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Brussels Lof
Brussels Lof informeert bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners in de regio over de
werkzaamheden van Bureau Brussel.

Bureau Brussel 3.0 van start
Bureau Brussel heeft een spannend en turbulent jaar achter de rug. Ook
al heeft de stadsregio de deur gesloten op 1 juli: Bureau Brussel is
blijven bestaan! De gemeenten hebben besloten om regionale
samenwerking zeker voort te zetten en ook in Europa met Europese
partners de samenwerking te continueren en te versterken, Het einde van
het jaar is in zicht en 2016 wordt vast en zeker een mooi jaar voor
Bureau Brussel! Waarom? Omdat Bureau Brussel uitkijkt naar de
samenwerking met de gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)
en het nieuwe Economic Board regio Arnhem Nijmegen. In de
toekomstige edities van Brussels Lof gaat u hier zeker meer over lezen.
Sinds 2006 heeft de regio een eigen vertegenwoordiging in Brussel en
worden de belangen van de regio behartigd in Europa. Bureau Brussel
werkt aan de profilering van 'Arnhem Nijmegen City Region', lobby,
fondsenwerving en adviseert partners in de regio over Europese
samenwerking.
Per 1 juli 2015 is Bureau Brussel op een nieuwe manier voor de regio aan
het werk in Brussel. De gemeente Arnhem heeft ingestemd met het
optreden als gastheer voor Bureau Brussel, maar alle gemeenten betalen
mee. Onze werkzaamheden blijven bestaan uit het adviseren van de
gemeenten en andere triple helix partners uit de regio over Europese
mogelijkheden. Daarnaast faciliteren en organiseren wij in Brussel
maatwerkprogramma’s. Met ingangen bij relevante netwerken en
contacten in Brussel en een grote vergaderzaal in ons kantoorpand dragen
wij bij aan het behartigen van de belangen van de regio.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een kennismakingsgesprek, of een vraag
hebben dan zijn wij altijd te bereiken, per e-mail of telefoon. De
contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief. Ons jaarplan 2016 is
in voorbereiding en zal begin 2016 bij de verschillende portefeuillehouders
overleggen van het GO worden gepresenteerd.

Bureau Brussel heeft in Brussel een kantoor in een
prachtig pand ontworpen door de beroemde
architect Victor Horta. Zij deelt dit gebouw met
regio's uit Zweden, Noorwegen, Polen en
Denemarken, alsook met Maastricht uit
Nederland

Bureau Brussel, wie zijn wij?
Bureau Brussel bestaat uit Cécile de Boer en Stan van Oerle. Cécile heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit
van Amsterdam (internationale betrekkingen) en heeft de afgelopen 3 jaar als EU vertegenwoordiger voor de Stadsregio
Arnhem Nijmegen gewerkt. Hiervoor heeft zij voor o.a. de International Labour Organisation in Brazilië en Indonesië
gewerkt. Sinds 2010 woont zij met haar gezin (man en drie kinderen van 6, 9 en 13) in Heteren aan de dijk na 5 jaar in
Bhutan te hebben gewoond en gewerkt. Stan heeft economische geografie gestudeerd in Utrecht. Hij heeft 2 jaar als
junior EU adviseur bij de stadsregio gewerkt en woont deels in Utrecht en deels in Brussel.
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Cécile en Stan zijn meestal iedere maandag in Arnhem bij Beleid & Regie. Dinsdagen zijn voor afspraken in de regio of
in Nijmegen. De rest van de week in Brussel. Dit alles afhankelijk van de agenda.
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Eerste Call Interreg Europe
pend
Op 24 juni 2015 kondigde het
INTERREG "Europe"
secretariaat aan dat de eerste "call for
proposals" is geopend! Vanaf dat
moment konden regio's uit de gehele
EU hun subsidieaanvragen gaan doen.
De huidige call had 31 juli als deadline
maar volgende deadlines zullen volgen!
Het programma loopt tussen 2014 en
2020.

Interreg Europe (ook wel Interreg 5C genoemd) is een Europees subsidieprogramma. Alle 28 landen die tot de EU
behoren kunnen meedoen. Ook Zwitserland en Noorwegen kunnen meedoen. Interreg Europe is specifiek bedoeld voor
kennisuitwisseling- en opbouw tussen regionale overheden en andere (regionale) spelers. Het programma subsidieert
twee verschillende soorten acties: samenwerkingsprojecten en kennisplatforms. De samenwerkingsprojecten vragen om
kennisuitwisseling tussen overheden waarbij elke partner van tevoren in een actieplan beschrijft hoe zij opvolging zal
geven aan de uitkomsten van de kennisuitwisseling. Kennisplatforms zijn expertteams per thema, die diensten en
producten aan andere regio's gaan leveren. Hierbij kunt u denken aan individueel advies, peer reviews, thematische
seminars en aanbevelingen over het ontwerp en de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen (RvO, 2015).
De thema's waarop het programma zich zal gaan richten zijn onderzoek & innovatie, stimuleren van het
concurrentievermogen van het MKB, de koolstofarme economie en het milieu en efficiënter gebruik van hulpstoffen.

H2nodes
Eind juni 2015 heeft de
Europese Commissie bekend
gemaakt dat ze subsidie wil
verlenen aan een project
ingediend door de steden
Arnhem en Riga, de provincie
Gelderland, het rijk en private
partijen. Het project "H2
nodes" is onderdeel van het
programma new Energy made
in Arnhem. Voor Arnhem
betekende het een subsidie van
ca. € 3 mln om met Arnhemse
bedrijven als Hygear en HyEt
een nieuw openbaar waterstoftankstation te vestigen, waar
zowel de eerste waterstofelektrische bussen als de
verwachte personenwagens op
waterstof kunnen tanken. Het
tankstation zal medio 2017
gereed zijn, in de tussentijd zal
er een tijdelijk station komen.

Liberation Route
Europe the Next
Level

Nederlands
Voorzitterschap van
de EU

Stichting Liberation Route
Europe heeft –als vervolg op
het eerste project, Liberation
Route Europe (LRE)toestemming van de Europese
Commissie gekregen om te
beginnen aan hun next level,
tweede project. De regio
Arnhem Nijmegen zit als
officiële projectpartner in het
consortium en het project zal
bouwen aan een verdere
professionalisering van de
stichting en de toeristische
pakketten die zij aanbiedt voor
mensen die de geschiedenis
van Europa’s bevrijding willen
volgen. De eerste partnermeeting
heeft
inmiddels
plaatsgevonden.

In de eerste helft van 2016 zal
Nederland het voorzitterschap
van de raad van de EU
bekleden. Dit voorzitterschap
rouleert tussen de 28 lidstaten.
De prioriteiten voor Nederland
tijdens deze perioden zijn: een
strategische agenda voor de
EU, banen scheppen door
innovatie en verbinding
zoeken door maatschappelijke
verbindingen. Afhankelijk van
de actualiteiten kan deze
agenda ook anders ingevuld
gaan worden. Thema's als
migratie, veiligheid, grensbewaking, en Brexit zullen de
agenda hoogstwaarschijnlijk
gaan beheersen.
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Open Days of Cities en Regions
De Open Days 2015, het jaarlijkse Brusselse evenement van
regio’s en steden in Europa, hadden dit jaar als thema
’Europe’s regions and cities: partners for investment and
growth'. De open dagen van regio’s en steden werden dit jaar
gehouden van 12 tot en met 15 oktober jongstleden.
Initiatiefnemers zijn –zoals ieder jaar- de Europese
Commissie, het comité van de regio’s (COR) en regionale
vertegenwoordigingen in Brussel.
De Open Days bieden een platform voor kennisuitwisseling
tussen decentrale overheden over de uitvoering van Europese
programma’s. Daarnaast zijn de Open Days het grootste
promotie-evenement voor regio’s ter wereld. De focus van de
Open Days ligt ieder jaar op een ander thema. Voor 2015 was de
slogan: “Europe’s regions and cities: partners for investment
and growth”, oftewel “De regio’s en steden van Europa:
partners voor investeringen en groei”.
Tijdens de Open Days vinden traditiegetrouw tientallen
workshops en debatten plaats. Het is een platform waar vele
Europese steden en regio’s zich presenteren en kennis wordt
gedeeld. De Open Days is in de loop der jaren een populair
netwerkevent geworden waar vele partijen (nieuwe) partners
vinden om samen Europese projecten mee te ontwikkelen.
Vanuit Arnhem Nijmegen was er een mooie delegatie in
Brussel voor dit evenement. Zo was Radboud Universiteit in
het officiële programma met een presentatie van professor
Maria Hopman over mobiliteit bij ouderen. Deze presentatie
ging in op de gezondheids-voordelen die het oplevert wanneer
zij zich actief blijven verplaatsen, bijvoorbeeld per fiets. Deze
workshop werd georganiseerd in samenwerking met de regio’s
Catalonië, Eindhoven, Liverpool City Region, Southend-onSea, Vidzeme Planning Region en Vlaanderen en de EU
netwerken Polis en het AGE platform.
Naast de Radboud Universiteit waren er afgevaardigden vanuit
de HAN, VNO-NCW, het subsidiebureau IGS5, de gemeenten Nijmegen en Arnhem en de provincie Gelderland
aanwezig tijdens de Open Days. Er was uitgebreid tijd om goed te netwerken tijdens het Oost-Nederland event en er
was dit jaar een Oost-Nederland programma, georganiseerd door het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit
programma probeerde met een EU-bril naar actuele beleidsthema’s te kijken. Hiervoor nodigde zij voor elke sessie een
panel uit. Deze panels bestonden uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie,
Ondernemers, nationale of regionale Overheden en Kennisinstellingen. De seminars gingen over MKBers en startups
en over de Circulaire Economie. Verder hebben partners uit de regio zelf workshops bezocht en waren er veel mensen
aanwezig bij de inmiddels traditioneel georganiseerde eindlunch van Bureau Brussel.
Al met al een geslaagde Open Days!
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EU Design Days 2015
De EU Design Days zijn een jaarlijks
Brusselse evenement georganiseerd door de
werkgroep ‘Creativity and Design’ van de
netwerkorganisatie European Regions
Research and Innovation Network
(ERRIN). Arnhem Nijmegen City Region
heeft in het verleden mede georganiseerd
en afgevaardigden als bezoekers gestuurd.
Dit jaar organiseerde zij in samenwerking
met ArtEZ, de provincie Gelderland en de
gemeente Arnhem een workshop over EcoDesign. Het evenement vond plaats op 24 en
25 september 2015 in het Vlaamse
parlement te Brussel.
In 2012 vond voor de eerste keer een
thematisch evenement plaats rondom design.
Dat was het begin van de Design Days, een
gezamenlijke activiteit van de ‘design &
creativiteit werkgroep’.

De plenaire zaal in het Vlaamse Parlement tijdens Design Days
2013. ArtEZ, de HAN, Click NL/Next Fashion en de gemeente
Arnhem gaven destijds een goede workshop over de Arnhemse
aanpak van de wijk Klarendal.

Het programma duurde 2 dagen en omvatte meer dan 75 sprekers. Voor de 250 deelnemers was er volop gelegenheid
tot netwerken. Deze eerste ‘editie’ van de Design Days werd dan ook goed ontvangen. De positieve feedback had ook
betrekking op het vernieuwende concept. Dat wil zeggen dat er veel aandacht was voor het brede karakter van design:
design gaat niet alleen over mode, maar wordt ook toegepast in sectoren als overheid en educatie.
In 2013 werd een tweede editie georganiseerd, waarbij er vanuit Arnhem Klarendal gepresenteerd werd aan een groep
geïnteresseerde luisteraars en in 2014 is er een delegatie vanuit de regio als bezoekers meegegaan naar Brussel. Dit
jaar werd er vanuit de regio wederom een workshop georganiseerd. Het idee achter het organiseren van een workshop
is dat je op die manier meer contacten opdoet en ook daadwerkelijk van elkaar kunt leren!
Het thema van de EU Design Days 2015 was ‘Design the Future: Smart trends in Design & Innovation’. Dit
onderwerp werd in 2 dagen tijd verkend door middel van drie subthema’s: Eco-design, Strategic design en social
innovation. Voor meer informatie en de gegeven presentaties, kijkt u op de website van de EU design Days:
www.eudesigndays.eu

EU-Weetje
De Europese Unie wordt in feite bestuurd door 6 instituties: de Europese Commissie, de Europese Raad en de
Raad van Europa in Brussel, het Hof van Justitie en de Europese Rekenkamer in Luxemburg en het Europees
parlement in Brussel en Straatsburg. In het samenspel van de 4 belangrijkste instituties stelt de Europese Raad,
bestaande uit de staatshoofden van alle 28 lidstaten, het algemene beleid vast, vertegenwoordigt het Europees
Parlement de democratische stem van de burgers uit de EU, fungeert de Europese Commissie als het secretariaat
dat wetten voorstelt en de EU "ondersteunt" en verdedigen de regeringen hun nationale belangen in de Raad van
de Europese Unie. Wetten kunnen alleen worden aangenomen als het Europees parlement, de Raad van de
Europese Unie én de Europese Commissie het samen eens worden over de inhoud van zo'n wet. Het Hof van
Justitie en de Europese Rekenkamer controleren of wetten worden nageleefd door lidstaten en of financiering van
activiteiten van de EU in orde is.
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Velo-city 2017: Interview met
wethouders Mink en Tiemens
De gemeenten Arnhem en Nijmegen mogen in 2017 het internationale fietscongres Velo-city organiseren.
Daarmee laten de gemeenten de steden Lissabon en Stockholm, overgebleven kanshebbers in de eindfase van de
uitverkiezing, met nipte voorsprong achter zich. Vanwege dit grootse evenement, houdt Bureau Brussel met de
beide wethouders mobiliteit een kort, schriftelijk interview: Alex Mink en Harriët Tiemens.

Alex Mink

Harriët Tiemens

Wat is u het meeste bijgebleven aan de editie van
2015 in Nantes en wat zijn
eventuele lessen voor onze
editie in 2017?
Allereerst dat wij in de regio Arnhem-Nijmegen
ons fietsnetwerk ontzettend goed op orde hebben
maar ook nog veel kunnen leren van de
verwondering die nieuwe fietssteden hebben. Er
gebeurt elders ook veel met initiatieven rondom
menselijk gedrag in het verkeer en nieuwe
technologie.

Wat is u het meeste bijgebleven aan de editie van
2015 in Nantes en wat zijn
eventuele lessen voor onze
editie in 2017?
De bike-parade. Een hele
stad afzetten om fietsers de vrije ruimte te geven
in een optocht door de stad te fietsen. Wat een
feest! Ik heb geleerd dat dit een vast onderdeel is
van Velo-city en ik verheug me op de bikeparade in Arnhem Nijmegen in 2017.

Wat zijn uw ambities voor Velo-city 2017
Arnhem Nijmegen?
Arnhem kan veel laten zien op fietsgebied. De
opkomst van de e-bike maakt het mogelijk om
comfortabel te fietsen in een stad met reliëf. Ons
nieuwe station biedt een nieuwe vorm van stallen
die uniek is voor de hele provincie en we hebben
natuurlijk het Airborneplein: een staaltje
verkeerstechnisch dat al decennialang laat zien
hoe je fietsers en voetgangers kunt scheiden van
druk gemotoriseerd verkeer.

Wat zijn uw ambities voor Velo-city 2017
Arnhem Nijmegen?
Het was goed om in Nantes te zijn en mee te
maken hoe de Velo-city conferentie vorm wordt
gegeven. Ik vond het vaak wel te statisch en ik
wens voor onze editie van Velo-city meer
activiteiten buiten de congreslocatie. Ons
bidbook voorziet daar gelukkig al in.
Ik verheug me erop aan de wereld te laten zien
hoe "Supernormal" fietsen in Nederland is en
wat daar voor nodig is. Te denken valt aan het
leren fietsen van kinderen, de fietsexamens op de
basisschool,
de
fietsfaciliteiten
bij
verkeersknooppunten, de snelfietsroutes voor
woon-werk verkeer, kortom, de gehele
infrastructuur die wij hier hebben om het fietsen
gezond en veilig te faciliteren.
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Regioreis 2015:

Lille, Kortrijk Brussel

Na het opheffen van de Stadsregio bestond er breed de behoefte om een nieuw vervolg te geven aan de traditioneel
georganiseerde reis voor bestuurders naar een Europese stad of regio. Deze “regioreis nieuwe stijl” werd voor
de eerste maal georganiseerd door Bureau Brussel in samenwerking met bureau Routine. De bestemming dit
jaar was: Lille, Kortrijk en Brussel. Van 7 tot 9 oktober 2015 togen bijna 60 bestuurders uit de regio richting het
zuiden voor een interessant programma over regionale samenwerking, grensoverschrijdende samenwerking en
Europese samenwerking. Het waren drie inspirerende en hele volle dagen waarin volop werd genetwerkt.

De Regioreis van 2015 betekende dat bijna 60 bestuurders uit de hele regio drie dagen lang met elkaar op pad gingen in
één bus. Het werd een reis van netwerken, inspiratie opdoen, goede, maar ook mindere voorbeelden bekijken en nieuwe
vriendschappen opdoen. In Lille stond een bezoek gepland aan de Métropole Européenne de Lille, een metropoolregio
die haar bevoegdheden telkens groter ziet worden. Daarna volgde een bezoek aan een groot bedrijventerrein dat door
middel van een innovatief concept sinds 2009 al 3000 banen heeft gecreëerd. De volgende dag was het de beurt aan een
grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Kortrijk (Vlaanderen), Tournai (Wallonië) en Lille (Frankrijk),
gevolgd door een presentatie van het INTERREG Northwest Europe programma. Daarna de bus in richting Brussel,
alwaar presentaties van het huis van de Nederlandse Provincies, de Permanente Vertegenwoordiging en ERRIN
volgden. ’s Avonds was er tijd voor een netwerkborrel op het kantoor van Nordrijn Westfalen in Brussel, wat de
volgende dag een vervolg kreeg met een informatieve ochtendsessie. De trip werd afgesloten met presentaties van Tour
& Taxis (herbestemmen oude fabrieksterreinen) en Stad Brussel (over het verdubbelen van de voetgangerszone in
Brussel). Dit alles, zoals gezegd, geflankeerd door veel nieuwe connecties en vriendschappen onderling.

Colofon
Cécile de Boer
Cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu
+31 6 21 49 36 37

Stan van Oerle
Stan.van.oerle@arnhemnijmegen.eu
+31 6 51 66 88 84
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