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10-04-2019 bij de firma Elestor in Arnhem 
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Aanwezig 

 
Zie presentielijst 
 

 

Punt 1 
 
Begroeting 
 
De voorzitter, Dr. Dietzfelbinger, verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de 
heer Lauret, projectmanager bij Elestor. 
De heer Bos-Coenraad van de gemeente Nijmegen en de heer Goossens, stagiair 
van de Euregio Rijn-Waal, stellen zich voor als nieuwe leden van de groep. 
 

 
Punt 2 

 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 05.11.2018 
 
De notulen worden unaniem en ongewijzigd goedgekeurd. 

Punt 3 Bedrijfspresentatie ELESTOR 
 
De heer Lauret stelt ELESTOR voor en bespreekt ook zijn grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten.  
Als groeiend bedrijf op het gebied van opslagtechnologieën is Elestor actief in het 
INTERREG-project "Cleantech Energy Crossing". De focus van de activiteiten van 
het bedrijf ligt op de ontwikkeling van een broomwaterstofbatterij. 

 
Punt 4 

Actualisering van de strategische agenda 2020 
 
De heer Kochs licht de resultaten van de informele Euregioraad-vergadering van 
21.03.2019 toe en vat deze kort samen (zie bijlage). 
De heer Scherhag, stad Rheinberg, vraagt nogmaals om een toelichting op de 
kleurweergave van de afzonderlijke onderwerpen. De heer Kochs verwijst naar de 
resultaten van de huidige strategische agenda van de Euregio Rijn-Waal en 
benadrukt dat de thema's die in het groen gemarkeerd zijn, thema's zijn waar 
concrete successen zijn geboekt bij de uitvoering, wat echter niet betekent dat deze 
thema's niet verder zullen worden behandeld. Hetzelfde geldt voor onderwerpen 
die niet gepaard zijn gegaan met concrete activiteiten. Ook hier wordt getracht deze 
kwesties verder in aanmerking te nemen en in de nieuwe agenda te integreren. 
Er werd ook duidelijk verwezen naar de kwesties van de nabijheid van de 
burgers/jongeren, enz.   
Mevrouw Elfrink, gemeente Zevenaar, stelt dat men met de onderwerpen op koers 
ligt en dat de kansen voor de arbeidsmarkt, klimaatbescherming en toerisme verder 
moeten worden benut. 
De voorzitter, Dr. Dietzfelbinger, wees erop dat bij de langetermijnplanning niet 
alleen rekening moet worden gehouden met toerisme, maar ook met logistiek. 
De gemeente Nijmegen, de heer Bos-Coenraad, sprak zich ook uit voor cultuur. 
Daarnaast moet er ook voor worden gezorgd dat de kwestie van de vermindering 
van de bureaucratie (ook met betrekking tot aanvragen) verder wordt aangepakt. 
De heer Schmidt, gemeente Sonsbeck, benadrukte dat het thema 
"vereenvoudiging" moet worden voortgezet om tot eenvoudigere oplossingen te 
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komen. De resultaten van het programma moeten aan de hogere autoriteiten 
worden meegedeeld. De zichtbaarheid van de projecten moet verder worden 
toegespitst. De mediawerkzaamheden moeten verder worden versterkt. 
  
Dr. Dietzfelbinger benadrukt nogmaals het succesvolle werk van het kantoor en de 
bijbehorende infrastructuur om aanvragers en anderen te ondersteunen bij het 
terugdringen van de bureaucratie. 
Mevrouw Kersten, de LVR, benadrukt de positieve steun van het programma "van 
mens tot mens". 
 
De heer Kochs merkt op dat wordt getracht de thema's van de strategische agenda 
zo goed mogelijk af te stemmen op de thema's van het toekomstige INTERREG 
VI-programma. De stakeholderconferenties in Emmen en Kalkar hebben laten zien 
dat de onderwerpen die daar worden besproken vrijwel overeenkomen met de 
vorige onderwerpen van de Strategische Agenda. Vereenvoudiging en versnelling 
spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. 
Tot slot beschrijft de heer Kochs nogmaals het verdere ontwikkelingsproces van de 
actualisering van de Strategische Agenda. De commissieleden zullen worden 
geïnformeerd over het verdere verloop van de ontwikkeling.   
 

 
Punt 5 

Wijziging van de statuten 
 
De heer Kochs geeft een korte toelichting op de achtergrond van de komende 
statutenwijziging. 
 
Het stadsdeel Wesel, de heer Czichy, vraagt of de mededeling over de 
statutenwijziging in de jurisprudentie in verband met de statutenwijziging is 
aanvaard. § 15 e.v. zal in de toekomst niet van toepassing zijn. Haar Kochs 
antwoordt dat dit niet het geval zal zijn. 
 
De heer Versteeg, gemeente Ede, en de heer Bos-Coenraad, gemeente Nijmegen, 
stellen enkele vragen over de wijziging van de statuten. Vanwege het grote aantal 
vragen stelt de heer Kochs voor om de vragen te verzamelen en vervolgens met 
de notulen te beantwoorden.  
 
De voorzitter, Dr. Dietzfelbinger, voegt hieraan toe dat verdere vragen en/of 
opmerkingen kunnen worden gericht aan het kantoor van de Euregio Rein-Waal. 
 
(zie bijlage) 
 
 

Punt 6 a-c INTERREG V A Duitsland-Nederland  
 
De voorzitter verwijst naar de documenten waarover de leden van het comité 
betreffende dit agendapunt beschikken.  
 
Hij merkt op dat de heer Kochs deze punten al in zijn eerdere opmerkingen in 
verband met de actualisering van de Strategische agenda heeft toegelicht en vraagt 
of de leden van de Commissie vragen of opmerkingen hebben.  
 
Aangezien dit niet het geval is, zullen deze punten ter kennisgeving worden 
genomen. 
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Punt 7 Mededeling 

 
De heer Kochs licht kort de achtergrond van de Grenslandconferentie toe. De 
gemeente Ede stelt een vraag over de deelnemers. De heer Kochs verwijst naar 
de 200 verwachte deelnemers en dat de deelnemers in de tussentijd niet alleen 
beperkt zijn tot besluitvormers. 
De voorzitter wijst erop dat ervoor moet worden gewaakt dat er geen nieuwe 
structuren worden opgezet. 
 

Punt 8 Rondvraag/afsluiting 
 
In het kader van de rondvraag bespreken de leden van het comité de komende 
Europese verkiezingen. De IHK benadrukt dat de huidige stemming de pro-
Europese krachten steunt, wat ook te danken is aan de aanwezigheid van het 
onderwerp in de media. Uit de debatten tussen ondernemers en parlementariërs 
en jongeren blijkt dat jongeren Europa als vanzelfsprekend beschouwen. 
Het district Wesel, de heer Czichy, ondersteunt dit standpunt. Jongeren hebben de 
ambitie om zich bewust te worden van Europa. Je beseft dat je als democraten 
samen moet staan. 
Mevrouw Elfrink, van de gemeente Zevenaar, geeft een korte toelichting op de 
stemming na de recente provinciale verkiezingen. De ontevredenheid en het 
protest van de burgers rechtvaardigen het succes van de nationale conservatieve 
partij "Forum voor Democratie". Daarom moeten we het belang van Europa 
benadrukken. 
De heer Versteeg, gemeente Ede, wees opnieuw op de prioriteiten van de 
samenwerking in Europa. Alleen het meest noodzakelijke moet naar Europa 
worden overgebracht. 
De heer Scherhag, stad Rheinberg, stelt dat het onderwerp van de Europese 
verkiezingen in Rheinberg positief wordt ontvangen.   
 
De voorzitter bedankt de leden nogmaals voor de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten bij een interessante onderneming en vraagt hen om zich in de toekomst 
in of uit te schrijven voor de organisatievergaderingen. De IHK is graag bereid om, 
voor de volgende vergadering, een geschikte ontmoetingsplaats aan Duitse zijde 
te vinden.  
 
De vergadering is gesloten met dank aan de deelnemers om 15.30 uur. 
 
Na de bijeenkomst konden de deelnemers deelnemen aan een zeer interessante 
bedrijfsrondleiding door Elestor. 

 
Kleve, 23-04-2019 
 
A. Kochs 
Secretaris 
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