Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 12 juni 2019 in Doetinchem
Op uitnodiging van de Gemeente Doetinchem vond de Euregioraadsvergadering deze keer in het
Amphiontheater in Doetinchem plaats. Deze moderne theaterzaal vormt het hart van het culturele
leven in de Achterhoek.
Apeldoorn toegetreden tot de Euregio Rijn-Waal
De Gemeente Apeldoorn heeft op 9 april jl. officieel om toetreding tot de Euregio Rijn-Waal per 1
juni 2019 verzocht. De Gemeente Apeldoorn heeft haar focus de laatste jaren steeds meer op de
versterking van de samenwerking met de Duitse buren gericht. Om deze banden te kunnen
verstevigen en optimaal te benutten heeft Apeldoorn besloten om zich aan te sluiten bij de Euregio
Rijn-Waal. De sectoren economie, duurzame ontwikkeling, mobiliteit en toerisme zijn sectoren waar
samenwerkingsmogelijkheden worden gezien
 De Euregioraad heeft met dit verzoek ingestemd.
 De Gemeente Apeldoorn zal conform de statuten met 4 leden in de Euregioraad
vertegenwoordigd zijn.
Actualisering Euregio-statuten
De Bezirksregierung Düsseldorf (toezichthouder) heeft de Euregio Rijn-Waal onlangs aangeraden om
de statuten op enkele punten aan te passen. Formeel gezien is bijvoorbeeld voor elke verandering in
de ledenstructuur een wijziging van de statuten nodig. Ook sluit o.a. de samenstelling van de
statuten niet langer aan bij de huidige ledenstructuur. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur heeft
besloten de statuten te actualiseren. De geactualiseerde statuten zijn ter instemming aan de
Euregioraad voorgelegd.
 De Euregioraad heeft met de voorgestelde actualisering van de Euregio-statuten ingestemd.
 De statuten worden ter formele goedkeuring voorgelegd aan de Bezirksregierung Düsseldorf.
Na goedkeuring zullen de statuten op www.euregio.org worden gepubliceerd en aan de
lidorganisaties worden toegezonden

Herijking Strategische Agenda 2020
In de vergadering van 22 november 2018 heeft de Euregioraad besloten de actuele Strategische
Agenda van de Euregio Rijn-Waal te herijken. Daartoe werd begin 2019 in een eerste stap
geïnventariseerd in hoeverre de doelstellingen uit de Strategische Agenda tot nu toe gerealiseerd
konden worden. De resultaten van deze inventarisatie zijn in een kort evaluatiebericht (Link)
samengevat. De informele Euregioraadsbijeenkomst van 21 maart 2019 stond thematisch eveneens
in het teken van de herijking van de Strategische Agenda. Op basis van deze eerste resultaten is een
enquête ontwikkeld, die de leden eind mei digitaal ontvangen. De resultaten van de enquête worden
gebruikt voor de inhoudelijke sturing van het verdere proces. Het Dagelijks Bestuur heeft bovendien
Euregio-Ambassadeur Jan van Zomeren verzocht om het secretariaat bij de actualisering van de
Strategische Agenda te ondersteunen.
 Alle lidorganisaties zijn per e-mail verzocht om tot 1 juli de enquête
(https://www.surveymonkey.de/r/FSTW6GY) in te vullen.
 In het najaar worden diverse stakeholder bijeenkomsten georganiseerd.
 Het eerste concept zal in het voorjaar aan de Euregioleden worden voorgelegd. ER wordt
naar gestreefd om de geactualiseerde agenda in november 2020 door de Euregioraad te
laten vaststellen

Euregionaal Arbeidsmarktplatform
De Euregio Rijn-Waal streeft naar een transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om dit doel
te bereiken is er op initatief van de Euregio Rijn-Waal op 24 januari jl in Arnhem besloten om een
arbeidsmarktplatform voor de Euregio Rijn-Waal op te richten. In drie werkgroepen, te weten
arbeidsbemiddeling, onderwijs en informatie en communicatie zullen concrete acties en maatregelen
in samenwerking met de regionale belanghebbenden worden ontwikkeld. O.a. het UWV, de Agentur
für Arbeit en Nederlandse en Duitse werkgevers- en werknemersorganisaties zijn bij het platform
aangesloten. Het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal coördineert de activiteiten van het
platform.
Met dit platform geeft de Euregio Rijn-Waal tevens invulling aan het punt Arbeidsmarkt zoals dit is
opgenomen in de grenslandagenda die Nederland en Nordrhein-Westfalen voor het
buurlandenbeleid (GROS Governance) hebben opgesteld. Deze grenslandagenda werd tijdens de
eerste grenslandconferentie op 9 mei jl. in Venlo aangekondigd. Centrale onderwerpen zijn
arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit. Het onderwerp veiligheid zal op een later moment aan de
grenslandagenda worden toegevoegd.

Snelfietspaden – Euregionaal mobiliteitsplan
De zes grote steden in de Euregio Rijn-Waal Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen en Ede
werken de komende jaren intensief samen aan een grensoverschrijdende duurzaamheidsagenda.
Daarom hebben deze zes steden in kader van een INTERREG People-to-People-project een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar ontwikkeling van (grensoverschrijdende) fietssnelroutes.
De studie brengt (potentiële) snelfietsroutes in de gehele Euregio Rijn-Waal in beeld. De meesten zijn
geconcentreerd in en rond het stedelijk gebied. Enkele (grensoverschrijdende) snelfietsroutes komen
als kansrijk naar voren. Dit betreft o.a. de verbindingen Emmerich-Doetinchem-Zevenaar en
Emmerich-Kleve en Moers-Kamp-Lintfort. Ook het snelfietspad Kleve-Kranenburg(-GroesbeekNijmegen) biedt veel potentieel. Het doel is om op middellange termijn deze verbindingen uit te
bouwen en als fietssnelroutes te etableren.
 Het rapport kan via de volgende link worden gedownload: Euregionaal mobiliteitsplan

Stand van zaken INTERREG V A
De projectontwikkeling in het kader van het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland
verloopt voorspoedig. Tot nu toe zijn er 38 projecten door de INTERREG-stuurgroep goedgekeurd; 9
bovenregionale projecten en 29 regionale projecten met een totaal volume aan EU-middelen van
€ 64,4 miljoen.
 De Euregioraad heeft in de vergadering een positief standpunt ingenomen met betrekking
tot de volgende INTERREG-aanvragen:
1. Zorg: korter, sneller, beter – zorginnovatie op het gebied van voedsel-allergie bij kinderen
en beroertezorg zonder grenzen
2. Endocare – verbetering en vernieuwing in de endosopische zorg (darmkanker)
 Voor informatie over deze projecten en het INTERREG programma kunt u graag contact
opnemen met het Regionale Programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal:
info@euregio.org, +49-28217-793038.

Toekomst INTERREG 2020+
Hoewel de huidige INTERREG-periode pas halverwege is, heeft de Europese Commissie vorig voorjaar
al de eerste conceptverordeningen gepubliceerd voor het INTERREG VI-programma. Hiermee is ook
het startschot voor de onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie over de
uiteindelijke precieze verordeningen en het budget gegeven. O.a. wegens de Brexit zal het naar
verwachting nog enige tijd duren, voordat het definitieve budget bekend is.
Dat neemt niet weg, dat de programma-partners op 4 juli 2018 zijn gestart met de voorbereidingen
voor INTERREG VI Deutschland-Nederland. In de voorbereidingsgroep zijn alle partners
vertegenwoordigd. De vier Duits-Nederlandse Euregio’s worden door de Euregio Rijn-Waal
vertegenwoordigd. De voorbereidingsgroep heeft eind maart en begin april 2
stakeholderbijeenkomsten georganiseerd in Emmen en Kalkar. Uit de stakeholderbijeenkomsten
kwamen twee prioriteiten voor het nieuwe programma, die ook aansluiten bij de standpunten van de
programma-partners:
1) Een slimmer Europa
2) Een socialer Europa, dat dichter bij de burger staat.
Daarnaast werkt de voorbereidingsgroep aan nieuwe vereenvoudigingsvoorstellen en een snellere
besluitvormingsprocedure.
 Goedkeuring van het programma wordt in de loop van 2021 verwacht.

