Verslag
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
5 februari 2018, Nederlands Watermuseum, Arnhem
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst.
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst
Punt 1
Opening en begroeting
De voorzitter, de heer Van Soest (Gemeente Boxmeer) heet alle aanwezigen van harte welkom
en opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen m.b.t. de agenda, deze wordt aldus
ongewijzigd vastgesteld.

Punt 2
Welkom Jos van den Mosselaar, directeur Nederlands Watermuseum
De voorzitter geeft het woord vervolgens aan Jos van den Mosselaar, directeur van het
Nederlands Watermuseum in Arnhem. De heer Van den Mosselaar heet iedereen van harte
welkom in het Nederlands Watermuseum. Het museum trekt jaarlijks zo´n 60.000 bezoekers.
Het Watermuseum is een stichting. De inkomsten bestaan grotendeels uit de opbrengsten uit
de entreegelden en een klein beetje sponsoring. Er werken 15 mensen, die samen zo´n 7 fte
vervullen, daarnaast kan het Watermuseum rekenen op de inzet van ruim 60 vrijwilligers. Water
is het hoofdthema van het museum. Daarnaast komen ook duurzaamheid en
klimaatverandering steeds sterker aan bod. Het Watermuseum werkt mee aan het People to
Peopleproject “Water als wapen”. Daarnaast wil het Watermuseum in de toekomst graag meer
Duitse scholen ontvangen en hoopt de Euregio Rijn-Waal hierbij behulpzaam kan zijn.
De heer Van Soest antwoordt hierop, dat de heer Van den Mosselaar altijd welkom is en dat hij
het voornemen om meer voor Duitse scholen te doen onderschrijft. De heer Van Soest dankt de
heer Van den Mosselaar voor zijn welkomstwoord en de gastvrijheid.
Punt 3
Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 6 november 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Besluit:
Het verslag van de vergadering d.d. 6 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Punt 4
Subsidieaanvragen mini-projecten
Punt 4a
Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de subsidieaanvragen mini-projecten.
Besluit:
De commissie stemt in met de ondersteuning van de aanvragen 203020/2018m Nr. 1 t/m 22.
Punt 4b

Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II
INTERREG V
De voorzitter merkt op, dat er nog ruim € 130.000 beschikbaar is voor de periode t/m 2022. Er
zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de actuele stand van zaken van het miniprojecten-budget in het Kaderproject Prioriteit II INTERREG V.

Besluit:
De stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V wordt ter
kennis genomen.

Punt 5
Pilotprojecten in samenwerking met de deelstaatregering NRW
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter (Euregio Rijn-Waal) dit punt kort toe.
Aanvullend op de vergaderstukken geeft zij aan dat de CDU-Landtagsfraktion eind vorig jaar
namens de deelstaatregering de Euregio Rijn-Waal om ideeën voor grensoverschrijdende
projecten heeft gevraagd. De Euregio heeft in antwoord hierop twee projecten voorgesteld.
Het eerst project betrof een voortzetting van het People to People project “Gemeentelijke
inclusie”, dat nog tot 1 maart 2018 loopt. Er is vervolgens contact geweest tussen de
deelstaatregering en de projectpartners (Paritätische Wohlfahrt, Zorgbelang Gelderland en
Arnehms Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten). Hierin hebben de projectpartners
aangegeven, op dit moment geen concreet voorstel te kunnen aanleveren.
Het tweede project betreft de organisatie van een euregionale scholierenwedstrijd, die de
Euregio Rijn-Waal in de vorm van een pilotproject zou opzetten. Voor dit initiatief heeft de
deelstaatregering van NRW op 19 januari in de begrotingsbehandeling voor dit jaar een budget
van € 80.000 gereserveerd. De Euregio Rijn-Waal heeft inmiddels een aanvraag voor dit project
ingediend. Daarnaast zou de Euregio Rijn-Waal het project graag met Nederlandse scholen
willen uitbreiden, hiervoor wordt contact gezocht met de Provincie Gelderland.
De heer Steins geeft aan, dat de Euregio Realschule in Kranenburg waarschijnlijk graag zal
willen deelnemen. Alle deelnemers geven aan positief tegenover de scholierenwedstrijd te
staan.
Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.

Punt 6

Mededelingen

Punt 6a
Werkbezoek Staatssecretaris Knops
De voorzitter licht toe, dat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verantwoordelijk is voor de samenwerking met de
buurlanden. Hij vervult hierin ook een coördinerende rol in richting van de andere betrokken
ministeries. Voor de bepaling van het buurlandenbeleid voor deze kabinetsperiode brengt de
staatssecretaris aan de zeven grensregio´s een werkbezoek. De staatssecretaris is inmiddels in
Zuid-Limburg en de Euregio Gronau/Enschede geweest. Op 7 februari zou de staatssecretaris
te gast zijn in de Euregio Rijn-Waal en de Provincie Gelderland. Wegens de situatie op Sint
Eustatius is dit werkbezoek helaas afgezegd. Er wordt op dit moment een nieuwe datum
gezocht. Mevrouw de Ruiter vult aan, dat het programma voor deze dag samen met de
provincie Gelderland wordt vormgegeven, waarbij de thema´s arbeidsmarkt, onderwijs,
veiligheid, mobiliteit en INTERREG centraal staan. Naast enkele bestuurlijke gesprekken zijn
ook twee bezoeken aan de Euregio Realschule in Kranenburg en het Euregionaal stagebureau
in Boxmeer gepland.
Besluit:
Dit agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 6b
Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter dit punt kort toe. Mevrouw De Ruiter
bericht, dat er eind januari weer een gesprek tussen de vier gemeenten en de Kreis heeft
plaatsgevonden over de reactivering van de spoorverbinding Nijmegen-Kleve. Ook de VRR
(Verkehrsverbund Rhein Ruhr) en de provincie Gelderland namen aan het gesprek deel. Het
overleg verliep positief. Vanuit de VRR werd aangegeven, dat er vanuit NRW zowel voor de
investeringskosten als voor de exploitatiekosten wellicht mogelijkheden zijn. De provincie was
terughoudender. Wel zal de provincie vooronderzoek doen naar mogelijke gevolgen van de

Natura2000-status van het gebied en ProRail vragen naar de gevolgen voor de situatie in
Groesbeek.
Op 27 januari hebben de PvdA en de SPD van de vier gemeenten in Groesbeek een congres
over de reactivering van de spoorlijn georganiseerd. Ook hier heeft de VRR zich positief
uitgesproken over de kansen voor een mogelijke reactivering. Deze uitspraken waren voor de
leden van de Provinciale Staten van Gelderland reden om hier de Gedeputeerde Staten vragen
over te stellen. Hierop is geantwoord, dat de provincie open staat voor onderzoek en als er
kansen zijn voor reactivering deze zullen worden aangegrepen.
Pieter de Wit (Gemeente Nijmegen) ziet ook een voorzichtig positieve ontwikkeling in de kansen
voor een mogelijke reactivering. Hij is blij dat aan Duitse zijde de VRR zich voor de reactivering
wil inzetten. Aan Nederlandse zijde zou een coördinerende rol voor de provincie zijn
weggelegd. De vraag is hoe men de provincie zover krijgt, zou politieke druk kunnen helpen.
Mevrouw de Ruiter geeft aan, dat het op zich een positief is dat de provincie bij het overleg is
aangesloten. Een duidelijk signaal vanuit de gemeentelijke en provinciale politiek, zou de
urgentie bij de provincie kunnen vergroten.
Besluit:
Dit agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 7
Presentatie People to People project “Buren stellen zich voor”
Op uitnodiging van de voorzitter stellen Martien van Hemmen en Max Bozon van het
Exoduscomité Huissen het project “Water als Wapen” voor.
Binnen dit project werken lead partner Gemeente Overbetuwe, het Exoduscomité Huissen, de
Stadt Kleve en Arenacum – Heimatverein Rindern e.V. samen. Centraal in het project staat de
onderwaterzetting van de Betuwe en de Düffel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de
plaatsing van twee zusterluisterkeien wordt hier in het landschap aandacht voor gevraagd. De
onthulling van deze luisterkeien zal in juni dit jaar plaatsvinden. Daarnaast worden er diverse
informatiepanelen geplaatst en wordt er een fietsroute samengesteld. Daarnaast wordt er o.a. in
samenwerking met het Watermuseum een educatief programma voor scholieren ontwikkeld en
worden er presentaties en tentoonstellingen samengesteld, die in musea in het grensgebied
geplaats kunnen worden. De projectpartners hopen met het project de inwoners van het
grensgebied er van bewust te maken, dat het water een belangrijke rol in de gezamenlijke
geschiedenis heeft gespeeld. Ook wil men met name jongeren bewust maken van de invloed
van klimaatverandering op ons rivierenlandschap.
De voorzitter bedankt de heren Van Hemmen en Bozon voor hun interessante toelichting en
wenst hen veel succes bij de uitvoering van het project.
Besluit:
Dit agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 8
Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de rondvraag.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
Aansluitend vindt er een interessante rondleiding door het Nederlands Watermuseum plaats.

Heidi de Ruiter
14 februari 2018

