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BRUSSELS LOF

Brussels Lof december 2019
Wij blikken terug op een bewogen en succesvol Europees jaar.
Met veel plezier hebben wij gewerkt aan het op de kaart zetten
van de regio Arnhem Nijmegen in Brussel en aan het ontwikkelen
en
binnenhalen
van
nieuwe
Europese
projecten.
Graag willen we alle bestuurders, collega’s en vele anderen uit de
regio die hier aan hebben meegewerkt van harte bedanken voor
hun enthousiasme en vasthoudendheid. Zonder jullie niet
aflatende
steun
en
geduld
was
het
nooit
gelukt!
Een zalig kerstfeest en spetterend Nieuwjaar gewenst door
Arnout, Ferit en Geert

Een bewogen Europees jaar

Een bewogen Europees jaar.Met de Brexit, Europese
verkiezingen en een nieuwe Europese Commissie mag
2019 gerust zo genoemd worden. Ook voor de regio
Arnhem Nijmegen was 2019 een bewogen Europees jaar
met als onbetwiste hoogtepunten onze deelname aan
de European Week of Regions and Cities, de succesvolle
Europese lobby voor de ICE via Arnhem naar Berlijn,
een druk bezochte conferentie over energieopslag in
Brussel en het binnenhalen van de prestigieuze Polis
conferentie.

Daarnaast honoreerde de Europese Commissie de volgende 7 Europese projecten die
mede door onze regio waren ingediend : digital support for the repair economy
(circulaire economie), e-hubs (electrische mobiliteit), HECTOR (huisvuilwagens op
waterstof), Sumps-up (duurzame mobiliteit), H2ships (volgen onderzoek waterstof
schepen), In Demand (zorginnovatie) en B-solution (grensoverschrijdende arbeidsmarkt).
De projecten ELLO (stadsdistributie) en MADAME (luchtkwaliteit) werden helaas
afgewezen.
Verder slaagden we er in 2019 in om in totaal 6 nieuwe projectaanvragen op zeer
uiteenlopende terreinen bij de Europese Unie in te dienen. Het gaat om de volgende
projecten : Homeowner Empowerment in the Energy Transition (energiearmoede);
Energy

Transhipment

Hub

Nijmegen

(schone

scheepvaart);

Reciprocity

(klimaatadaptatie); Liveable Cities (klimaatadaptatie); Robust (obesitas) en Liberation
Route

Europe

town

network

(herdenken

bevrijding).

In de loop van 2020 zal duidelijk worden welke van deze projecten door mogen naar een
volgende ronde en/of gehonoreerd zullen worden. Ook zitten er nog een aantal
projecten in de pijplijn die naar verwachting in de eerste maanden van 2020 zullen
worden ingediend. In de volgende Brussels Lof zullen we nader op deze projecten ingaan
en geven we ook een financieel overzicht van de subsidies die we via de projecten
binnen hebben gehaald en in 2020 nog kunnen binnenhalen.

Polis Conferentie 2020 over Duurzame Mobiliteit naar regio Arnhem
Nijmegen

De Europese Polis Conferentie 2020 over duurzame mobiliteit vindt op 2 en 3
december 2020 plaats in de regio Arnhem Nijmegen. Polis is het Europese netwerk van
steden en regio’s op het gebied van duurzame mobiliteit, transport en innovatie.
Twee dagen lang worden de meest nijpende onderwerpen op het gebied van
stedelijke mobiliteit aangepakt. Polis heeft aan de regio Arnhem Nijmegen en aan
provincie Gelderland gevraagd om samen de jaarconferentie te organiseren vanwege
de duurzame en vooruitstrevende aanpak van mobiliteitskwesties in de regio.

LEES MEER →

Europese Green Deal biedt kansen voor de
regio
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op woensdag 11
december de Europese Green Deal is gepresenteerd. De
Green Deal is topprioriteit en de rode draad door alle
plannen die de Europese Commissie de komende 5 jaar
zal presenteren. Het is daarom goed om te weten wat
deze deal inhoudt, welke maatregelen er worden
getroffen en wat dit voor onze regio betekent. In
bijgaand artikel heeft Bureau Brussel de belangrijkste
speerpunten uit de Green Deal en een aantal reacties
er op voor u op een rijtje gezet.

LEES MEER →

Subsidieaanvraag
binnenvaart ingediend

laadinfrastructuur

Eind november heeft de gemeente Nijmegen samen
met energiebedrijf ENGIE en scheepvaartonderneming
BCTN bij OP Oost het project Energie Transhipment
Hub Nijmegen ingediend.
Het gaat om een zogeheten EFRO aanvraag voor het verkrijgen van Europese subsidie.
Het doel is de ontwikkeling van een zero-emissie laad infrastructuur voor elektrische
schepen op de Waal, maar ook andere voertuigen (zoals vrachtwagens en heftrucks)
zouden in de toekomst via het project elektrisch en zonder uitstoot van schadelijke
stoffen geladen kunnen worden.

LEES MEER →

ERAC rapport: Europese samenwerking loont

In opdracht van de provincie Gelderland heeft ERAC in
beeld gebracht waar de Europese euro’s in onze
provincie terechtkomen. Van de 654 miljoen euro aan
Europese

subsidiegelden

in

Gelderland

komt 320

miljoen in de regio Arnhem Nijmegen terecht. Dit
geeft een goed beeld in de Europese activiteiten vanuit
onze regio.

LEES MEER →

Eerste Europese resultaten voor internationale
treinverbindingen

De Europese basis voor sterkere internationale
treinverbindingen vanuit de Regio Arnhem Nijmegen is
gelegd. Steun bij Europees Parlement, de Europese
Commissie en Duitsland neemt hiervoor toe. Afgelopen
maanden heeft Bureau Brussel zich samen met de
regionale mobiliteitsagenda sterker ingezet voor
duurzame, internationale treinverbindingen vanuit de
Regio Arnhem Nijmegen.
De regio is namelijk uitstekend gepositioneerd om Nederland betere verbindingen te
bieden naar zowel Frankfurt als Berlijn. We hebben nu de eerst Europese resultaten
geboekt.
Caroline Nagtegaal (Europees Parlement, VVD) heeft vragen gesteld aan de Europese
Commissie over hoe Europa wil investeren in de verbinding Amsterdam-Arnhem-Berlijn.
Doordat dit ondersteund is vanuit Duitse zijde zien we daar ook steun toenemen.
De Gelderlander schreef er het volgende over: duitse-steun-voor-arnhem-als-tussenstop.
Tijdens de Polis 2019 conferentie in Brussel gaf Arnout Smit een presentatie over hoe de
Regio Arnhem Nijmegen bijdraagt aan duurzame internationale verbindingen. De
presentatie

is

hier

te

vinden.

Het regionale ambitiedocument duurzame mobiliteit is in het Nederlands, Engels en
Duits te vinden op https://www.regioan.nl/thema-s/mobiliteit/

Agenda















9 - 11 januari 2020: overdracht nieuwe European Green Capital 2020, Lissabon.
22 januari: bijeenkomst Declaration of Nijmegen over verduurzaming
binnenvaart. Lees meer, deelname na aanmelding per mail.
29 januari: NL/NRW Combined Energy Conference 2020, Arnhem. Lees meer.
30 en 31 januari: EU Cities Forum, Porto (PT). Lees meer.
4 en 5 februari: Hyvolution waterstofconferentie en bijeenkomst S3 partnerschap
European Hydrogen Valleys, Parijs. Lees meer.
4 en 5 februari: Liberation Route Europe Forum, Brussel. Lees meer.
10 - 12 maart: International Health Valley evenement (Nijmegen). Lees meer.
11 - 15 mei: RegioReis Arnhem Nijmegen. De definitieve data liggen nog niet vast.
15 mei: Duurzaamheidsfestival The future of us, Arnhem. Informatie volgt nog.
26 mei: Circulaire Economie Festival 6 e editie, De Vereeniging in Nijmegen. Lees
meer.
1 - 5 juni: EU Green Week. Lees meer.
23 - 25 juni: European Sustainable Energy Week (Brussel). Lees meer.
12 - 15 oktober: European Week of Regions and Cities (Brussel).
2 en 3 december: Polis conferentie, Arnhem. Lees meer.

