Verslag van de vergadering
van de commissie financiën en projecten
op 9 november 2017 in Het Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH Beek
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Begroeting en opening
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Wilhelmien Vreugdenhil, begroet de
aanwezigen en opent de vergadering na een korte voorstellingsronde met de vraag
of de leden van de commissie akkoord zijn met de onderhavige agenda en of er
kanttekeningen en/of wensen tot wijziging zijn. Het laatste is niet het geval.
Derhalve wordt de agenda vastgesteld.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 11 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.
INTERREG V A Deutschland-Nederland

3
3.a/b

Stand van zaken INTERREG V A
De heer Kamps, secretaris, doet verslag vanuit de vergaderingen van de stuurgroep
in juni en oktober 2017; hij schetst de stand van zaken en geeft aan dat de
projecten
-

-

The Green Blue Rhine Alliance (kosten € 3.545.380,81; EU-middelen €
1.772.690,40),
Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen – Die Geschichte von
Krieg und Freiheit ohne Grenzen (kosten € 1.698.600,25; EU-middelen €
849.300,12)
en Regional Skills Labs (kosten € 2.218.060,00; EU-middelen €
1.109.020,00)

in de diverse commissies van een positief advies zijn voorzien en in de
vergaderingen van de stuurgroep in juni en oktober 2017 konden worden
goedgekeurd. Deze goedkeuringen hebben bijgevolg ook effecten op het restbudget
en hij verwijst hierbij dan ook direct naar het projectoverzicht.
Besluit:
Kennisneming
3.c.1

Presentatie van het projectvoorstel Bel Air
De voorzitter nodigt de heren Oliver Breuer en Tim Mäcklenburg van GIQS uit om
het projectvoorstel aan de Commissie financiën en projecten te presenteren. De
leadpartner licht het projectvoorstel toe.
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Mevrouw Jansen, provincie Gelderland, informeert of er ook bedrijven uit de
provincie Gelderland bij het project betrokken zijn.
De heer Breuer geeft aan dat het zeker moeilijk is de bedrijven direct te benaderen,
maar merkt op dat via de ZLTO en de Landwirtschaftskammer NRW zal worden
getracht bedrijven voor het project te vinden.
De heer Klapdor, Kreis Kleve, vraagt waarom er geen universiteiten en hogescholen
in het project zijn vertegenwoordigd. De heer Breuer geeft aan dat er voor het
bewerken van de oorzaken voldoende capaciteit in het project aanwezig is. De
middelen moeten voor de bedrijven gereserveerd blijven.
De heer Wenzel, Stadt Goch, wijst er op dat de problematiek in Nederland toch al
groter is, omdat er twee keer zoveel dieren in de stallen worden gehouden als in
Duitsland. De heer Breuer geeft aan dat dit alleen in de grensregio het geval is: in
het oosten van Duitsland is de veeteelt de vergelijken met die in Nederland.
De voorzitter, mevrouw Vreugdenhil, gemeente Ede, wijst er op dat tevens moet
worden getracht kennisinstellingen bij het project te betrekken, bijvoorbeeld de
Universiteit van Wageningen (WUR).
De heer Breuer wijst op al bestaande contacten met DLV Advies in het kader van
het consortium en daarmee ook op de bestaande relaties met Wageningen
University (WUR).
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, en de voorzitter wijzen er op dat het project als
doel moet hebben een uitvoerbare en betaalbare techniek voor de ondernemers te
ontwikkelen. Een stuurgroep die dit doel bewaakt, zou in dit project zinvol zijn.
De heer Breuer geeft aan dat het zwaartepunt van het project juist op dit doel is
gericht. De ZLTO heeft er al op gewezen een voor de betrokken bedrijven
betaalbare techniek te ontwikkelen.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met een positief
advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden
doorgezonden:
• kennisinstellingen, bijv. WUR, en netwerken, bijv. dat van de innovatiehub uit
het Land van Cuijk, moeten zo mogelijk bij het project worden betrokken.
Besluit:
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen, met
dien verstande dat instellingen, bijv. WUR, en netwerken, bijv. dat van de
innovatiehub uit het Land van Cuijk, zo mogelijk bij het project worden betrokken.
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3.c.2

Presentatie van het projectvoorstel „Heavy Duty“
De voorzitter nodigt de heer Hildenhagen van de fa. RF-Frontend en de heer Bros
uit om het projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
De heer Rutten, gemeente Overbetuwe, merkt op dat de partners de technologie
ontwikkelen, waarmee vervolgens externe exploitanten worden uitgerust. Er zou
moeten worden gewaarborgd dat ook de partners van de nieuw ontwikkelde
technologie profiteren.
Ook zou moeten worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de Universität
Duisburg-Essen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo mogelijk bij het
project worden betrokken.
De heer Borkes, Kreis Wesel, informeert naar de cofinanciering. Deze wordt door de
projectdrager geleverd.
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, mist het grensoverschrijdende karakter van het
project en plaatst een kritische kanttekening bij de hoogte van de kosten.
Bovendien zou de technische marktbaarheid van tevoren moeten worden getoetst.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met het
volgende advies met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden
doorgezonden:
Er moet worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de Universität DuisburgEssen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo mogelijk bij het project
worden betrokken.
Besluit:
Het project met een positief advies aan de Euregioraad doorsturen, met de
kanttekening dat moet worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de
Universität Duisburg-Essen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo
mogelijk bij het project worden betrokken.

3.c.3

Presentatie van het projectvoorstel „EnerPro“
De voorzitter nodigt de heer Philip Riegebauer van de Hochschule Düsseldorf uit
om het projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
Mevrouw Jansen, provincie Gelderland, vraagt hoe het grensoverschrijdende aspect
voor de ondernemingen en het consortium aan beide kanten wordt gewaarborgd.
De projectdrager verklaart dat tijdens de infodagen contacten worden gelegd die
aan beide kanten van de grens worden geïntensiveerd.
De heer Rutten, gemeente Overbetuwe, merkt op dat er geen universiteiten en
hogescholen bij het project betrokken zijn. De projectdrager geeft aan dat de
Hochschule Niederrhein de zuidelijke regio van het Euregiogebied afdekt. De heer
Boomsma van de Euregio Rijn-Waal verklaart dat het project zich uitstrekt over de
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Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord en dat de besluitvorming in de
commissies van beide Euregio’s plaatsvindt.
De voorzitter informeert hoe het project met de bedrijven communiceert. De
projectdrager geeft aan dat dit gebeurt door middel van wervingsfolders,
voorlichtingsdagen, workshops en directe mailings.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
Na de bespreking komt de commissie tot de conclusie dat het project met een
positief advies naar de Euregioraad kan worden doorgezonden.
Besluit:
Het project met een positief advies aan de Euregioraad doorsturen.

PUNT
4

Omdat de voorzitter een dringende afspraak heeft, neemt de heer Kamps,
secretaris van de Euregio Rijn-Waal, om 15:10 uur het voorzitterschap over.
Financiën
Begroting 2018
Mevrouw Knoor geeft een toelichting bij de bij de Begroting 2018 van de Euregio
Rijn-Waal opgestelde begrotingsgrafiek, die enerzijds het begrotingsvolume van de
Euregio in de afzonderlijke taakgebieden weerspiegelt en anderzijds het totale
financiële volume weergeeft dat via de afzonderlijke projecten naar de regio
stroomt. Bij een financieel volume ter hoogte van € 2,85 miljoen stroomt er € 30,5
miljoen naar het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal.
Besluit:
Kennisneming

PUNT
5

Presentatie van het project „Zicht op heden en verleden“
De voorzitter nodigt de heer Wander van Beek van de gemeente Montferland en de
heer Tim Terhorst van Stadt Emmerich uit om het project „Zicht op heden en
verleden“ te presenteren.
Na afloop van de uitvoerige presentatie dankt de voorzitter de presentatoren voor
hun betoog.
Besluit:
Kennisneming
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PUNT 6

a. Mededeling van de Europese Commissie – Groei en cohesie stimuleren
in grensregio's van de EU
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, vraagt wie het gebied voor het Interregprogramma bepaalt. De voorzitter legt uit dat de lidstaten dit doen.
Besluit:
Kennisneming
b. Resultaat parlementsverkiezingen in Duitsland en Nederland
De heer Kamps licht de resultaten van de verkiezingen toe.
Besluit:
Kennisneming
c. Vooraankondiging eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal
Besluit:
Kennisneming
d. Vergaderschema 2018
De voorzitter deelt mede dat het netwerkevenement voor leden van de
Euregioraad niet plaatsvindt op 22 maart 2018, zoals in het vergaderschema
staat, maar op 8 maart 2018.
Besluit:
Kennisneming

PUNT 7

Rondvraag en sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16:05 uur.

Kleve, 21 november 2017

W. Knoor
Ambtelijk secretaris
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