Van: Euregio Rhein Waal <info@euregio.org>
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 10:05
Aan: Euregio Rhein Waal <info@euregio.org>
Onderwerp: Raadsmemo Euregio Rijn-Waal 10-06-2021 / Ratsnotiz Euregio Rhein-Waal 10.06.2021

In de bijlage(n) van deze mail zijn potentiele bedreigingen verwijderd.
Klik hier als u de originele bijlage(n) toch nodig heeft (een verklaring is vereist).

Zu Ihrer Information / ter informatie

Von: Euregio Rhein Waal
Gesendet: Mittwoch, 16. Juni 2021 09:55
An: Euregio Rhein Waal <info@euregio.org>
Betreff: Raadsmemo Euregio Rijn-Waal 10-06-2021 / Ratsnotiz Euregio Rhein-Waal 10.06.2021
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd ontvangt u een memo met de belangrijkste resultaten van de Euregioraadsvergadering
van 10 juni jl..
Dit memo is een initiatief van het Euregio-platform voor raadsleden. U kunt dit memo gebruiken om
aan uw gemeenteraad verslag te doen over actuele ontwikkelingen binnen de Euregio Rijn-Waal.
Voor aanvullende informatie staan wij u graag ter beschikking.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Kamps

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie eine Notiz mit den wichtigsten Ergebnissen der Euregioratssitzung vom 10. Juni.
Diese Notiz ist eine Initiative der Euregio-Plattform für Ratsmitglieder. Sie können diese Notiz als
Grundlage für die Berichterstattung über die aktuellen Entwicklungen in der Euregio Rhein-Waal an
Ihren Gemeinderat nutzen. Für ergänzende Informationen können Sie gerne Kontakt mit uns
aufnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Sjaak Kamps
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Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 10 juni 2021 in Nijmegen/digitaal
Wegens Corona vond de Euregioraadsvergadering dit keer via zoom plaats. Voorzitter Thomas Ahls
en vice-voorzitter Hubert Bruls begroeten de deelnemers vanuit de historische Trêveszaal in het
stadhuis van Nijmegen.
Afscheid Geert van Rumund
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Geert van Rumund. Geert van Rumund was tot
eind mei burgemeester van Wageningen en maakte sinds 2019 deel uit van het Dagelijks Bestuur. Hij
heeft zich als burgemeester van de stad, waarin de Duitse capitulatie werd getekend, steeds sterk
gemaakt voor de grensoverschrijdende betrekkingen. De opvolger van Geert van Rumund in het
Dagelijks Bestuur is nog niet bekend.
50 jaar ERW
Dit jaar bestaat de Euregio Rijn-Waal 50 jaar en dit jubileum dient gevierd te worden.
Zo is er o.a. op onze website www.euregio.org een aparte rubriek ingericht, waarin verwezen wordt
naar de diverse jubileumactiviteiten en publiceren wij elke maand een interessant artikel uit het
verleden. Verder zijn er diverse publicaties gepland, waaronder een kroniek, een bundeling van
portretten van inwoners uit de Euregio Rijn-Waal, die over hun euregionale identiteit berichten en
een brochure met de mooiste wandel- en fietsroute. Elke lidorganisatie is met een route in de
brochure vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de corona-situatie vindt er op 13 december 2021 een Euregionale Kerstmarkt plaats
met producten, demonstraties en optredens verzorgd door (INTERREG)projectpartners en willen wij
nog een publieksgerichte “ludieke” actie organiseren in de vorm van een grensharmonie.
Euregionaal Mobiliteitsplan
De Euregioraad heeft in zijn vergadering van 28 november 2019 het secretariaat van de Euregio RijnWaal verzocht om een Euregionaal Mobiliteitsplan op te stellen, dat antwoord geeft op de
uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, waarmee de Euregio Rijn-Waal
geconfronteerd wordt. Het secretariaat heeft hieraan gevolg gegeven en een INTERREGprojectaanvraag voor het opstellen van een Euregionaal Mobiliteitsplan ingediend, die op 8 oktober
2020 door de INTERREG-stuurgroep is goedgekeurd.
Voor de ontwikkeling van het Euregionale Mobiliteitsplan wordt samengewerkt met een consortium
bestaande uit Loendersloot Groep BV, IGS Ingenieursgesellschaft Stolz mbH und Jan Oostenbrink
Intercultural Management Cross Border Cooperation. Het proces wordt vanuit het Dagelijks Bestuur
begeleid door Peter Hinze, burgemeester van Emmerich.
Tijdens de Euregioraadsvergadering presenteerde het consortium de stand van zaken met betrekking
tot de Desk Research. Tevens werden de zes stakeholderbijeenkomsten die de komende weken
plaatsvinden toegelicht.
 De Desk Research kunt hier downloaden
 Mocht u geïnteresseerd zijn in de stakeholderbijeenkomsten of algemene aanvullende
informatie over het Euregionaal Mobiliteitsplan wensen, kunt u contact opnemen met Heidi
de Ruiter via deruiter@euregio.org of +49-2821-793022.
Voorbereiding INTERREG VI A
In juli 2020 is door de Europese Ministerraad onder Duits voorzitterschap het Meerjarig Financieel
Kader (MFK) van de Europese Unie voor de periode 2021 – 2017 vastgesteld. In het MKF zijn ook de
financiële randvoorwaarden voor het nieuwe Interreg VI programma 2021-2027 opgenomen. Voor

het Interreg VI programma is iets minder dan 8 miljard euro beschikbaar. Het programma NederlandDeutschland kan de komende subsidieperiode over een cofinancieringsbedrag van 240 miljoen euro
beschikken, dit is 18 miljoen euro meer dan in het huidige programma.
De Interreg-partners van het Interreg VI A programma Nederland-Duitsland zijn al geruime tijd bezig
met de inhoudelijke voorbereiding van het nieuwe Interreg-VI A programma. Er hebben
stakeholderbijeenkomsten (o.a. in Kalkar) plaatsgevonden en er is gekeken naar de toekomstvisies
van Rijk, Provincies, Deelstaten en Euregio’s. Op basis daarvan en op basis van de concept-Interreg
verordening, zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen geformuleerd die leiden tot een viertal
prioriteiten voor het nieuwe Interreg VI A programma Nederland-Duitsland:
 Een innovatiever programmagebied
 Een groener programmagebied
 Samen werken aan een verbonden grensgebied
 Europa dichter bij de burger.
Voor de eerste twee prioriteiten is ca. 65% van het budget gereserveerd. Voor de laatste beide
prioriteiten is 35% van de middelen beschikbaar.
Deze prioriteiten sluiten goed aan bij de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal en
bieden volop kansen om voor de Euregio belangrijke initiatieven financieel te ondersteunen.
Op dit moment is er nog onzekerheid over het definitieve programma-gebied. De Europese
Commissie wil het werkgebied verkleinen. In ons werkgebied staan onder meer de regio´s Veluwe en
Zuid-West Gelderland ter discussie. De programma-partners hebben bij de Europese Commissie
aangegeven, dat zij graag aan het huidige programmagebied willen vasthouden.
 Volgens de huidige tijdsplanning kan het nieuwe Interreg VI A programma NederlandDuitsland deze zomer in Brussel bij de EU ingediend worden. Goedkeuring van het
programma zou dan in het meest positieve scenario nog eind 2021 plaats kunnen vinden.
Grenslandagenda NRW-NL
Tijdens de tweede Grenslandconferentie op 2 december 2020 in Duisburg hebben Nederland en
Nordrhein-Westfalen de nieuwe Grenslandagenda voor 2021 vastgesteld met de thema´s
arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. De Grenslandagenda 2021 vindt u onder
https://www.mbei.nrw/sites/default/files/asset/document/grenzlandagenda2021.pdf
 De Grenslandconferentie 2022 zal dit jaar op 30 september in Enschede plaatsvinden. Al naar
gelang de Corona-situatie zal de Grenslandconferentie digitaal of in hybride vorm
plaatsvinden. De Save the Date is op 30 april verstuurd. De uitnodiging met het programma
volgen tijdig.
 De Gemeente Apeldoorn heeft in dit kader aangeboden om in 2022 een
grensoverschrijdende conferentie rondom het thema veiligheid te organiseren, die naar alle
waarschijnlijkheid in mei 2022 zal plaatsvinden. Voor de organisatie van de conferentie
ontvangt de Gemeente Apeldoorn een People to People subsidie.
Jaarrekening 2020
Er zijn bij de controle van de jaarrekening over 2020 geen onregelmatigheden vastgesteld. Het jaar
wordt met een klein positief overschot van € 112.170,31 afgesloten. De Euregioraad heeft decharge
verleent aan het Dagelijks Bestuur en aan de secretaris.

Jaarrekening 2020
Projecten
logistiek, verkeer
en opslag

Projecten
wetenschappelijk onderzoek,
innovatie en technologie

Projecten
arbeidsmarkt en
bedrijfsadvisering
€ 268.241,49

€ 11.355.091,32

€ 2.534.904,57

Projecten
agrobusiness en food
€ 4.649.650,86

People to
People
€ 584.866,32

Budget
Euregio Rijn-Waal
2020

Projecten
energie en milieubescherming

Projecten
gezondheid en welzijn
€ 992.753,39

€ 2.915.177,69

€ 4.583.292,31

Projecten
onderwijs
en cultuur
€ 1.723.240,17
GrensInfoPunt
€ 404.761,19

Projecten
kunst, entertaiment
en creatieve sector
€ 508.496,66

2020totaal/Inkomsten (€ 3.027.348,00)
Ledenbijdrage en
institutionele subsidies

Overige inkomsten

GrensInfoPunt

2020totaal/Uitgaven (€ 2.915.177,69)
€404.761

People to People

€ 549.059

DigiPro/EnerPRO

€ 525.150

€222.315
€9.134

Gezondheidszorg en welzijn

€129.730

Interreg Europe

€126.476

Interreg-Financiële controle

€142.157

Interreg-Projectenbegeleiding
Subsidies EU en regionale
cofinanciering

€567.331

Interreg-Programmabegeleiding
€ 1.953.139

Euregio-Forum
Organisatiekosten Euregio

€588.793
€71.075
€653.405

