Evaluatieverslag EUWRC 2018
Van 8 t/m 11 oktober 2018 vond de European week of Regions and Cities plaats in Brussel. Vanuit heel
Europa waren 6700 deelnemers en 800 sprekers aanwezig. In totaal vonden er 212 sessies en
bijeenkomsten plaats.
Achtergrond
Het Committee of the Regions organiseert sinds 2003 jaarlijks de Open Days. Het CoR heeft als missie
het bevorderen van de Europese integratie en het betrekken van de regio's bij de EU-besluitvorming.
Burgemeester Bouwmeester maakt deel uit van de Nederlandse delegatie binnen het CoR.
De vierdaagse conferentie dient, in lijn met de algemene ambities van het CoR, om:
•
Kennis uit te wisselen over regionale en stedelijke ontwikkeling tussen ambtenaren van regionale
en lokale overheden samen met deskundigen.
•
Regio´s en steden inspraak geven op de ontwikkeling van het EU-cohesiebeleid
•
Besluitvormers erop attent maken dat het belangrijk is dat regio´s betrokken zijn bij het EUbeleidsvormingsproces.
Deelname Coevorden
Vanuit Coevorden namen deel namens het college burgemeester Bert Bouwmeester en de wethouders
Jeroen Huizing en Joop Brink, Joop Slomp en Ton Soppe namens de raad en vanuit de ambtelijke
organisatie Rieja Raven en Irene Dröge.
Verslag van de activiteiten
In het algemeen geldt dat het bezoeken van de workshops, side events en netwerkbijeenkomsten twee
dingen oplevert, kennis van thema´s die actueel zijn voor onze regio en versterking van het netwerk. In
de onderstaande tabel zijn daarom de resultaten op deze twee gebieden inzichtelijk gemaakt.
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Bijeenkomst
Boosting cross
border regions by
recovering missing
rail links
(Bert, Rieja)

Thema
De recent
verschenen
rapportage
‘cross-border
rail missing
links on the
internal EU
border’

Delivering
sustainable
development goals
at a local level

Duurzaamheid

(Joop B., Joop S.,
Ton, Irene)

Cross border
cooperation to
accelerate the
deployment of
alternative fuels

Duurzaamheid
- mobiliteit

(Jeroen, Ton,
Irene)

Informeel gesprek
met Agnes
Jongerius

Arbeidsmarkt
en andere
thema’s

Oost-Event

Netwerken

Bestuurlijke tafel
(zie ook separaat
bijgevoegde
verslag van de
VNG)

Grensmechanisme

Session: Public
innovation labs:
Co-designing
public policies with
citizens
(Joop, Joop)

Burgerparticipatie

Kennis
- Feiten over
grensoverschrijdende
spoorverbindingen in Europa
- Inzicht in de werkwijze van
de auteurs van het rapport
Missing rail links
- Ervaringen met (her)
ingebruikname spoorlijnen
andere landen
- Inzicht in hoe lokale
overheden de vertaalslag
hebben gemaakt van
sustainable development
goals naar lokaal beleid en
doelstellingen
- Adviezen/best practices
voor implementatie van de
SDGs

Sprekers uit Nederland en
Scandinavië delen hun
ervaringen met het uitrollen
van alternatieve
brandstoffen en groene
mobiliteit strategieën.
Vier verschillende
technologieën kwamen aan
de orde, namelijk Elektrische
auto’s, waterstof, biogas en
LNG

Netwerkevent voor OostNederlandse bestuurders,
ambtenaren en andere
stakeholders.
Conclusies
- Instrument kan een nuttige
aanvulling zijn voor
grensregio’s, maar de
toepassingsmogelijkheden
zijn beperkt
- Door beperkte aandacht of
begrip vanuit de
hoofdsteden zijn er gemiste
kansen of ‘creatieve’
oplossingen nodig voor
projecten.
- Algemene behoefte bij
grensgemeenten om meer
duidelijkheid en informatie
over de mogelijkheden en
hoe wetgeving van
toepassing is bij
grensoverschrijdende
projecten.
- Presentatie van de stad
Helsinki, over hoe hier
burgerparticipathie vorm
was gegeven bij een2
ruimtelijk project.
- Presentatie van de regio
Lille, over hoe met behulp

Netwerk
Kennismaking met Ludger
Sippel en Julian Nolte van
KCW, auteurs. Biedt kansen
om de lijn Emmen-Rheine
hoger op de lijst te krijgen.

Een van de sprekers was Hans
Sakkers, hoofd afdeling
Bestuurlijke en Internationale
Zaken. In deze capaciteit is hij
(o.a.) verantwoordelijk voor
de vertaling en implementatie
van de SDGs in Utrecht. In het
geval dat gemeente
Coevorden ook iets zou willen
met de SDGs zou er contact
kunnen worden gezocht.
- Contactgegevens van Patrick
Cnubben van de new energy
coalition
- Marc de Kroon die vanuit
Arnhem region aan de slag is
met groene mobiliteit

Mogelijkheid verkend om een
bijeenkomst te organiseren in
Coevorden met Frans
Timmermans en Agnes
Jongerius
Diverse netwerkgesprekken
met ambtenaren en
bestuurders uit Overijssel en
Drenthe
Gesprek met de aanwezige
burgemeesters van
Berkelland, Oost-Gelre,
Hengelo, Winterswijk,
Vreden, Enschede, de
wethouder van Emmen,
adjunct-directeur van de
Euregio, Namens de fractie
ALDE in het EP Matthijs van
Miltenburg en namens DG
regio Ricardo Ferreira

