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De zomer is van start en er zijn weer voldoende Europese ontwikkelingen te melden.

De Europese verkiezingen zijn geweest en aan de horizon gloren goede regionale

contacten in Brussel en aandacht voor onze Gezonde Groei ambities, bijv. op

internationale spoorverbindingen, schone binnenvaart en regionale energie. In deze

nieuwsbrief laten wij vooral concrete projecten en events zien, met name deze keer

HECTOR; een waterstof project dat Europees is ontwikkeld en nu in de regio van start

gaat!

Veel leesplezier toegewenst, Arnout Smit en Geert Ritsema

EU project: huisvuilwagen op waterstof in

regio Arnhem Nijmegen

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen

op waterstof rijden. De waterstofwagen is een

resultaat van het EU project HECTOR: een

samenwerkingsproject van 7 Europese steden,

waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in

afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool

Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project. 

Het doel van het project is aantonen dat

huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing

zijn om emissies in het Europese wegtransport te

reduceren. Een mooi resultaat van Europese

samenwerking en ons EU netwerk dat leidt tot

concrete projecten!

Stem nu op de regio in de EU Regiostar Awards!

Twee Europese projecten uit de regio Arnhem Nijmegen – Climate Active

Neighbourhoods en Ebus2020 - zijn genomineerd voor de Regiostar Awards. Regiostars

zijn door de Europese Commissie ingestelde awards voor de meest innovatieve

regionale EU projecten. Wie de awards uiteindelijk binnensleept wordt bepaald aan de

hand van een stemming door het publiek.

Laat uw stem niet verloren gaan en voorzie de projecten uit onze regio van een “like”. 

Climate Active Neighbourhoods heeft als doel de duurzaamheidstrategie van lokale

overheden uit te werken door bewoners bij te laten dragen aan lokale initiatieven in de

buurten die het meest achtergesteld zijn en waar het energieverbruik het hoogst ligt

('bottom-up'). De gemeente Arnhem is een van de partners in dit Interreg NWE project.

Voor meer informatie zie de Flyer en de Leaflet.

Ebus2020 In Motion Charging: in dit Interreg project worden producten ontwikkeld ten

behoeve van optimalisatie van het energieverbruik en een optimaal gebruik van de

oplaad-infrastructuur van Trolleybussen.

De regio als 'Climate Action Hero' bij Austrian World Summit

In de klimaatverandering discussie is er veel aandacht voor plannen, strategieën en

(inter)nationale afstemming. Maar (vaak langverwachte) concrete duurzame activiteiten

vinden al plaats in steden & regio’s, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen. Daarover

ging de Austrian World Summit, georganiseerd in Wenen door Arnold Schwarzenegger’s

R20 Regions of Climate Action en de Oostenrijkse overheid.

Harriët Tiemens mocht als wethouder van Nijmegen European Green Capital 2018 goede

voorbeelden op het gebied van klimaat en energie presenteren bij deze high-level

conferentie met ministers, presidenten, de secretaris-generaal van de VN en oa. Greta

Thunberg en ‘Climate Action Hero himself’ Arnold Schwarzenegger. En op 29 mei heeft

Arnout Smit van Bureau Brussel namens de regio deelgenomen aan een panel met oa.

de stad Wenen, de AER, Energy Cities over regionale best practices in de

energietransitie. Dit alles leidde tot voldoende aanknopingspunten voor Europese

samenwerking!

Projectnieuws

HECTOR waterstof vuilniswagen is van start, zie bovenstaand nieuwsbericht.

Liveable Cities is vanuit 67 projecten goedgekeurd naar de tweede fase in het H2020

programma. Tot september hebben we de tijd om deze aanvraag met Radboud

Universiteit, Arnhem,  Nijmegen en 20 andere partners uit te werken om het

goedgekeurd te krijgen. Doel van het project is gezondheid in wijken te verbeteren

door het co-creëren van 'nature-based solutions' (groen, parken, beweging, etc.). 

Het HEET project energiearmoede is ingediend

Medio juni heeft de gemeente Arnhem bij de Europese Commissie het zogeheten HEET

project ingediend. HEET staat voor Homeowner Empowerment in the Energy Transition.

Doel van HEET is om huiseigenaren met een laag inkomen te helpen met het investeren

in de verduurzaming van hun huis. HEET is gestart vanuit de gedachte dat de

energietransitie voor iedereen toegankelijk moet zijn, en dat sommige mensen die niet

de middelen hebben om  hun huis energiezuiniger en comfortabeler te maken daarbij

hulp aangeboden moeten krijgen. HEET is een zogeheten INTERREG NWE project,

waarin wordt samengewerkt met partners uit Noord West Europa, waaronder de

gemeente Plymouth (VK), de provincie Vlaams Brabant (B)  en het Centraal Bureau voor

de Statistiek (NL). Medio september wordt duidelijk of het HEET project door mag naar

de tweede ronde.

Nijmegen partner in project Repair Economy

Eind mei heeft de gemeente Leuven (B) de tweede fase van het INTERREG NWE project

Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy (Disicire) bij de

Europese Commissie ingediend. De gemeente Nijmegen is “associated partner” van het

project. Doel van het project is om de keuzemogelijkheden  van de burger voor meer

reparatie (van o.a. electronica) te vergroten, waardoor de rol van "prosumenten" in de

circulaire economie toeneemt. De beslissing of het project definitief doorgaat valt naar

verwachting in september.

Robust is ingediend bij Interreg NWE (eerste fase). Doel van het project is samen met

EU steden de beste preventie en gezondheidsaanpak te ontwikkelen ter voorkoming

van obesitas. Het project moet nog verder uitgewerkt worden in de tweede fase.

Voorlopige regionale partner is de gemeente Arnhem. 

Eerste jaarvergadering ACRplus voor Regio Arnhem Nijmegen

Op 12 en 13 juni nam Bureau Brussel namens de Regio Arnhem Nijmegen deel aan de

jaarvergadering   van het ACRplus netwerk in Dublin. Voor ACRplus was alweer de 25e

jaarvergadering, maar voor onze regio was het de eerste keer dat wij een

ledenbijeenkomst van dit netwerk bezochten. ACRplus is een Europees netwerk op het

gebied van circulaire economie, waarvan de regio Arnhem Nijmegen onlangs lid is

geworden.

Een van de belangrijke thema’s tijdens de jaarvergadering was de bijdrage die de

circulaire economie kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast

kwamen het bevorderen van korte voedselketens en het voorkomen van

voedselverspilling uitvoerig aan de orde. Voor meer informatie over de conferentie, zie

: http://www.acrplus.org/en/news/acr-news/2066-what-happened-during-the-acr-

general-assembly Indien gewenst kunt u bij Bureau Brussel de inlogcode voor het

“members only” deel van de ACRplus website opvragen.  

Mondiaal fietscongres Velo-city dit jaar in

Dublin

Het jaarlijkse internationale fietscongres Velo-city –dat in 2017 gehouden werd in de

regio Arnhem Nijmegen- vindt dit jaar plaats in de Ierse hoofdstad Dublin, van 25 tot en

met 28 juni. Het congres wordt georganiseerd door de European Cyclists’ Federation

(ECF), in samenwerking met de stad Dublin en de National Transport Authority. Het

motto van de conferentie is “Cycling for the Ages”.

Velocity is hét mondiale platform voor kennisuitwisseling en discussie over de laatste

ontwikkelingen op het gebied van fietsen en fietsbeleid. Meer informatie over het

programma, de sprekers en registratie vindt u via https://www.velo-

city2019.com/registration

Europese bijeenkomst over opslag duurzame energie

Op woensdagochtend 9 oktober organiseert de regio Arnhem Nijmegen samen met Oost

NL in de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging in Brussel een evenement over

de opslag van duurzame energie. Tijdens de bijeenkomst krijgen Nederlandse bedrijven

die zich bezighouden met de opslag en distributie van duurzame energie de

gelegenheid krijgen zich te presenteren ten overstaan van een internationaal publiek.

De belangrijkste doelstellingen van de bijeenkomst zijn het profileren van de regio

Arnhem Nijmegen als internationale hotspot voor duurzame energie opwekking en 

energie opslag, het verstevigen van de relatie met Europese partners rond deze

thematiek en het ontwikkelen van nieuwe Europese projecten.  Naast bedrijven zullen

ook sprekers namens de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging het woord voeren.  Schrijft u de datum

vast in uw agenda. In de volgende edities van deze nieuwsbrief volgen meer details

over het programma en de aanmeldingsprocedure.

EU workshop geothermie op 20 juni,

Brussel

Op 20 juni organiseren de regio’s   Toscane en

Schotland, de Cleantech regio en de regio Arnhem

Nijmegen in Brussel een Europese workshop over

geothermie.

Geothermische energie heeft een geweldig potentieel als duurzame energiebron van de

toekomst. De ontwikkeling van de technologie verkeert nog in een vroeg stadium ,

maar de verwachting is dat geothermie in de nabije toekomst een belangrijke rol zal

gaan spelen bij de overgang naar een fossielvrije samenleving.  De organiserende regio’s

hebben samen met andere Europese regio’s een  transnationaal Europees zogeheten S3

partnership in het leven geroepen. Doel van het partnerschap is om geothermische

technieken verder te ontwikkelen, kennis te delen en om samen met de Europese

Commissie te werken aan toekomstige technische en maatschappelijke uitdagingen

rond geothermie. Met de workshop in Brussel wordt het S3 partnerschap afgetrapt,

worden best practices gedeeld en worden de mogelijkheden voor verdere toekomstige

samenwerking verder verkend.

Aanmelden kan via deze link : https://www.eventbrite.co.uk/e/geothermal-energy-the-

regional-approach-tickets-61984285667

Agenda

17-21 juni. European Sustainable Energy Week. Lees meer.

20 juni: Geothermie. Lees het bovenstaande artikel.

25-27 juni : Horizon2020 Energy Info Day, Brussel. Lees meer.

25-28 juni: Velo-city, Dublin

4 juli: Horizon2020 Health Partnering Day, Brussel. Lees meer.  

24-26 september: European Research & Innovation Days, Brussel. Lees meer.  

4 - 6 oktober. Innovate festival, Arnhem. Informatie volgt.

7 - 11 oktober. European Week of Regions and Cities. Uitnodiging naar

bestuurders gestuurd. 

9 oktober: internationaal evenement  “Energy Storage and management

solutions” met sprekers en bedrijven uit o.a. de regio Arnhem Nijmegen. Locatie:

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Brussel. Meer informatie volgt.

Een jaar AVG: controleert u uw inschrijving?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vorig jaar informeerden we onze abonnees hoe we omgaan met persoonsgegevens. U

leest de uitgebreide informatie op onze site: www.regioan.nl/privacy.

Wilt u uw gegevens controleren of bijwerken? Zonder uw toestemming kunnen we de

nieuwsbrief niet sturen.

MIJN INSCHRIJVING BEKIJKEN

regioan.nl/bureaubrussel arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Profiel bijwerken.
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