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Aanwezig 

 
Zie presentielijst 
 

 
Punt 1 

 
Begroeting en opening 
De voorzitter, de heer Thomas Ahls, begroet de aanwezigen en opent de 
vergadering met de opmerking dat door het grote aantal projecten die op de 
agenda staan de procedure van de vergadering wordt gewijzigd ten opzichte 
van de gebruikelijke procedure. De projecten worden niet afzonderlijk in de 
commissie gepresenteerd, maar in het Euregioforum vindt een projectmarkt 
plaats waar alle projecten zichzelf gelijktijdig presenteren. De commissieleden 
wordt zo de gelegenheid geboden open vragen direct met de projectdrager te 
bespreken. De voorzitter vraagt of de leden van de commissie akkoord zijn met 
de onderhavige agenda en of er nog andere kanttekeningen en/of wensen tot 
wijziging zijn. Het laatste is niet het geval. Derhalve wordt de agenda 
vastgesteld.  
 

 
Punt 2 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering d.d. 26 april 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld. 
 

 
Punt 3 

 
INTERREG V A Deutschland-Nederland 
Nieuwe projecten en standpuntbepaling 
 

1. Digipee - geautomatiseerde urineanalyse 

2. IoA – Internet of Agriculture 

3. VISTA – Vision supported truck docking assistant 

4. Rocket Reloaded 

5. TPRT – bandenspanningsregeling voor tweewielers 

6. Taal verbindt / Sprache verbindet 

7. Perspektieve 360° 

8. GIP Extra ERW 

9. Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden 

 
De leden van de commissie worden van 14:15 uur tot 15:15 uur in de 
gelegenheid gesteld zich op de in het Euregioforum plaatsvindende 
projectenmarkt te laten voorlichten over de projecten en aan de projectdragers 
vragen te stellen. Om 15:15 uur zijn alle commissieleden weer in de tuinzaal 
waarna de vergadering wordt voortgezet. 
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Punt 3 Standpuntbepaling 
De heer Kochs licht de bevindingen van de Commissie voor economische 
aangelegenheden en de Commissie grensoverschrijdende verstandhouding toe.  
De projectvoorstellen 1 tot en met 5 zijn op 5 november 2018 in de Commissie 
voor economische aangelegenheden gepresenteerd. 
Aan de projectvoorstellen 1 tot en met 3 is een positief advies verleend. Aan 
projectvoorstel 4 wordt met aanvullende voorwaarden een positief advies 
verleend. Aan projectvoorstel 5 wordt behoudens de beantwoording van enkele 
vragen een positief advies verleend. 
 
De projectvoorstellen 6 tot en met 9 zijn op 5 november 2018 in de Commissie 
voor grensoverschrijdende verstandhouding gepresenteerd. Aan de 
projectvoorstellen 6 tot en met 8 is een positief advies verleend. Aan 
projectvoorstel 9 wordt behoudens de beantwoording van enkele vragen een 
positief advies verleend.  
 
1. Project Digipee - geautomatiseerde urineanalyse 
De heer Brohl geeft aan dat hij vooringenomen is omdat hij bij het project 
betrokken is. 
De heer Hetkamp twijfelt of de richtlijnen voor gegevensbescherming in dit 
project zullen kunnen worden gewaarborgd. 
De voorzitter geeft aan dat de Digipee-gebruikers natuurlijk hun toestemming 
zullen moeten geven. Programmamanager de heer Zoete merkt op dat in het 
Interreg-programma alles verboden is wat indruist tegen toepasselijk recht. 
Omgekeerd moet dientengevolge ook de bescherming van persoonsgegevens 
zijn gewaarborgd. De heer Kochs geeft aan dat om goedkeuring te verkrijgen er 
een complianceverklaring moet worden ondertekend. 
De heer Dinnissen vraagt of zich tot nu toe maar één zorginstelling bij het 
project heeft aangesloten en of er in de toekomst ook Nederlandse 
zorginstellingen zullen deelnemen. De heer Zoete antwoordt dat oorspronkelijk 
ook een Nederlandse zorginstelling bij het project betrokken was, maar dat deze 
zich uit het project heeft teruggetrokken. De projectdrager is momenteel op zoek 
naar een andere Nederlandse zorginstelling. 
 
Besluit: 
 
Het project met de kanttekening dat er een Nederlandse zorginstelling moet 
worden gezocht met een positief besluitvoorstel aan de Euregioraad voorleggen. 
 
2. IoA – Internet of Agriculture 
De voorzitter vraagt of de gemeente Alpen ook in het project is 
vertegenwoordigd? Deze vraag wordt ontkennend beantwoord.  
Door de gemeente Ede wordt de vraag gesteld in hoeverre de sector in het 
project is vertegenwoordigd. De heer Kochs geeft aan dat de sector via de 
Universiteit Wageningen aan Nederlandse zijde en de Landwirtschaftskammer 
Haus Riswick en Agrobusiness NRN als netwerkpartner aan Duitse zijde wordt 
gerepresenteerd. 
De heer Hetkamp van Stadt Wesel vraagt waarom MKB-bedrijven überhaupt 
worden gesubsidieerd. De heer Kochs geeft aan dat het Interreg VA- 
programma de steun van MKB en innovatieve ideeën als zwaartepunt hanteert.  
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Besluit: 
 
Het project met één tegenstem met de kanttekening dat de firma Lemken uit 
Alpen de mogelijkheid moet worden geboden aan het project deel te nemen, 
met een positief besluitvoorstel aan de Euregioraad voorleggen. 
 
3. VISTA – Vision supported truck docking assistant 
Verschillende commissieleden stellen vast dat er al soortgelijke systemen op de 
markt zijn. Monique Brink uit Nijmegen stelt voor de techniek bij Doornroosje in 
Nijmegen eens te bekijken. Aangedragen wordt dat het hier om een geheel 
ander systeem gaat, want bij dit te ontwikkelen systeem is het de bedoeling de 
truck technisch volledig om te draaien, zodat omkeren, wat in een drukke stad 
zeer veel gevaren met zich meebrengt, niet meer nodig is. 
Door de gemeente Ede wordt er op gewezen dat er voor het project nog andere 
partners worden gezocht. 
 
Besluit: 
Het project bij één tegenstem met een positief besluitvoorstel aan de 
Euregioraad voorleggen. 
 
4.Rocket Reloaded 
Er zijn geen vragen of kanttekeningen naar aanleiding van het project. 
 
Besluit: 
Het project bij één tegenstem met een positief besluitvoorstel aan de 
Euregioraad voorleggen. 
 
5. TPRT – bandenspanningsregeling voor tweewielers 
De heer Klapdor stelt vast dat er al soortgelijke systemen op de markt zijn. De 
heer Kochs bevestigt dit, maar benadrukt de nadelen van deze systemen en 
hun beperkingen ten opzichte van het nu geplande systeem. Gesteld wordt dat 
het nu geplande systeem technisch een geheel andere basis heeft. Mevrouw 
Aalders merkt op dat de benodigde capsules in hoge mate schadelijk zijn voor 
het milieu.  
 
Besluit: 
Het project bij twee tegenstemmen met een positief besluitvoorstel aan de 
Euregioraad voorleggen. 
 
6. Taal verbindt / Sprache verbindet 
Er zijn geen vragen of kanttekeningen naar aanleiding van het project. 
 
Besluit: 
Het project unaniem met een positief besluitvoorstel aan de Euregioraad 
voorleggen. 
 
7. Perspektieve 360° 
Er zijn geen vragen of kanttekeningen naar aanleiding van het project. 
 
Besluit: 
Het project unaniem met een positief besluitvoorstel aan de Euregioraad 
voorleggen. 
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8. GIP Extra ERW 
De voorzitter geeft aan dat Land NRW, het Nederlandse Ministerie van SZW 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de provincies Gelderland en Limburg 
bereid zijn het Grensinfopunt Rijn-Waal vanaf 2020 structureel te financieren. 
Voor de overgangstijd zal het project GIP Extra ERW de advisering veiligstellen. 
 
Besluit: 
Het project unaniem met een positief besluitvoorstel aan de Euregioraad 
voorleggen. 
 
9. Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden 
De heer Van Gent uit Nijmegen uit zijn twijfel over de noodzaak van nog een 
fietsroute. Bovendien zijn volgens hem de kosten veel te hoog. De heer 
Hetkamp uit Wesel merkt op dat er tot nu toe geen gezamenlijke toeristische 
marketing voor het grensgebied bestaat, ofschoon deze er al lang had moeten 
zijn. Het Hanzegebied strekt zich spoedig uit over het gehele Euregiogebied en 
de Hanze waarneembaar en voelbaar maken zou een geheel nieuw principe zijn 
van toeristische marketing. De heer Kaufmann geeft aan dat alle lidgemeenten 
van de Euregio Rijn-Waal een bijdrage zouden kunnen leveren om het thema 
Hanze in de hele regio te stimuleren. De heer Brohl uit Moers merkt op dat het 
project weliswaar duur is, maar voldoet aan de doelen van de Strategische 
Agenda 2020. De Hanze is volgens hem een uitstekend voorbeeld van 
toerismebevordering. 
 
Besluit: 
Het project bij één tegenstem met een positief besluitvoorstel aan de 
Euregioraad voorleggen. 
 
 
 

Punt 4 75 Jaar vrijheid 
 
De heer Kochs geeft aan dat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat de 
bevrijding van Nederland begon. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 
diverse herdenkingsevenementen en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, 
waaronder verschillende gezamenlijke Duits-Nederlandse initiatieven.  
 
Inmiddels hebben zich bij de Euregio Rijn-Waal verschillende gemeenten, 
verenigingen en organisaties gemeld die dit of volgend jaar samen met een 
partner uit het buurland een herdenkingsevenement of plechtigheid willen 
organiseren, met de vraag of de Euregio Rijn-Waal, net als in 2014-2015, voor 
dergelijke activiteiten financiën beschikbaar zal stellen.  
 
Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking dat 
van dergelijke gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft de Euregio Rijn-Waal voor 
2019 en 2020 extra eigen middelen gereserveerd voor de grensoverschrijdende 
activiteiten in het kader van "75 jaar vrijheid". 
 
Besluit: 
Kennisneming 
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Punt 5 Begroting 2019 
De voorzitter licht de bij de stukken gevoegde begrotingsgrafiek bij de begroting 
van de Euregio Rijn-Waal voor 2019 toe. Daaruit wordt duidelijk dat met een 
totaal volume van de begroting van EUR 3,66 miljoen er EUR 31,6 miljoen naar 
de regio vloeit. De heer Hetkamp vraagt of het niet mogelijk is om gezien de 
financiële tekorten van de gemeenten het lidmaatschapsgeld van de Euregio 
Rijn-Waal te verlagen. Mevrouw Knoor wijst er op dat het lidmaatschapsgeld 
sinds 1993 constant is gebleven. De heer Brohl geeft aan dat een verlaging van 
het lidmaatschapsgeld niet het antwoord kan zijn op Europa. Het voordeel 
Europa mede te mogen vormgeven is van een wezenlijk grotere betekenis dan 
een verlaging van het lidmaatschapsgeld, waardoor elk lid slechts heel minimaal 
zou worden ontlast. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 

Punt 6 
 

Mededelingen 
 
6.1.a) Rapportage vanuit de stuurgroep van juni 2018 
De heer Kochs geeft aan dat in de vergadering van de INTERREG VA-
stuurgroep Euregio Rijn-Waal op 19 juni 2018 de volgende regionale projecten 
zijn goedgekeurd ten laste van het regionale budget van prioriteit 1: 
 
- BelAir (kosten € 2.661.690,88; middelen EU € 1.330.845,44) 
- Heavy Duty (kosten € 1.994.479,83; middelen EU € 996.479,83) 
 
Twee door de commissie in april en door de Euregioraad van een positief advies 
voorziene projecten zijn niet ter besluitvorming aan de Stuurgroep voorgelegd: 
 

- Tympagel.  
- Smart Energy Enablers.  

 
Aanvullend voegt hij toe dat het eerste project niet langer wordt gevolgd, omdat 
het projectconsortium (om bedrijfsinterne redenen) uiteen is gevallen. 
 
Het tweede project wordt niet langer gevolgd, omdat een beoogde cofinancier 
een negatieve stellingname over dit project had afgegeven en de financiering 
dus niet was gewaarborgd. 
 
De voorzitter dankt de secretaris voor de rapportage. Er zijn geen andere 
kanttekeningen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.1.b) Projectoverzicht INTERREG V A  
Geen van de commissieleden heeft vragen over het bij de commissiestukken 
gevoegde projectoverzicht. 
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Besluit: 
Kennisneming 
 
6.1.c) Stand van zaken People to People 
Geen van de commissieleden heeft vragen over het bij de commissiestukken 
gevoegde projectoverzicht. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.2.a Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland  
 
De heer Kochs licht het stuk toe en benadrukt de nog open punten bij de 
voorbereiding zoals bijvoorbeeld het financiële kader. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.2.b Toekomstige Financiering Grensinfopunten 
 
De heer Kochs licht het stuk toe.  
Zoals in de commissievergadering in april is gerapporteerd, wordt ernaar 
gestreefd de dienstverlening door de grensinfopunten door middel van een 
structurele financiering een blijvend karakter te geven. Ofschoon de financiering 
nog niet is geregeld, heeft het Ministerie van SZW toegezegd principieel vanaf 
2019 50% van de Nederlandse kosten te willen financieren. Daarnaast heeft 
NRW aangegeven vanaf 2021 75% van de Duitse kosten op zich te zullen 
nemen. Wanneer de provincies bereid zijn 25% van de Nederlandse kosten te 
financieren, zou de (Eu)regio de overige 25% moeten dragen. De provincie 
Limburg heeft zich daartoe bereid verklaard. Met Gelderland en Noord-Brabant 
moet hierover nog worden gesproken. 
 
Gezien het feit dat NRW de middelen niet eerder dan in 2021 in de begroting 
kan opnemen, is ter overbrugging een INTERREG-project voor 2020 
noodzakelijk. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.2.c Pilotproject „Boosting Growth and Cohesion in EU border regions“ 
 
De heer Kochs geeft een toelichting bij het pilotproject, dat in het kader van de 
Mededeling van de Europese Commissie aan de Europese Raad en het 
Europees Parlement "Versterking van de groei en cohesie in de grensregio's 
van de EU" in de Duits/Nederlandse ruimte is goedgekeurd. 
 
 "Roadmap voor de erkenning van kwalificaties van een x-aantal veelbelovende 
beroepen". ITEM is voor de uitvoering van dit project verantwoordelijk. 
Daarnaast zijn alle Euregio’s langs de Duits-Nederlandse grens, de 
verantwoordelijke ministeries en overige instanties bij het project betrokken.  
 
Doel van het project is roadmaps en factsheets te ontwikkelen voor zeer gewilde 
beroepen. Geselecteerd zijn de beroepen specialistisch verpleegkundige, leraar 
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op middelbare scholen en fysiotherapeut. De roadmap en de factsheet zijn twee 
afzonderlijke documenten die er op zijn gericht de grensoverschrijdende 
mobiliteit en inzetbaarheid te vergroten door de erkenning te verbeteren. Het 
project richt zich in het bijzonder op de wijze waarop de erkenning van een 
selectie van zeer populaire gereglementeerde beroepen plaatsvindt. 
 
De documenten moeten aangeven hoe bevoegde instanties kwalificaties 
beoordelen om eerste adviseurs en burgers te voorzien van informatie die 
verdergaat dan wat direct beschikbaar is. Daarnaast wil het project burgers 
bewust maken van hun rechten en plichten tijdens een erkenningsprocedure. De 
eerste inzichten en methoden die in het project worden gebruikt, worden 
gepresenteerd tijdens een deskundigenworkshop die ITEM en de Benelux op 15 
november samen in Brussel organiseren.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.2.d Eindejaarsbijeenkomst 
 
Geen opmerkingen 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
6.2.e Vergaderschema 2019 
 
Geen opmerkingen 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

Punt 7 
 
 
 
 
 

Rondvraag/sluiting  
 
Er zijn geen andere vragen of opmerkingen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers om 
15.55 uur. 

 
 
Kleve, 20 november 2018 
 
 
 
W. Knoor 
Ambtelijk secretaris 
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