
 
Verslag 

Vergadering Euregioraad op 26 november 2020 om 14:00 in het Stadhuis van Nijmegen  
fysiek en digitaal 

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP NIJMEGEN 
 
Punt 1  Opening en verwelkoming 
 

De plaatsvervangend voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering en heet alle 
digitaal aanwezigen en de toeschouwers die de vergadering via livestream bijwonen 
van harte welkom. Hij benoemt de bijzondere situatie in deze coronapandemie, die 
ook bijzondere maatregelen met zich meebrengt.  

Hij licht uitvoerig toe hoe het digitaal stemmen in zijn werk gaat. Eerst worden de 
onthoudingen opgevraagd, daarna de tegenstemmen en ten slotte de stemmen die 
vóór een voorstel zijn.  

Ook wijst hij er op dat er tijdens deze vergadering geen simultaanvertaling zal 
plaatsvinden.  

De plaatsvervangend voorzitter vraagt of de agenda in de voorliggende vorm kan 
worden vastgesteld. Er zijn geen kanttekeningen noch opmerkingen. De agenda 
wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.  

 

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 4 juni 2020 
Mevrouw Kalthoff spreekt namens de gemeente Arnhem haar dank uit voor de 
afhandeling van het ICE-verzoek van de Stadt Wesel door het dagelijks bestuur van 
de Euregio Rijn-Waal. 

Besluit:  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

Punt 3 Benoemingen Euregio-organen 
 

Dagelijks Bestuur / Euregiovoorzitterschap / voorzitterschap commissies. 
 
Euregiovoorzitterschap 

De ambtstermijn van Ulrich Francken als burgemeester van Weeze is op 31 oktober 
2020 geëindigd. Hiermee eindigde ook zijn functie als voorzitter van de Euregio Rijn-
Waal. 

De plaatsvervangend voorzitter, de heer Bruls, bedankt de voorzitter voor de prettige 
en betrouwbare samenwerking in de afgelopen jaren en spreekt zijn waardering uit 
voor de immer volle inzet van de scheidende voorzitter. Hij overhandigt hem bloemen 
en een geschenk. 

Het door de aftredende voorzitter Ulrich Franken uitgesproken afscheids- en 
dankwoord volgt hier integraal:  

Geachte gasten, beste buren, beste vrienden van Europa en de Euregio Rijn-Waal, 
Sinds 2005 mocht ik zitting hebben in het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal. 



In de afgelopen twee perioden heb ik als plaatsvervangend voorzitter en voorzitter 
met veel plezier de grensoverschrijdende samenwerking mogen beleven, stimuleren 
en vertegenwoordigen. Hiervoor wil ik mijn Nederlandse en Duitse collega's en buren 
van harte bedanken. Ook wil ik iedereen hartelijk danken voor het uitgesproken 
vertrouwen en de immer aanwezige steun. 
Het is langs de grenzen waar Europa leeft. Hier komen de initiatieven voor 
samenwerking en de praktische uitvoering vandaan. Hier, maar niet alleen hier, is er, 
in het besef van het verleden, geen alternatief voor het onderhouden van een goede 
relatie met je buren. Dat geldt voor alle levensdomeinen: wetenschap, economie, 
innovatie, veiligheid, gezondheid en niet in de laatste plaats sociale kwesties. 
In al die domeinen zijn er door middel van de Euregio Rijn-Waal aan weerszijden van 
de grens ontwikkelingen in gang gezet. Het werk in de Euregio heeft zijn vruchten 
afgeworpen. En om het beeld voort te zetten: na, voor en in tijden van crisis is de 
Euregio systeemrelevant. Dat is in de pandemie eens te meer aangetoond. 
Vrede, vrijheid en democratie zijn een groot goed en niet vanzelfsprekend. Mensen 
die elkaar kennen, vertrouwen elkaar. De vrede, die inmiddels 75 jaar oud is, is ook 
een resultaat van het werk van de Euregio Rijn-Waal. De politieke verandering in de 
VS stemt hoopvol en laat bovendien zien dat de toekomst kan worden vormgegeven 
met samenwerking en betrouwbaarheid. 
De Euregio's, de Euregio Rijn-Waal en de mensen die hier wonen staan voor deze 
politieke stijl van samen leven en samen werken. 
Met dit in gedachten wens ik mijn opvolgers in het voorzitterschap, het dagelijks 
bestuur en de Euregioraad geluk, succes en vertrouwen toe. 
Moge de grensoverschrijdende samenwerking ons samenzijn nog lang ondersteunen. 
En moge de grens ons als overblijfsel uit het verleden blijven verbinden. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 

De plaatsvervangend voorzitter gaat over tot de agenda en stelt voor dat de mensen 
die op het punt staan te worden benoemd zich eerst kort voorstellen. 

De burgemeester van de gemeente Alpen, de heer Thomas Ahls, die wordt 
voorgesteld voor benoeming tot Euregiovoorzitter, stelt zich voor aan de Euregioraad. 

De burgemeester van Stadt Emmerich, de heer Peter Hinze, die wordt voorgesteld 
voor benoeming tot lid van het dagelijks bestuur van de Euregio, stelt zich voor. 

De burgemeester van de gemeente Renkum, mevrouw Agnes Schaap, die wordt 
voorgesteld voor benoeming tot voorzitter van de Commissie Financiën en Projecten, 
stelt zich voor. 

De burgemeester van de gemeente Kranenburg, de heer Ferdi Böhmer, die wordt 
voorgesteld voor benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding, stelt zich voor. 

De plaatsvervangend voorzitter stelt voor om de Euregiovoorzitter in een stemming te 
kiezen en de andere drie opvolgers in een tweede, gecombineerde stemming. De 
leden van de Euregioraad gaan unaniem met dit voorstel akkoord.  

 



Verkiezing van de Euregiovoorzitter: 

Besluit: 

De Euregioraad kiest, met één onthouding, de heer Thomas Ahls voor de resterende 
twee jaar waarin de voorzitter van Duitse zijde wordt aangedragen, tot voorzitter van 
de Euregio Rijn-Waal. 

 Verkiezing 

Opvolger Ulrich Francken in het dagelijks bestuur 

Voorzitter van de Commissie Financiën en Projecten 

Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding  

Besluit: 

De Euregioraad kiest unaniem de door de burgemeestersconferentie van Kreis Kleve 
voorgestelde kandidaat, de heer Peter Hinze, als lid van het dagelijks bestuur van de 
Euregio Rijn-Waal. 

De Euregioraad kiest unaniem mevrouw Agnes Schaap als voorzitter van de 
Commissie Financiën en Projecten.  

De Euregioraad kiest unaniem de heer Ferdi Böhmer als plaatsvervangend voorzitter 
van de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding. 

 

Afscheid van aftredende Euregioraadsleden 

Vanwege de Duitse gemeenteraadsverkiezingen dit najaar zijn er ook in de 
Euregioraad verschillende wijzigingen op handen. 

Tijdens de vergadering wordt kort stilgestaan bij deze wijzigingen en wordt afscheid 
genomen van de aftredende leden van de Euregioraad. Tevens worden zij voor hun 
inzet bedankt. Omdat een persoonlijk afscheid momenteel niet mogelijk is, zal aan de 
vertrekkende leden een bedankje worden toegestuurd. 

De plaatsvervangend voorzitter draagt het voorzitterschap van de Euregioraad 
over aan de nieuwe voorzitter Thomas Ahls. 



Punt 4 Strategische Agenda 2025+ 

Sinds begin 2019 wordt er in vele organen en discussiegroepen gewerkt aan het 
actualiseren van de Strategische Agenda. Dit intensieve proces is nu bijna afgerond 
en de Strategische Agenda 2025+ staat op het punt te worden vastgesteld.  

Euregio-ambassadeur Jan van Zomeren, die het hele traject heeft begeleid, 
informeert de Euregioraad over de stand van zaken rond de Strategische Agenda. 

De voorzitter, de heer Ahls, bedankt de heer Van Zomeren voor zijn uiteenzetting en 
vraagt of er opmerkingen zijn over de Strategische Agenda.  

Mevrouw Kalthoff, gemeente Arnhem, prijst alle betrokkenen voor hun goede werk 
aan de ontwikkeling van de Strategische Agenda. Tegelijkertijd betreurt ze dat het 
samenwerkingsverband Arnhem-Nijmegen niet expliciet in de Strategische Agenda is 
opgenomen. De secretaris, de heer Kamps, legt uit dat dit niet is gedaan omdat er in 
het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal talloze combinaties van samenwerkings-
initiatieven zijn en deze zijn gegroepeerd onder de noemer van gemeentelijke en 
regionale samenwerkingsverbanden. Zo wordt geen enkel samenwerkingsverband 
uitgesloten. 

De heer Baart spreekt namens de gemeente Apeldoorn zijn dank uit voor de positieve 
en flexibele omgang met de Strategische Agenda. Ondanks het nog relatief korte 
lidmaatschap van de gemeente Apeldoorn is er in het proces toch rekening gehouden 
met de stad en zijn de door Apeldoorn voorgestelde onderwerpen veiligheid en 
groene binnensteden in de Strategische Agenda opgenomen, aldus de heer Baart.  

De voorzitter, de heer Ahls, gaat tot stemming over.  

Besluit: 

De Euregioraad stelt de Strategische Agenda 2025+ unaniem vast.  

Het dagelijks bestuur ziet ernaar uit om samen met de leden vanaf nu aan de 
uitvoering van de Strategische Agenda te gaan werken.  

 

Punt 5 Grenslandagenda 2021 en Grenslandconferentie 

De voorzitter deelt mede dat de Grenslandagenda en de Grenslandconferentie ook 
worden geraakt door de gevolgen van de pandemie. De hoofdthema's mobiliteit, 
onderwijs en arbeidsmarkt zijn/worden het zwaarst getroffen door de pandemie, wat 
uiteraard ook doorwerkt in de Grenslandagenda 2021 en de Grenslandconferentie. 
Desondanks wordt de Grenslandagenda 2021 op 2 december tijdens de 
Grenslandconferentie in Duisburg gepresenteerd. Het is bijzonder verheugend dat 
naast de al genoemde onderwerpen vanaf volgend jaar ook het thema veiligheid op 
de Grenslandagenda staat. De Grenslandconferentie vindt digitaal plaats. De 
Grenslandconferentie is op 2 december tussen 14:00 en 15:00 uur te zien via 
https://www.mbei.nrw/grenzlandconferentie.  

De Landrat van Kreis Wesel, de heer Brohl, merkt op dat hij het thema veiligheid 
graag in tweeën opgesplitst zou willen zien, te weten in enerzijds crisis- en 



rampenbestrijding en anderzijds bestrijding van criminaliteit en georganiseerde 
misdaad. De voorzitter feliciteert de heer Brohl alsnog met diens verkiezing tot 
Landrat van Kreis Wesel.  

Er zijn geen vragen naar aanleiding van dit punt. 

Besluit: 

Kennisneming 

 

Punt 6 Stand van zaken INTERREG V A Deutschland-Nederland en voorbereiding van 
Interreg VI Deutschland-Nederland 

Interreg V loopt ten einde en Interreg VI staat in de startblokken. De voorzitter, de 
heer Ahls, geeft het woord aan de secretaris, de heer Kamps. Deze geeft aan dat in 
het Interreg V A-programma alle middelen - op een klein deel na - in het kader van 
People to People zijn benut. Interreg VI is in voorbereiding. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal voor Interreg VI ongeveer hetzelfde bedrag beschikbaar worden 
gesteld als voor het Interreg V-programma. Maar niets is nog zeker, aangezien het 
overleg over de EU-begroting nog aan de gang is en Hongarije en Polen dit 
momenteel blokkeren. De voorlopige prioriteiten voor het nieuwe INTERREG VI A-
programma zijn echter geformuleerd. Het gaat hierbij om: 

1. Een innovatiever programmagebied 
2. Een groener programmagebied 
3. Een sociaal en dicht bij de burgers staand programmagebied 

 
Deze prioriteiten passen goed bij de actualisering van de Strategische Agenda 2025+ 
van de Euregio Rijn-Waal en bieden veel mogelijkheden om initiatieven die voor de 
Euregio belangrijk zijn financieel te ondersteunen.  

 
Volgens de huidige planning kan het nieuwe Interreg VI A-programma Nederland-
Deutschland voor de zomer van 2021 worden ingediend bij de EU in Brussel. Het 
programma zou dan in de tweede helft van 2021 kunnen worden goedgekeurd. 
 
Besluit: 

Kennisneming 

 

Punt 7 Begroting 2021 

De voorzitter meldt dat de begroting voor boekjaar 2021 niet wezenlijk is gewijzigd. 
Alleen het GrensInfoPunt, dat voorheen werd beheerd als Interreg-project, is vanaf 
2021 een zelfstandige activiteit van de Euregio Rijn-Waal. Bovendien zijn in de 
begroting middelen opgenomen voor activiteiten rondom het 50-jarig bestaan van de 
Euregio Rijn-Waal. De voorzitter spreekt de hoop uit dat er volgend jaar in het kader 
van de viering van 50 jaar Euregio Rijn-Waal ook daadwerkelijk fysieke activiteiten 
zullen kunnen plaatsvinden. De voorzitter brengt de begroting met bijlagen in 
stemming. 



Besluit: 

De Euregioraad stelt de begroting 2021 inclusief de bijlagen unaniem vast. 

 

Punt 8 Personele zaken 

De heer Ahls gaat kort in op dit punt. In overeenstemming met § 7 van de statuten 
van de Euregio Rijn-Waal benoemt de Euregioraad voor een termijn van zes jaar een 
secretaris en diens plaatsvervanger.  

Tijdens de vergadering van de Euregioraad van 26 november 2014 is Sjaak Kamps 
met ingang van 1 april 2015 benoemd tot secretaris. Andreas Kochs is toen benoemd 
tot plaatsvervanger.  

De zittingstermijn van beiden loopt af op 1 april 2021. Beide heren hebben zich bereid 
verklaard voor nog een zittingstermijn beschikbaar te zijn.  

De heer Ahls informeert de Euregioraad dat het dagelijks bestuur in zijn vergadering 
van 9 oktober 2020 unaniem heeft besloten om aan de Euregioraad voor te stellen de 
zittingstermijn van Sjaak Kamps als secretaris en van Andreas Kochs als 
plaatsvervangend secretaris van de Euregio Rijn-Waal te verlengen tot 1 april 2027. 
Volgens de heer Ahls zijn beide mannen tot in het kleinste detail thuis in het 
euregionale netwerk en zijn zij in hoge mate gemotiveerd.  

De voorzitter vraagt de heren Kamps en Kochs de ruimte en de digitale vergadering 
te verlaten zodat de stemming kan plaatsvinden. 

De heren Kamps en Kochs verlaten de ruimte. De voorzitter brengt de verlenging van 
beide contracten in stemming. 

Besluit: 

De Euregioraad besluit unaniem het contract van Sjaak Kamps als secretaris te 
verlengen tot 1 april 2027, bij gelijktijdige verlenging van de waarneming door 
Andreas Kochs.  

De heren Kamps en Kochs keren terug in de vergaderruimte. 

De voorzitter feliciteert de twee heren en overhandigt aan beiden een bos bloemen. 
In dat kader bedankt hij het gehele Euregioteam voor zijn inzet en betrokkenheid. 

Ook de leden van de Euregioraad spreken hun felicitaties uit. 
 

Punt 9 Mededelingen 

De voorzitter stelt de mededelingen aan de orde, met name het vergaderschema voor 
2021. 

De vergaderingen van de Euregioraad vinden in 2021 plaats op de volgende data: 

Donderdag 10 juni 2021 om 14:00 uur  



Donderdag 25 november 2021 om 14:00 uur 

De netwerkbijeenkomst van de Euregioraad vindt op 11 maart 2021 plaats. 

Er zijn verder geen vragen over de mededelingen. 

Besluit: 

Kennisneming 

 

Punt 10 Rondvraag en sluiting 

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun constructieve bijdragen en spreekt de 
hoop uit dat men elkaar op de volgende raadsvergadering weer in levenden lijve kan 
begroeten. 

Om 15:00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 

Verslaglegging 

Waltraud Knoor 

1 december 2020 


