseerd doordat deze onderwerpen aan de orde zijn
gesteld.
Renkum
Reactie ontvangen op 22-9-2020
Reactie
De gemeente Renkum is tevreden over het concept en ziet voldoende aanknopingspunten
om de grensoverschrijdende samenwerking ook in de komende jaren voort te zetten. Met
name de onderwerpen klimaat en duurzaamheid zijn voor Renkum van belang; hierbij
beoordeelt de gemeente Renkum het als positief dat niet alleen de Euregio-leden, maar ook
andere stakeholders is gevraagd een actieve bijdrage te leveren. De gemeente Renkum stelt
de vraag hoe de doelstellingen worden gerealiseerd en welke instrumenten de Euregio
hiervoor zal gebruiken. Daarnaast wil de gemeente Renkum zelf ook actiever worden en
samen met de Euregio Rijn-Waal de in Renkum gevestigde inwoners, organisaties en
bedrijven informeren over de kansen die de Euregio Rijn-Waal biedt.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Renkum te spreken is over
het concept en aanknopingspunten voor de komende jaren ziet. De Euregio Rijn-Waal biedt
aan met de gemeente Renkum de mogelijkheden te bespreken van een intensievere
samenwerking en een grotere betrokkenheid vanuit Renkum, en om daarbij de verbindende
rol van de Euregio Rijn-Waal en het instrument INTERREG voor de uitvoering van concrete
projecten toe te lichten.
De reactie van de gemeente Renkum leidt niet tot wijzigingen in de Strategische Agenda
2025+.
Wageningen
Reactie ontvangen op 14-9-2020
Reactie
De gemeente Wageningen kan zich heel goed vinden in de conceptversie. Met name de
onderwerpen circulaire economie, duurzaamheid, openbare orde en veiligheid en
Euregionale identiteit/Op weg naar 80 jaar vrede en vrijheid bieden voor Wageningen
belangrijke aanknopingspunten. Wageningen wil met name een actieve bijdrage leveren op
de gebieden economie en duurzaamheid, leefbaarheid en ‘80 jaar vrijheid’ en jongeren.
De gemeente Wageningen doet het volgende wijzigingsvoorstel: onder het kopje
‘Bereikbaarheid’ in de zin “Creatieve oplossingen en maatwerk kunnen voorts antwoord
geven op de vraag hoe de mobiliteit in de Euregio Rijn-Waal vergroot kan worden” zou de
10

gemeente Wageningen het begrip ‘vergroten’ graag vervangen en daarbij het accent op
duurzaamheid willen leggen.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de gemeente Wageningen zich in het
concept herkent en veel aanknopingspunten voor Euregionale samenwerking ziet. De
Euregio Rijn-Waal zou met name blij zijn met een nauwe samenwerking in het kader van ‘80
jaar vrijheid’.
De reactie van de gemeente Wageningen resulteert in de volgende wijziging in de
Strategische Agenda 2025+:
Blz. 15 ‘Bereikbaarheid’: “Creatieve oplossingen en maatwerk kunnen voorts antwoord
geven op de vraag hoe de mobiliteit in de Euregio Rijn-Waal duurzaam kan worden
verbeterd.”
Wesel
Reactie ontvangen op 1-9-2020
Reactie
De Stadt Wesel heeft geen aanvullingen etc. op de conceptversie.
Standpuntbepaling
De Euregio Rijn-Waal stelt met genoegen vast dat de Stadt Wesel geen opmerkingen heeft
over de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+.
De reactie van de Stadt Wesel leidt niet tot wijzigingen in de Strategische Agenda 2025+.
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