
 
Verslag 

vergadering van de Euregioraad 
op donderdag 22 november 2018, 14:00 uur 

 
Kulturzentrum Zitadelle, An der Zitadelle 14-20, D-46483 Wesel  

 
Punt 1  Opening en verwelkoming 
 

De voorzitter, de heer Hubert Bruls, heet de leden van de raad van harte welkom, in het 
bijzonder de burgemeester van Stadt Wesel, mevrouw Westkamp en dankt haar voor de 
gastvrijheid. 
Hij vertelt dat in 1978, dus 40 jaar geleden, de eerste raadsvergadering van de Euregio 
Rijn-Waal plaatsvond. 
 
•  Vaststelling van de agenda 

Er zijn geen kanttekeningen, noch wensen tot wijziging. De agenda wordt dan ook 
ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Westkamp om haar stad kort voor te stellen.  

De voorzitter dankt mevrouw Westkamp voor de toelichting en geeft het woord aan de 
heer dr. Veltzke, directeur van het LVR Niederrheinmuseum Wesel, die een korte 
presentatie houdt over het project "Shared History".  
 
De voorzitter dankt de heer dr. Veltzke voor zijn bijdrage. 

 
 
Punt 2  Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Euregioraad op  

7 juni 2018 (toegezonden op 17 juli 2018). 
  

Besluit:  
Het verslag wordt unaniem zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 
Punt 3 Verkiezing van het nieuwe dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal 

Tot de huidige samenstelling van het dagelijks bestuur en daarmee ook de functies van de 
voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de commissievoorzitters en hun vervangers 
is besloten in de vergadering van de Euregioraad op 26 november 2014 voor een periode 
van vier jaar tot eind 2018. 

  
Vanwege de aflopende zittingsperiode dienen de volgende functies opnieuw te worden 

ingevuld: 
 

 In te vullen functies 
 
1. Euregiovoorzitter   tegelijkertijd voorzitter van het dagelijks bestuur 
 
2. Plv. Euregiovoorzitter   tegelijkertijd plv. voorzitter van het 

  dagelijks bestuur 
 

3. Voorzitter van de Commissie  tegelijkertijd lid van het dagelijks bestuur  
financiën en projecten 

 
4. Voorzitter van de Commissie  tegelijkertijd lid van het dagelijks bestuur 

economische aangelegenheden 



 
5. Voorzitter van de Commissie  tegelijkertijd lid van het dagelijks bestuur 

voor grensoverschrijdende  
verstandhouding 

 
6. Nog twee leden   als lid van het dagelijks bestuur 
 

Deze zeven functionarissen vormen het dagelijks bestuur conform § 9 van de statuten 
van de Euregio Rijn-Waal. 
Verder dient er voor elk van de commissievoorzitters (nr. 3, 4 en 5) een 
plaatsvervanger te worden gekozen. 

 
Met de volgende statutaire richtlijnen moet rekening worden gehouden: 

 
a) Alle functies moeten vanuit het midden van de Euregioraad worden ingevuld. 
 
b) Het Euregiovoorzitterschap moet in deze zittingsperiode door een Duitse persoon 

worden ingevuld. 
 
c) Het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van de commissies moeten 

afwisselend NL/D of D/NL zijn (§12 lid 2). 
 
d) De verschillende grootten van de steden en gemeenten moeten in het dagelijks 

bestuur worden weerspiegeld. 
 

Op basis van de hierboven genoemde richtlijnen en de door de leden voorgelegde 
voorstellen heeft het dagelijks bestuur het volgende voorstel tot benoeming 
uitgewerkt: 
  
Benoemingsvoorstel: 

 
Dagelijks bestuur: 
 

1. Ulrich Franken   Voorzitter  
(burgemeester van Weeze) 

 
2. Hubert Bruls   plv. voorzitter  

(burgemeester van Nijmegen) 
 

3. Thomas Ahls    bestuurslid en voorzitter van de   
   Commissie financiën en projecten  

(burgemeester van Alpen) 
 

4. Dr. Stefan Dietzfelbinger Bestuurslid en voorzitter van de Commissie 
economische aangelegenheden (directeur van 
de Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve) 
 

5. Karel van Soest Bestuurslid en voorzitter van de Commissie  
voor grensoverschrijdende verstandhouding 
(burgemeester van Boxmeer) 

 
6. Sören Link Bestuurslid  

(burgemeester van Duisburg) 
 

7. Agnes Schaap   Bestuurslid 



      (burgemeester van Renkum) 
 

Ter vervanging van de commissievoorzitter: 
 

8. Plv. voorzitterschap bij 3. Vincent Bouma, raadslid gemeente Arnhem  
 

9. Plv. voorzitterschap bij 4. Belinda Elfrink, wethouder gemeente Zevenaar 
 

10. Plv. voorzitterschap bij 5.  Günter Steins, burgemeester gemeente 
      Kranenburg 
 
De voorzitter laat stemmen of de verkiezing in het openbaar of in het geheim zal 
plaatsvinden. De Euregioraad stemt unaniem voor een openbare verkiezing. 
 
Besluit: 
De Euregioraad besluit unaniem de functies 3 tot en met 10 in overeenstemming met 
het hiervoor genoemde benoemingsvoorstel in te vullen. 

 
De voorzitter feliciteert de nieuw gekozen bestuursleden en de commissievoorzitter 
met hun verkiezing. 

 
De voorzitter draagt het voorzitterschap voor de verkiezing van de voorzitter van het 
dagelijks bestuur en diens plaatsvervanger over aan het bestuurslid Karel van Soest. 

 
Karel van Soest stelt de Euregioraad voor de heer Ulrich Franken (burgemeester van 
Weeze) tot voorzitter en de heer Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) tot 
plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal te 
verkiezen. 

 
De heer Van Soest laat stemmen of de verkiezing in het openbaar of in het geheim 
zal plaatsvinden. De Euregioraad stemt unaniem voor een openbare verkiezing. 

 
Besluit: 
De Euregioraad verkiest unaniem de heer Ulrich Franken (burgemeester van Weeze) 
tot voorzitter en de heer Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) tot 
plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal. 

 
De heer Van Soest draagt het voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter van het 
dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal, de heer Ulrich Franken. De heer Franken 
dankt de leden van de Euregioraad voor het door hen jegens hem uitgesproken 
vertrouwen en wenst allen een blijvend vertrouwensvolle en succesvolle 
samenwerking. 
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Hubert Bruls, dankt de leden van de 
Euregioraad eveneens voor de vertrouwensvolle samenwerking in de afgelopen vier 
jaar.  

  
Punt 4  Opname van een nieuwe lidgemeente 

Gemeente Doetinchem 
 
Bij schrijven van 9 oktober 2018 heeft de burgemeester van de gemeente 
Doetinchem officieel per 22 november 2018 het actieve lidmaatschap van de Euregio 
Rijn-Waal aangevraagd. 
 
Het dagelijks bestuur heeft de intentieverklaring in zijn laatste vergadering op 9 
november 2018 uitvoerig besproken. 



 
Conform §7 van de statuten van de Euregio Rijn-Waal kan de gemeente Doetinchem 
drie vertegenwoordigers naar de Euregioraad afvaardigen.  
De voorzitter geeft de burgemeester van de gemeente Doetinchem, de heer Mark 
Boumans, het woord om zijn gemeente kort voor te stellen.  
De burgemeester, de heer Boumans, stelt zijn gemeente kort voor en geeft een 
toelichting bij de motivatie om lid van de Euregio Rijn-Waal te worden. 
 
Besluit: 
De Euregioraad stemt unaniem in met het aangevraagde lidmaatschap van de 
gemeente Doetinchem. 
De voorzitter feliciteert de heer Boumans met het lidmaatschap van de Euregio Rijn-
Waal 

 
Punt 5  Actualisering Strategische Agenda 
 

De huidige Strategische Agenda loopt van 2014 tot en met 2020. In de afgelopen 
jaren hebben veel lidorganisaties, kennisinstellingen, ondernemingen en overige 
instanties samen met de Euregio Rijn-Waal veel thema's uit de Strategische Agenda 
opgepakt en ten uitvoer gelegd. 

 
De heer Kamps licht het agendapunt toe. Na vier jaar is het tijd te inventariseren in 
hoeverre de in de Strategische Agenda opgenomen doelen konden worden 
gerealiseerd. Om vervolgens de Strategische Agenda te actualiseren, moeten de 
belangrijkste prioriteiten in het gebied van de Euregio Rijn-Waal worden 
geanalyseerd en onderzocht. Dit proces kan naar het zich laat aanzien komend jaar 
van start gaan met een enquête onder de leden, zodat het concept van de 
Strategische Agenda kan worden voortgezet. 
Het tijdschema ziet er als volgt uit: 
 

- Begin 2019:    Opstellen van een resultatenrapport voor de huidige
    Strategische Agenda 

- Maart 2019:    Presentatie van de resultaten en uiteenzetting van het 
    actualiseringsproces tijdens de informele   
    Euregioraadbijeenkomst 

- Voorjaar – najaar 2019:  Enquête onder lidorganisaties 
- Najaar 2019 - voorjaar 2020 Diverse stakeholderevenementen 
- Mei 2020   Concept van de nieuwe Strategische Agenda wordt 

    voorgelegd aan de Euregioraad 
- November 2020:  Vaststelling van de nieuwe Strategische Agenda door de 

    Euregioraad 
 
 
Besluit: 
De Euregioraad stemt er unaniem mee in de actualisering van de Strategische 
Agenda van de Euregio Rijn-Waal volgens het gepresenteerde tijdschema uit te 
voeren. 

 
Punt 6  75 jaar vrijheid 

De voorzitter 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 dit besef zouden alle Europeanen dankbaar moeten zijn. 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, stelt de Euregio Rijn-Waal voor om voor 2019 en 2020 extra eigen middelen 
ten bedrage van EUR 40.000,- per jaar te reserveren voor de grensoverschrijdende 
activiteiten in het kader van "75 jaar vrijheid". De mogelijkheid om voor activiteiten 
met Euregionale participatie subsidie aan te vragen, zal vanzelfsprekend gericht 
worden gecommuniceerd met de lidgemeenten. 

De burgemeester van Montferland, de heer De Baat, onderstreept het belang van 
deze gezamenlijke herdenkingsevenementen. Hij vraagt zich echter af waarom er 
slechts EUR 40.000,00 per jaar beschikbaar wordt gesteld. De heer Kamps geeft aan 
dat er ook activiteiten in het kader van People to People- en miniprojecten kunnen 
plaatsvinden en dat het bedrag daardoor een groot aantal keren hoger kan uitkomen. 
Bij de EUR 40.000,00 gaat het uitsluitend om middelen van de Euregio Rijn-Waal.  

Besluit: 
De Euregioraad keurt de reservering van EUR 40.000,00 per jaar voor 2019 en 2020 
voor activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid unaniem goed. 
 

Punt 7  GROS Governance 
 

Sjaak Kamps licht het agendapunt toe.  
De Nederlandse regering, de provincies en de deelstaten Nordrhein-Westfalen en 
Niedersachsen zijn in 2018 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe structuur 
voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS Governance) tussen beide 
deelstaten van Duitsland en Nederland. Verantwoordelijk voor dit proces in de 
grensregio van Nederland en Nordrhein-Westfalen is aan Nederlandse zijde de 
Limburgse gouverneur Theo Bovens in zijn functie als „Rijksheer“ en aan NRW-zijde 
Europaminister dr. Holthoff-Pförtner. Ook staatssecretaris Raymond Knops, 
verantwoordelijk voor het buurlandenbeleid, is actief bij het proces betrokken. Voor de 
afstemming van de governance-structuur is aan Nederlandse zijde een extra 
adviesstructuur op politiek niveau tot stand gebracht, het Nijmegen-beraad.  

Hoogste doel is een governance-structuur te ontwikkelen die de daadkracht heeft 
vragen van de politiek op te pakken en aan de juiste actoren door te geven. 
Tegelijkertijd moet de governance stimuleren en ondersteunen. In deze nieuwe 
structuur moeten de regio's een veel grotere rol spelen dan tot nu toe het geval is. 
Niet alleen moeten de regio's inhoudelijke thema's aanleveren die 
grensoverschrijdend worden opgepakt, maar er wordt bovendien ingezet op een 
praktische tenuitvoerlegging van de politieke ambities door de regio's. 



 
De heer De Witt uit Nijmegen informeert of dit GROS Governance een versterking of 
juist een verzwakking van de Euregio Rijn-Waal inhoudt. De heer Kamps geeft aan 
dat de contacten met de uitvoerende instanties op landniveau een versterking van de 
Euregio Rijn-Waal inhoudt, omdat grensproblemen sneller worden onderkend en 
sneller worden opgepikt door de politiek. De heer Francken voegt hier nog aan toe 
dat de Euregio’s hun bestaansrecht pas zullen verliezen wanneer alle 
grensoverschrijdende problemen zijn opgelost. De gemeente Zevenaar merkt op dat 
er onderwerpen zijn die niet op de lijst staan, bijvoorbeeld toerisme. De heer Kamps 
geeft aan dat het bij de lijst van prioriteiten niet gaat om een complete opsomming, 
maar dat het thema toerisme geen nationale prioriteit heeft en eerder bij de regionale 
taken behoort.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

Punt 8 INTERREG VA 
Stand van zaken 

De leden van de Euregioraad hebben bij de stukken ook het stuk Stand van zaken 
aangetroffen. Er zijn geen vragen, noch kanttekeningen over dit onderwerp. 

Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 8b Nieuwe projectvoorstellen 

In de commissies en in het dagelijks bestuur zijn negen nieuwe Interreg VA-
projectvoorstellen gepresenteerd en besproken. De informatie over de projecten komt 
in de stukken uitvoerig aan de orde. 

De voorzitter geeft een toelichting bij de resultaten van het beraad in de commissies 
en het dagelijks bestuur: 

Aan zes van de negen projecten is in de commissies zonder verdere kanttekeningen 
een positief advies verleend. Bij de projecten 4, 5 en 9 zijn aanvullende vragen 
gesteld. De beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden.  

De projectvoorstellen 1-9 zijn in een schriftelijke procedure ook aan het dagelijks 
bestuur voorgelegd. 

Resumerend heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de projectvoorstellen.  

De adviezen en opmerkingen van de commissies en het dagelijks bestuur zijn in de 
verschillende bijgevoegde projectconcepten opgenomen. De antwoorden van de 
projectdragers op de vragen vanuit de commissies zijn verwerkt in de 
projectvoorstellen. 

De voorzitter stelt voor alle negen projecten in stemming te brengen.  

De gemeente Nijmegen verzoekt over project 9 (Hanzesteden) een afzonderlijke 
stemming te houden. 

Besluit over projecten 1 - 8: 

De Euregioraad besluit unaniem de projecten 1-8 met een positieve aanbeveling aan 
de stuurgroep INTERREG VA voor te leggen. 



Besluit over project 9: 

De Euregioraad besluit bij drie tegenstemmen en één onthouding project 9 
(Hanzesteden) met een positieve aanbeveling aan de stuurgroep INTERREG VA 
voor te leggen. 

 
Punt 8c Voorbereiding INTERREG VI 
 

De heer Kamps licht het voorbereidingsproces toe. De actuele ETS-verordening is 
deels identiek aan de verordening voor het lopende programma. De aspecten 
maatschappij en burgerbetrokkenheid worden in de actuele verordening nog eens 
duidelijker benadrukt. De huidige programmapartners zijn ook voor de komende 
programmaperiode bereid een nieuw programma te ontwikkelen. De Euregio's zijn 
ook rechtstreeks bij dit proces betrokken en worden vertegenwoordigd door de 
Euregio Rijn-Waal. Over de hoogte van het programmabudget kan momenteel nog 
niet veel worden gezegd. Dit hangt primair af van de definitieve vastlegging van het 
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van de Europese Commissie. 

In maart 2019 vinden naar het zich laat aanzien weer de eerste 
stakeholderbijeenkomsten over Interreg in de regio's plaats. Sjaak Kamps wijst in dit 
verband op een interessant boekje van de provincie Gelderland genaamd 
„INTERREG-Sowieso“, dat gaat over lobbywerk voor Interreg. 

Besluitvoorstel: 
Bespreking en kennisneming 

Punt 9  Begroting 
 
Mevrouw Knoor geeft een korte toelichting bij de begroting (Haushaltsplan) en het 
formatieplaatsenplan (Stellenplan) 2019. 

De gemeente Berg en Dal vraagt waarom het formatieplaatsenplan moet worden 
gewijzigd en of dit blijvend is. De heer Kamps geeft aan dat de wijziging van het 
formatieplaatsenplan op grond van meerdere nieuwe projecten en de daarmee 
samenhangende geplande formatieplaatsen noodzakelijk is. Na afloop van deze 
projecten loopt het aantal formatieplaatsen normaal gesproken weer terug en wordt 
het formatieplaatsenplan dus weer aangepast.  

Besluit: 
De Euregioraad stemt unaniem in met de begroting (Haushaltsplan en 
Haushaltssatzung) 2019 en het formatieplaatsenplan 2019.  
 

Punt 10 Aftredende leden van de Euregioraad 
 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 21 maart 2018 is 
de samenstelling van de Euregioraad gewijzigd. 

 
De voorzitter licht kort de gewijzigde samenstelling van de Euregioraad toe en dankt 
de aftredende (Nederlandse) leden voor hun inzet in de afgelopen zittingsperiode en 
overhandigt aan een ieder van hen een kleine attentie.  
 

Punt 11 Mededelingen   
 
 Euregio Eremedaille 
 



Het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft in zijn vergadering van 12 
oktober 2018 besloten de heer Theo Giesbers, woonachtig te Groesbeek dit jaar 
de Eremedaille toe te kennen. 
 

Besluit: 
Kennisneming 

 
Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 

 
Dit jaar vindt de eindejaarsreceptie van de Euregio Rijn-Waal plaats op 17 december 
2018.  

 
Besluit: 
Kennisneming 
 
Vergaderschema 2019 
 
Het vergaderschema voor 2019 van de Euregio Rijn-Waal is te vinden in de 
raadsstukken.  
 
De vergaderingen van de Euregioraad vinden plaats op de volgende data: 
 

- donderdag, 6 juni 2019 
- donderdag, 28 november 2019   

 
De informele Euregioraadbijeenkomst vindt plaats op 21 maart 2019. 
 
Besluitvoorstel: 
Kennisneming 
 

Punt 12  Rondvraag/sluiting van de vergadering  
De heer Gietemann van Stadt Kleve informeert naar de stand van zaken van de 
mogelijkheid van reactivering van het baanvak Kleve/Nijmegen. De Landrat heeft na 
vele gesprekken aangegeven dat de discussie gesloten is, omdat de gemeenten Berg 
en Dal en Nijmegen zich van de plannen hebben gedistantieerd. De heer Gietemann 
wil graag weten of de Euregio Rijn-Waal met betrekking hiertoe nog actief wordt. De 
heer Kamps geeft aan dat het momenteel weinig zin heeft om nog stappen te 
ondernemen in het kader van een mogelijke reactivering van de spoorlijn, wanneer 
meerdere partijen zich uit het plan hebben teruggetrokken. 
  
De voorzitter dankt mevrouw Westkamp voor het beschikbaar stellen van de ruimten 
en de geboden gastvrijheid. 
 
Hij bedankt de leden van de raad voor de constructieve en aangename vergadering 
en nodigt hen uit voor een afsluitende borrel en een rondleiding in het LVR Museum. 
De vergadering wordt om 16:00 uur gesloten.  
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