Verslag van de vergadering van de Euregioraad
op 30 november 2017, 14:00 uur
bij het bedrijf Franz Haniel & Cie. GmbH
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg

Punt 1

Opening en Begroeting
De voorzitter, de heer Bruls, heet de leden van de raad van harte welkom, in
het bijzonder de burgemeester van de Stadt Duisburg, Manfred Osenger
plaatsvervanger van Oberbürgermeister Sören Link. Tevens heet hij mevrouw
Jutta Stolle, Direktorin Gesellschafter und Ansprechpartnerin
Gesellschaftliches Engagement der Franz Haniel & Cie. GmbH van harte
welkom.
Vaststelling van de agenda
Er zijn geen wijzigingswensen of andere opmerkingen. De agenda wordt
vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter geeft burgemeester Osenger het woord om de gemeente kort
voor te stellen.
Burgemeester Osenger presenteert de gemeente aan de hand van een
indrukwekkende toespraak. De voorzitter spreekt vervolgens namens alle
aanwezigen zijn dank uit voor de zeer interessante inleiding over deze
veelzijdige gemeente.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Stolle, die het bedrijf Haniel
presenteert.
De voorzitter bedankt mevrouw Stolle voor de toelichting en de gastvrijheid.

Punt 2

Goedkeuring van het verslag van de Euregioraadsvergadering van
01.06.2017 (toegestuurd op 05.07.2017)
Besluit:
Het verslag wordt unaniem zonder wijzigingen goedgekeurd.

Punt 3

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s – Kreis Kleve
De voorzitter brengt in zijn rol als voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
verslag uit over de op 29 november 2017 ondertekende
samenwerkingsovereenkomst tussen de Kreis Kleve en de vier aangrenzende
Nederlandse Veiligheidsregio´s.
Aanleiding voor deze samenwerkingsovereenkomst was de zogenaamde
“Overeenkomst tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen inzake
grensoverschrijdende samenwerking bij het bestrijden van rampen”, die in

2011 door de toenmalige Innenminister van Nordrhein-Westfalen, de heer Ralf
Jäger en de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ivo
Opstelten, is gesloten. Vanuit deze overeenkomst hebben grensregio´s in
Nederland en Nordrhein-Westfalen de opdracht, om met elkaar
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Met de ondertekening op 29
november gaven de Kreis Kleve en de vier Veilgheidsregio´s hier gevolg aan.
Besluit:
Kennisneming

Punt 4

Europees Beleid na 2020
De secretaris van de Euregio Rijn-Waal, de heer Kamps bericht in het kort
over de stand van zaken. De belangrijkste punten zijn, dat de EU de
afgelopen 25 jaar aanzienlijk bijgedragen heeft tot de ontwikkeling van de
grensregio’s. Toekomstige financieringsprogramma’s zoals INTERREG VI
voor de jaren 2020-2027 zouden dit, op de meest doeltreffende en efficiënte
wijze moeten blijven doen, waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar
gebieden waar de EU voor een bijzonder hoge meerwaarde zorgt. Er zou
bijvoorbeeld kunnen worden overwogen het oplossen van grensproblemen
een centrale plaats toe te kennen in de programma’s voor
grensoverschrijdende samenwerking. Er moet in deze programma's ook
bijzondere aandacht worden geschonken aan tekortkomingen en het gebrek
aan samenhang op een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld vervoer). Er zou
ten slotte kunnen worden overwogen gezamenlijke overheidsdiensten in
naburige grensregio’s te bundelen en indien noodzakelijk kan de oprichting
van nieuwe instellingen overwogen worden. De suggesties van de EUCommissie verwijzen duidelijk naar een doorontwikkeling van de
structuurfondsen. Bij de realisatie van maatregelen in de genoemde
actiethema’s zal de voortzetting van het financieringsinstrument INTERREG
weer een belangrijke rol innemen, omdat juist de grensregio’s het
sociaaleconomische welzijn van de EU-burgers kunnen vergroten en
tegelijkertijd levende laboratoria voor de Europese integratie vormen. Het
financiële plaatje voor de toekomstige structuurfondsen is met betrekking op
de Brexit en het daaruit resulterende kleinere budget nog geheel onduidelijk.
De heer Kamps vraagt alle leden, die invloed op politiek niveau kunnen
uitoefenen, om dit met betrekking op de Europese samenwerking ook zeker te
doen.
Mevrouw Dorien Riswick-Keultjes vraagt, of het juist is, dat de Kamer van
Koophandel haar lidmaatschap bij de Euregio Rijn-Waal heeft opgezegd. De
heer Kamps bevestigt dit. Door de samenvoeging van alle Kamers van
Koophandel tot een Kamer voor geheel Nederland werd de Kamer van
Koophandel Centraal-Gelderland opgeheven. Dus werd ook het lidmaatschap
opgeheven.
Besluit:
Kennisneming

Punt 5

INTERREG V A

a) Stand van zaken
De voorzitter deelt mee dat van het budget voor Strategische Initiatieven
(bovenregionaal INTERREG budget € 104 Mio.) in prioriteit 1 (Economie &
Technologie) op totaal programmaniveau inmiddels 100% van de middelen in
projecten zijn vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor tot nu toe 9
projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen
goedgekeurd. Voor nieuwe bovenregionale projecten zijn geen INTERREGmiddelen meer beschikbaar.
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1
(Economie & Technologie) zijn inmiddels ca. 7,5% van de middelen in
projecten vastgelegd. Hier werden tot nu toe maar 2 projecten goedgekeurd.
Voor nieuwe regionale projecten is nog een INTERREG-budget ter hoogte van
€ 8,2 milj. beschikbaar.
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 86% van de regionale
middelen (INTERREG budget € 20,8 milj.) in 17 projecten vastgelegd. Voor
nieuwe regionale projecten is nog een INTERREG-budget ter hoogte van €
2,9 milj. beschikbaar.
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. €
11,1 milj. voor regionale ERW-projecten beschikbaar.
Besluit:
Kennisneming

b) Nieuwe projectvoorstellen
De voorzitter deelt mede dat de hiernavolgende INTERREG V Aprojectvoorstellen zijn ingediend en kunnen worden opgenomen in de
besluitvormingsprocedure:
1. Bel Air
2. Heavy Duty
3. EnerPro
De projecten behoren inhoudelijk tot een Strategisch Initiatief. Het project Bel
Air behoort tot het Strategisch Initiatief „Agrobusiness & Food“, het project
Heavy Duty behoort tot het Strategisch Initiatief „High Tech Systems &
Materials (HTSM)“ en het project EnerPro behoort tot het Strategisch Initiatief
„Energie & CO2-reductie“.
De projecten worden uit de prioriteit 1 „Overige Sectoren“ gefinancierd.
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur:

De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 08-11-2017 in de Commissie
voor Economische Aangelegenheden gepresenteerd en positief beoordeeld.
De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 09-11-2017 in de Commissie vor
Financiën en Projecten gepresenteerd en positief beoordeeld.
De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 10-11-2017 in het Dagelijks
Bestuur positief beoordeeld.
De adviezen van de Commissies en het Dagelijks Bestuur zijn in de
betreffende bijgevoegde projectsheets opgenomen.
Besluit:
De projecten met een unaniem positief advies aan de stuurgroep INTERREG
VA voor te leggen.
Punt 6

Financiën
•

Beschikking Begroting

De voorzitter deelt mee, dat de Bezirksregierung Düsseldorf de begroting voor
het jaar 2017 met alle bijbehorende verplichte bijlagen met schrijven van
2 juni 2017 zonder aanmerkingen heeft goedgekeurd.
Besluit:
Kennisneming

•

Begroting 2018

De voorzitter legt uit, dat de begroting 2018, onder inachtneming van de
begrotingsprincipes volgens het NKF, rekening houdend met alle kosten en
opbrengsten is opgesteld. Er is een positief bedrijfsresultaat voorzien van
€ 3.906.
De begroting is middels een diagram op één A4 samengevat. Hieruit wordt
duidelijk, dat de Euregio Rijn-Waal inkomsten en uitgaven heeft ter hoogte van
€ 2,9 milj. Door middel van deze € 2,9 milj. wordt in het gebied van de Euregio
Rijn Waal in het jaar 2018 ca € 30,5 milj. aan Europese, provinciale en
regionale middelen voor projecten ingezet.
Besluit:
De Euregioraad stemt in met de voorgestelde begroting 2018 en de daarbij
behorende verplichte bijlagen.
Punt 7

Afscheid vertrekkende Euregioraadsleden
Afscheid Petra van Wingerden
De voorzitter betreurt, dat Petra van Wingerden vandaag vanwege
privéverplichtingen helaas niet aanwezig kan zijn.

Petra van Wingerden zal haar functie als burgemeester van de Gemeente
Rheden op 31 december 2017 neerleggen.
Daarmee komt ook een einde aan haar mandaat in de Euregioraad en in het
Dagelijks Bestuur.
•
•

Sinds 2006 Euregioraadslid
Sinds 2010 lid van het Dagelijks Bestuur

Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte opvolger/opvolgster voor
Petra van Wingerden. Naar verwachting zal aan de Euregioraad in de
vergadering van juni 2018 een voorstel voor de opvolging worden voorgelegd.
Afscheid Michael Kuklinski
Ook aan het einde van dit jaar zal de heer Michael Kuklinski zijn functie als
raadslid van de Stadt Rheinberg neerleggen.
Daarmee eindigt ook zijn mandaat in de Euregioraad. De voorzitter vraagt de
heer Kuklinski na voren te komen en houdt een persoonlijke
afscheidstoespraak. Met het overhandigen van een afscheidscadeau neemt
hij afscheid van de heer Kuklinski als Euregioraadslid.
Besluit:
Afscheid van de vertrekkende raadsleden

Punt 8

Opleiding in Euregionaal perspectief
• In gesprek met praktijkvoorbeelden uit de Euregio
De voorzitter nodigt de volgende deelnemers voor de paneldiscussie uit. Voor
het project Nachbarsprache & Buurcultuur: Paul Sars (Radboud Universiteit
Nijmegen) en Tine Konrads (Universität Duisburg-Essen),
voor het project de Ler(n)ende Euregio de heer Marcellus en Jacqueline Allzeit
(Gewinnerin des Wettbewerbs Euregionaler Verkäufer/-in).
Bovendien vraagt hij de heer Falk van de Euregiorealschule Kranenburg en
Joke Emaus, projectcoördinator van het project Spreek je buurtaal
(basisscholen) uit de Regio Achterhoek om deelname aan het panel.
Volgende vragen stonden ter discussie:
Waar staat de Ler(n)ende Euregio nu?
De heer Marcellus geeft naar een korte toelichting hierop aan dat in bijna 20
jaar meer dan 14.000 scholieren aan het project de Lerende Euregio hebben
deelgenomen.
Is het voor scholieren van de Euregiorealschule in Kranenburg zonder
problemen mogelijk of in Nederland of in Duitsland het voortgezet onderwijs te
kunnen volgen.
Frank Pubben van de Gemeente Gennep vraagt hierop aanvullend of duidelijk
is welke keuze voor de doorstroom de scholieren kiezen.

De heer Falk antwoordt dat de school pas sinds twee jaar actief is. Hij kan
alleen vermoeden dat de Duitse scholieren voor het Duitse voortgezet
onderwijs kiezen en de Nederlandse scholieren voor het Nederlandse
systeem.
Hoe is het eigenlijk met de kennis van de buurtaal en –cultuur in onze Euregio
gesteld? Waarop richt zich het project Nachbarsprache & Buurcultuur precies?
Paul Sars geeft hierop een korte toelichting.
Jacqueline Allzeit (winnares van de Euregionale verkoperswedstrijd) vertelt
over haar ervaringen en benadrukt het belang van het leren van de buurtaal
voor haar vak.
De voorzitter stelt afsluitend nog eens de vraag naar de wensen voor het
taalonderwijs.
De heer Marcellus zou het wenselijk vinden als er een Certificaat NL volgens
het voorbeeld van het Goethe-Zertifikat zou komen.
Prof. Paul Sars licht toe dat het gaat om het hoorbaar maken van taal. Naast
de uitwisseling van scholieren en studenten dient ook uitwisseling tussen
leraren en docenten plaats te vinden.
Mevrouw Konrad dringt op een eenvoudigere uitwisseling van leraren en de
erkenning van lerarenopleidingen.
De heer Falk pleit voor een zgn. Ermöglichungskultur waarin het mogelijk
wordt gemaakt om nieuwe vormen en structuren het onderwijs D/NL uit te
testen.
Verschillende raadsleden hebben tijdens de vergadering aangegeven via de
wegwijzer een taalcursus gevolgd te hebben die door hen als heel waardevol
werd beoordeeld.
De heer Kaufmann geeft aan dat het zinvol zou zijn als Nederlandse en Duitse
scholieren de betreffende buurtaal door alle schoolsystemen heen zouden
kunnen leren.
Besluitvoorstel:
Ter kennisneming
Punt 9

Mededelingen
• Eindejaarsbijeenkomst
• De voorzitter deelt mee, dat de Euregio-Erepenning dit jaar aan de
heer Robert Tonks van de Stadt Duisburg zal worden uitgereikt.
• Vergaderschema 2018
• Terugblik
Besluitvoorstel:
Ter kennisneming

Punt 10

Rondvraag/Sluiting
De voorzitter bedankt de deelnemers voor de prettige vergadering. Hij spreekt
in het bijzonder zijn dank uit aan de firma Haniel voor de gastvrijheid en sluit
de vergadering.
Iedereen wordt uitgenodigd om een bezoek aan het Haniel Museum te
brengen. Daarna is er nog tijd om onder genot van een hapje en drankje te
netwerken.
Eveneens is het mogelijk zich bij de Euregionale onderwijsprojecten verder te
informeren. Vertegenwoordigers van de projecten staan aan een
informatietafel in de foyer.
Bij vertrek ligt er een Euregiobrood voor iedereen klaar. Het recept voor dit
brood hebben leerlingen van de Nederlandse en Duitse bakkersopleiding in
Duisburg en Wageningen in het kader van de Ler(n)ende Euregio gezamenlijk
ontwikkeld.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.25 uur.

