
Verslag  
Vergadering Euregioraad op 25 november 2021 om 14:00 in het Schützenhaus Kleve-Kellen  

fysiek en online 
Zur Alten Kirche 48, D-47533 Kleve 

 
 
Punt 1 Opening en verwelkoming 
 
De voorzitter, de heer Thomas Ahls, opent de vergadering en begroet alle fysiek en online 
aanwezige deelnemers en toeschouwers die via livestream aan de vergadering deelnemen. 
In het bijzonder heet hij de heer Wolberg welkom, die dit jaar de Erepenning ontvangt. 
 
Hij geeft aan dat het hem ondanks de bijzondere situatie positief stemt dat betrokkenen hier 
fysiek en online bij elkaar zijn gekomen voor deze bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid 
van het 50-jarige bestaan van de Euregio Rijn-Waal. 
 
De voorzitter wijst erop dat tijdens de vergadering alleen hier ter plaatse simultaanvertaling 
beschikbaar is. Indien een onlinedeelnemer vertaling nodig heeft, vraagt hij de leden van de 
raad dit te kennen te geven door een hand op te steken. De voorzitter legt vervolgens uit hoe 
het stemmen in zijn werk gaat. Allereerst wordt gevraagd naar de onthoudingen, vervolgens 
naar de stemmen tegen en ten slotte naar de stemmen voor een besluitvoorstel. 
 
Verder geeft hij de online aanwezige leden van de raad nog de tip hun microfoon uit te 
schakelen en pas aan te zetten wanneer ze het woord krijgen. 
 
De voorzitter vraagt of de agenda in de voorliggende vorm kan worden aangenomen. Er zijn 
geen bezwaren of kanttekeningen. De agenda wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld. 
 

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 10 juni 2021 

Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het verslag. 

Besluit: 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
 
Punt 3 Benoeming Euregio-organen 
 
Dagelijks bestuur 
 

De voorzitter geeft aan dat de heer Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, dit 
jaar met pensioen is gegaan. Van Rumund vertegenwoordigde de gemeente Wageningen en 
de Regio Food-Valley in het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal. De voorzitter 
bedankt de heer Van Rumund nogmaals en wenst hem namens het gehele dagelijks bestuur 
alle goeds toe voor de periode die voor hem ligt.  

Hij draagt namens de raad de heer René Verhulst, burgemeester van Ede en eveneens 
vertegenwoordiger van Regio Food-Valley, voor als opvolger van de heer Van Rumund in 
het dagelijks bestuur en verzoekt de heer Verhulst zich kort voor te stellen. De heer Verhulst 
stelt zich verfolgens kort voor. 

Besluit:  
Unanieme goedkeuring 

De Euregioraad benoemt de heer René Verhulst tot lid van het dagelijks bestuur van de 
Euregio Rijn-Waal. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Verhulst van harte. 



 
Benoeming van 2 leden van de financiële controlecommissie 
 
De voorzitter licht de functie van de financiële controlecommissie toe. Voorts geeft hij aan dat 
twee leden van de commissie, de heer Peter Driessen en de heer Lex Roolvink, de financiële 
controlecommissie hebben verlaten en spreekt zijn oprechte dank uit voor de vele jaren van 
goede samenwerking en wenst hen het allerbeste voor de toekomst. 
 
De voorzitter stelt namens het dagelijks bestuur voor de heer Ulrich Knickrehm, 
burgemeester van Goch, en de heer Luciёn van Riswijk, burgemeester van Zevenaar, tot 
nieuwe leden van de financiële controlecommissie te benoemen. 
 
 
Besluit:  
Unanieme goedkeuring 

De Euregioraad benoemt de heer Ulrich Knickrehn en de heer Luciёn van Riswijk tot leden 
van de financiële controlecommissie van de Euregio Rijn-Waal. 
 

De voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom en ziet uit naar een goede 
samenwerking. 

 

Punt 4 Euregionaal mobiliteitsplan 

De voorzitter verzoekt de heer Ruben Loendersloot en de heer Michael Vieten de stand van 
zaken van het Euregionaal Mobiliteitsplan toe te lichten. 
 
Zij gaan daarbij in op de actuele resultaten en geven een overzicht van de gehele 
procesopbouw. De structuren van het project worden duidelijk geaccentueerd en op 
begrijpelijke wijze gepresenteerd. 
 
De voorzitter dankt de heren Loendersloot en Vieten voor hun uitvoerige toelichting op het 
Euregionaal Mobiliteitsplan. Vervolgens vraagt hij of er vragen of opmerkingen zijn. 
 
De heer Floor Vermeulen, gemeente Wageningen, vraagt of het voor Land NRW mogelijk is 
om in het kader van de Werkagenda samen te werken met de Nederlandse provincies. 
 
De heer Kamps geeft aan dat de provincie Gelderland, samen met de provincies Noord-
Brabant en Limburg en het ministerie van Verkeer van NRW, al samenwerken in de politieke 
commissie en dat dit punt ook in het mobiliteitsplan opgenomen wordt. 
 
Mevrouw Sylvia Fleuren, gemeente Berg en Dal, vraagt in hoeverre de veerverbindingen 
(fiets- en voetveer) in het Euregionaal Mobiliteitsplan zijn opgenomen. Zij zegt hierover niets 
te hebben kunnen vinden in de presentatie of horen. 
 
De heer Loendersloot geeft aan dat dit niet bewust niet in de presentatie is opgenomen. Het 
vorstel wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. 
 
Mevrouw Sylvia Fleuren, gemeente Berg en Dal, deelt mede dat de gemeente Berg en Dal 
geen antwoord op haar brief heeft ontvangen en vraagt zich af wat daarmee is gebeurd. 
 
De heer Kamps deelt mede dat deze brief ter kennis is gebracht aan de Euregioraad in juni 
2021 en als input meegenomen wordt. 
 



Sylvia Fleuren geeft aan dat er in ieder geval een reactie wordt verwacht, maar dat die 
mogelijk nog komt. Verder meldt zij dat de gemeente Berg en Dal nog ideeën heeft voor de 
inhoud van het mobiliteitsplan en vraagt hoe deze suggesties nog kunnen worden 
meegenomen, wetende dat de tijd tot 31 december 2021 dringt. 
 
De heer Kamps geeft aan dat suggesties meegenomen worden bij de opstelling van hat 
plan. Daarom roept hij iedereen die nog vorstellen heeft, op deze in te dienen. 
 
Mevrouw Sylvia Fleuren geeft aan dat het haar verbaast dat er bijdragen op de longlist 
ontbreken en dat het hierbij ook om bijdragen gaat die in de brief worden genoemd. Als deze 
bekend zouden zijn, zou je mogen verwachten dat die bijdragen worden toegevoegd aan de 
longlist van andere documenten waarop het deskresearch betrekking heeft. 
 
Sjaak Kamps zegt dat hiermee rekening zal worden gehouden.  
 
De heer Paul Baart, gemeente Apeldoorn, vraagt of de verbindingen tussen Apeldoorn en 
Duitsland, bijvoorbeeld de A1, ook in het plan zijn opgenomen of dat deze over het hoofd zijn 
gezien. 
 
De heer Loendersloot zegt dit te gaan controleren en zo nodig aanvullen. 
 
De heer Kamps voegt toe dat alle gebieden worden meegenomen. 
 
De voorzitter geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de belangrijkste stappen in 
de komende maanden. Hij geeft aan dat de projectbegeleidende stuurgroep in januari de 
conceptversie zal bespreken en dat het plan vervolgens op 15 februari 2022 in een 
gezamenlijke vergadering aan de Euregio-commissies zal worden voorgelegd. Op 10 maart 
2022 wordt er dan een extra vergadering van de Euregioraad gehouden waarin het plan ter 
vaststelling wordt voorgelegd. 
 

Besluit: 
Kennisneming 
De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. 

 

Punt 5 Operationeel programma INTERREG VI 

Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit agendapunt toe aan de hand van een 
presentatie.  
 
De voorzitter dankt de heer Kamps en vraagt de leden van de Raad of zij vragen of 
opmerkingen hebben over dit onderwerp. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. 

Stand van zaken Interreg V A 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Kochs om de stand van zaken mondeling toe te 
lichten. 



De heer Kochs verklaart dat alle fondsen van prioriteit 1 bezet zijn. Dit geldt zowel voor de 
regionale als voor het bovenregionale budget. Met een deel van de laatste bovenregionale 
middelen is het Digipro-project, dat het MKB ondersteunt in de digitaliseringsslag, verhoogd.  

Er is nog 23.000 euro beschikbaar vor Prioriteit 2. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor aanvullende People to People-activiteiten.  

Besluit: 
Kennisneming 
 

Punt 6 Financiën 

Begroting 2022 
 
De voorzitter legt uit dat alle financiële gegevens te vinden zijn in de begroting 
(Haushaltssatzung en Haushaltsplan) en de bijbehorende bijlagen. Voorts dient te worden 
vermeld dat het Interreg VI A-programma zover is gevorderd dat de desbetreffende 
financiële middelen vanaf 2023 ook in de begroting kunnen worden opgenomen. 
 
Mochten er over dit punt nog vragen zijn, verwijst de voorzitter naar mevrouw Knoor of de 
heer Terporten. 
 
Besluit: 
De Euregioraad keurt de begroting (Haushaltssatzung en Haushaltsplan) inclusief alle 
bijlagen voor 2022 unaniem goed. 
 
 
Punt 7 Mededelingen 
 
De voorzitter behandelt de mededelingen één voor één. 
 
Gevolgen van Corona in het grensgebied 
De voorzitter vraagt aan de leden van de raad of zij vragen of opmerkingen aan de secretaris 
of het dagelijks bestuur hebben. 
 
De heer Luuk van der Veer, Provincie Gelderland, vraagt of het in de toekomst niet mogelijk 
is de Euregioraad zo te organiseren dat de 3G-regel komt te vervallen. 
 
De heer Kamps geeft aan dat het in dit stadium van de pandemie geenszins mogelijk is aan 
te geven of dit in de toekomst weer mogelijk zal zijn. 
 
De heer Ludger Hovest, Stadt Wesel, voegt toe dat de 2G- of 3G-regel ook in de toekomst 
onvermijdelijk zal zijn. 
 
Er zijn geen nadere vragen of kanttekeningen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 
Terugblik Grenslandconferentie 
De voorzitter vraagt aan de leden van de raad of zij vragen of opmerkingen aan de secretaris 
of het dagelijks bestuur hebben. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 



 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 
Euregionale Scholenwedstrijd 
De voorzitter vraagt aan de leden van de raad of zij vragen of opmerkingen aan de secretaris 
of het dagelijks bestuur hebben. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
Uitslag Bondsdagverkiezingen 
De voorzitter vraagt aan de leden van de raad of zij vragen of opmerkingen aan de secretaris 
of het dagelijks bestuur hebben. 
 
De heer Marten Venhoek, gemeente Arnhem, vraagt of het misschien mogelijk is het nieuwe 
regeerakkoord van de Bondsregering samen te vatten met de punten die de 
grensoverschrijdende samenwerking betreffen. 
 
De voorzitter stemt hiermee in en geeft aan dat de Nederlandse samenvatting vervolgens 
per mail zal worden verstuurd. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
Vergaderschema 2022 
De voorzitter verzoekt alle leden van de raad de voor hen belangrijke data in 2022 te 
noteren. Vervolgens vraagt hij aan de leden van de raad of zij vragen of opmerkingen aan de 
secretaris of het dagelijks bestuur hebben. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 
Punt 8 Rondvraag en sluiting 

De voorzitter vraagt of er tot besluit nog vragen of mededelingen zijn. 
 
Dat is niet het geval. 
 
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van een lid van de Euregioraad 
en van het dagelijks bestuur met een lange staat van dienst. Karel van Soest was sinds 2003 
burgemeester van Boxmeer en lid van de Euregioraad en sinds 2010 ook lid van het 
dagelijks bestuur. De voorzitter dankt de heer Van Soest namens het dagelijks bestuur en de 
Euregioraad hartelijk voor zijn betrokkenheid en de prettige samenwerking in de afgelopen 
jaren. 
 
De heer Van Soest dankt ook allen en geeft aan dat hij altijd plezier heeft gehad in het 
grensoverschrijdende werk. 
 
Bij de rondvraag zijn er geen vragen of opmerkingen. 



 
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun constructieve bijdragen. Ook bedankt de 
voorzitter de technische ondersteuning voor haar inspanningen om de vergadering in goede 
banen te leiden. 
 
Om 15:00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 
 
 
Verslag 
 
Waltraud Knoor 
1 december 2021 
 

Aansluitend vindt de uitreiking van de Euregio-Erepenning en de presentatie van de kroniek 
50 jaar Euregio Rijn-Waal plaats. 

Laudatio voor de winnaar van de Euregio Rijn-Waal Erepenning 
 
De Euregio Rijn-Waal Erepenning wordt sinds 2000 jaarlijks uitgereikt. Normaal gesproken 
vindt de uitreiking plaats tijdens de feestelijke eindejaarsreceptie. Vanwege Corona kan de 
eindejaarsreceptie dit jaar helaas niet doorgaan, maar gehoopt wordt dat de vergadering van 
de Euregioraad een geschikt kader zal bieden voor de prijsuitreiking. 
Dit jaar gaat de Erepenning naar een Duitser die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Het bestuur ontving zeer goede voorstellen 
en besloot uiteindelijk de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2021 toe te kennen aan de heer 
Heinz Wolberg uit Dingden bij Hamminkeln. 

De Laudatio is als download bijgevoegd. 

Presentatie kroniek "50 jaar Euregio Rijn-Waal in Europees perspectief". 
 
De Euregio Rijn-Waal bestaat dit jaar 50 jaar. Het zou een genoegen zijn geweest om dit 
jubileum groots te vieren. Helaas konden de vele geplande activiteiten als gevolg van 
Corona niet doorgaan, zoals de Euregioraadsreis of de Euregionale Kerstmarkt.  
 
Maar bij een gouden jubileum horen niet alleen feestelijkheden, maar ook een kroniek waarin 
kan worden teruggeblikt op de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar.  
 
Het zou het bestek van dit artikel te buiten gaan om alle bijzondere gebeurtenissen en 
personen te noemen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Euregio Rijn-
Waal. 
 
Maar gelukkig zijn er veel mensen die zich al tientallen jaren inzetten voor de Euregio Rijn-
Waal, waardoor de continuïteit en duurzaamheid van ons werk gewaarborgd is. 
 
De eerste twee exemplaren van de kroniek werden dus aan twee personen overhandigd. 
De eerste persoon is Erwin Schmitz. De heer Schmitz was niet alleen tot 2009 secretaris van 
de Euregio Rijn-Waal, maar was daarvoor al vanaf 1984 zeer betrokken bij de Euregio als 
Gemeindedirektor van Kranenburg, en na zijn officiële pensionering ondersteunt hij het 
Euregio-bureau actief als Euregio-ambassadeur. In deze functie is hij al zes jaar geleden 
begonnen met het inventariseren van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de 
Euregio Rijn-Waal. Dit werk is eind 2020 overgenomen door Lars Reijnen. Lars is historicus 
en heeft in het kader van een vrijwillige stage het archiefwerk van Erwin Schmitz voortgezet 
en voor de kroniek gecompileerd. 
 


