Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 9 juni 2022 in Groesbeek
De Euregioraadsvergadering vond deze keer in fysieke vorm plaats in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. Voorzitter Thomas Ahls heette de ruim 90 aanwezigen van harte welkom. Vervolgens
heette wethouder Erik Weijers de aanwezigen namens de Gemeente Berg en Dal van harte welkom
in Groesbeek en verwelkomde museumdirecteur Wiel Lenders iedereen in het museum.
Euregionaal Mobiliteitsplan
Tijdens de Euregioraadsvergadering heeft het onderzoeksconsortium de aanpak en de stand van
zaken met betrekking tot de uitwerking van de cases voorgesteld.
Op 10 maart 2022 heeft de Euregioraad het Euregionaal Mobiliteitsplan vastgesteld en tevens 5
mobiliteitsinitiatieven (cases) aangewezen, die in het kader van het INTERREG-Project Euregionaal
Mobiliteitsplan verder uitgewerkt dienen te worden. Dit zijn:
1)
2)
3)
4)

Voorstudie grensoverschrijdende fietstracés
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk
Onderzoek naar grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur
Inventariseren kansen voor grensoverschrijdende samenwerking multimodale overslagpunten
gecombineerd met een onderzoek grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem
vrachtautoparkeerplaatsen
5) Voorstudie realisatie grensoverschrijdende Mobility-on-Demand
Er wordt per case onderzocht worden, welke partners, maatregelen en financiën benodigd zijn om
het desbetreffende mobiliteitsinitiatief te realiseren. Hiertoe worden per initiatief drie
stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Doel is het dat deze cases aansluitend (maar buiten het
INTERREG-project Euregionaal Mobiliteitsplan) ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De eerste
bijeenkomsten hebben medio mei plaatsgevonden. De volgende overleggen staan voor 27 juni en
medio september gepland.
 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.
Interreg VI A
De officiële aftrap van het Interreg VI A-programma Duitsland-Nederland 2021-2027 vond plaats op
20 april tijdens een digitaal evenement. Hubert Bruls was als vertegenwoordiger van de Euregio's
betrokken bij een paneldiscussie. Meer dan 600 belangstellenden keken naar de livestream. Na
afloop waren onze regionale programmamanagers aanwezig om vragen te beantwoorden.
Nieuwe projectaanvragen kunnen vanaf 21 april worden ingediend. De hoofdthema's van het nieuwe
Interreg VI-programma zijn:
 Een innovatiever programmagebied
 Een groener programmagebied
 Samen werken aan een verbonden grensgebied
 Europa dichter bij de burger.
Binnen Interreg VI is er ruim 225 miljoen Euro aan EU-middelen beschikbaar voor de ondersteuning
van projecten. Voor de eerste twee prioriteiten is ca. 65% van het budget gereserveerd. Voor de
laatste beide prioriteiten is 35% van de middelen beschikbaar.

Er zijn veel aanknopingspunten naar de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal. Het
Euregiosecretariaat zal organisaties en bedrijven in de regio actief benaderen en hen ondersteunen
bij de ontwikkeling van passende projectvoorstellen.
 Alle informatie over het nieuwe Interregprogramma is te vinden op www.deutschlandnederland.eu. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de collega´s van het regionale
programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal (rpm@euregio.org; +49-2821-79300).
Grenslandagenda NRW-NL
Tijdens de vierde Grenslandconferentie op 31 maart in Aachen in Duisburg hebben Nederland en
Nordrhein-Westfalen de nieuwe Grenslandagenda voor 2022 vastgesteld met de thema´s
arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. De Grenslandagenda 2022 vindt u op deze website.
 De Grenslandconferentie 2023 zal in het najaar in Nijmegen en daarmee in de Euregio RijnWaal plaatsvinden. plaatsvinden. Zodra de datum hiervoor bekend is, zullen wij u deze
mededelen.
Afscheid oud-Euregioraadsleden
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de herindeling van
vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk is de samenstelling van de Euregioraad
veranderd. Tijdens vergadering werden de vertrekkende Nederlandse Euregioraadsleden bedankt n
voor hun inzet in de afgelopen raadsperiode en kregen zij als blijk van waardering een kleine attentie.
De oud-raadsleden die niet aanwezig konden zijn, ontvangen deze blijk van waardering binnenkort
per post.
Informatiebijeenkomst nieuwe Euregioraadsleden
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart 2022 en de
herindeling van vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn er veel nieuwe
Euregioraadsleden bijgekomen. Voor de nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden vindt op donderdag
13 oktober 2022, 15.00 uur een hybride informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst
worden de nieuwe raadsleden geïnformeerd over de taken, structuur en gremia van de Euregio RijnWaal en de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse gemeentelijke structuren en
verantwoordelijkheden.
 De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
Euregioraadsreis naar Brussel
In het kader van het 50-jarig jubileum van de Euregio Rijn-Waal was voor 2021 een Euregioraadsreis
naar Brussel gepland. Helaas kon deze reis vanwege corona niet doorgaan. Aangezien het er op lijkt,
dat de corona-situatie zich heeft gestabiliseerd, vindt de Euregioraadsreis nu dit jaar op 22 en 23
september plaats. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de Europese Commissie en het
Europees Parlement, waar wij in gesprek gaan met enkele leden van het Europees Parlement en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Ook brengen wij een bezoek aan de Euregio MaasRijn en het voormalige Neutraal-Moresnet. Uiteraard biedt het programma daarnaast voldoende
gelegenheid om uw collega-raadsleden en de medewerkers van het secretariaat beter te leren
kennen.

 Geïnteresseerde Euregioraadsleden kunnen zich nog tot 30 juni via info@euregio.org oor
deze reis aanmelden. Alle verdere informatie m.b.t het vervoer, opstapplekken,
overnachtingsadres etc. wordt zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.
Euregio-Wegwijzer
Nadat de Euregio Rijn-Waal in 2013-2014 en 2017-2019 het programma Euregio-Wegwijzer aan haar
leden heeft aangeboden, biedt de Euregio Rijn-Waal dit programma in 2022-2023 opnieuw aan.
Euregio-Wegwijzer heeft tot doel leden van de Euregioraad en Euregio-commissies,
Euregiocontactpersonen en Euregio-ambassadeurs kennis bij te brengen over de verschillende
politieke, organisatorische en culturele structuren tussen Duitsland en Nederland, en de
taalvaardigheid voor de uitvoering van Duits-Nederlandse projecten te versterken. Het programma
bestaat uit vier onderdelen: cultuurcursus, taalcursus Duits of Nederlands, excursies en een
uitwisselingsprogramma
 Dit jaar zal de tweedaagse cultuurcursus worden aangeboden. Dit seminar vindt plaats op 14
en 15 december. De overige onderdelen zullen in 2023 worden aangeboden.
Jaarrekening 2021
Er zijn bij de controle van de jaarrekening over 2021 geen onregelmatigheden vastgesteld. Het jaar
wordt met een klein tekort van € 12.346,38 afgesloten. De Euregioraad heeft decharge verleent aan
het Dagelijks Bestuur en aan de secretaris.

Jaarrekening 2021
Projecten
logistiek, verkeer
en opslag
€ 627.424,07

Projecten
wetenschappelijk onderzoek,
innovatie en technologie

Projecten
arbeidsmarkt en
bedrijfsadvisering

€ 5.716.430,25

€ 220.611,84

People to
People
€ 735.016,44

Projecten
agrobusiness en food
€ 1.397.250,66

Projecten
gezondheid en welzijn

Budget
Euregio Rijn-Waal
2021

Projecten
energie en
milieubescherming

€ 922.272,89

€ 3.243.177,93

€ 3.327.151,73

Projecten
onderwijs
en cultuur
€ 1.472.106,96
Projecten
kunst, entertaiment
en creatieve sector
€ 548.538,52

2021totaal/Inkomsten (€ 3.230.831,55)
Ledenbijdrage en
institutionele subsidies

GrensInfoPunt
€ 468.387,96

GrensInfoPunt
Euregionaal Mobiliteitsplan

€ 536.825

€468.388

€43.276

People to People
DigiPro/EnerPRO
Gezondheidszorg en welzijn

Overige inkomsten

2021totaal/Uitgaven (€ 3.243.177,93)

Interreg Europe

€ 565.019

Interreg-Financiële controle

€231.509
€9.685
€107.738
€122.743
€133.298

Interreg-Projectenbegeleiding
Subsidies EU en regionale
cofinanciering

€611.999

Interreg-Programmabegeleiding
€ 2.128.988

Euregio-Forum
Organisatiekosten Euregio

€704.764
€63.234
€746.543

