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Missie Bureau Brussel 

“Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa. “ 

 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), 

kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. De basis 

hiervoor is de economische agenda van de regio (Uitvoeringsagenda MIRT, Investeringsagenda, 

Agenda Gemeenschappelijk Orgaan, Strategisch Plan The Economic Board). Bureau Brussel werkt 

voor de 18 gemeenten en in samenwerking met partners uit de “triple helix”. The Economic Board, 

opgericht in 2016, is een van de belangrijkste partners in de regio.  

 

1. Inleiding 

2019 wordt weer een belangrijk jaar voor Europa en regio. Met de Brexit en Europese verkiezingen 

voor de boeg belooft het een jaar te worden waarin richting word gegeven voor de komende jaren in 

Europa. Wat voor samenwerkingskansen en fondsen er voor de regio gaan komen wordt hier een 

direct gevolg van. Ook in 2019 zullen we als Regio Arnhem Nijmegen verder voortbouwen op de 

successen van Velo-city 2017, Nijmegen European Green Capital 2018 en onze lopende Europese 

projecten als Climate Active Neighborhoods en Clean Mobile Energy. Door een groeiende lijst 

Europese projecten en Brusselse activiteiten vanuit de thema’s Health, Energy en Duurzame 

Mobiliteit komt de regio steeds meer op de Europese kaart te staan en plukken gemeenten, 

bedrijven en kennisinstellingen daar de vruchten van.  

In deze jaaragenda geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Bureau Brussel in het 

regionale en Europese netwerk.  

We noemen het een dynamische jaaragenda, omdat de strategieën en thema’s hetzelfde blijven, 

maar de diverse activiteiten daarbinnen kunnen verschillen. Ook in de Europese agenda’s blijven de 

zwaartepunten voornamelijk hetzelfde tot de volgende budgetperiode in 2020. We beschrijven de 

functies die we vervullen, de thema’s en activiteiten die we ophalen en aan elkaar verbinden, en 

waartoe dat in Europa kan leiden. Zo is het jaarplan qua opzet vergelijkbaar met 2018, met enkel de 

activiteiten en focuspunten die zullen verschillen.  

In de tussentijd informeren we en halen we ook op via communicatiemiddelen. De website 

www.regioan.nl geeft nieuws en informatie over Bureau Brussel. Ook kunt u zich daar aanmelden 

voor onze nieuwsbrief 'Brussels Lof' (onder kop Bureau Brussel 'blijf op de hoogte', of hier een link als 

u dit digitaal leest). Ook twitteren we via @BureauBrussel.  

  

http://www.regioan.nl/
http://regioan.us14.list-manage1.com/subscribe?u=4e6f8f26f3531e6508eee767e&id=106b58090b
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2. Rol Bureau Brussel 

Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa. In opdracht van de 

Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen 

(onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. The Economic Board is een 

van de belangrijkste partners in de regio.  

Wie zijn de belangrijkste stakeholders?  

Bureau Brussel werkt direct voor de verscheidenheid aan stakeholders in de regio: regionale 

netwerken en samenwerkingsverbanden als the Economic Board en de PFO’s, maar ook direct voor 

individuele gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers. De regionale inbedding van Bureau 

Brussel is de kracht.  

Waar liggen de prioriteiten?  

Bureau Brussel is breed inzetbaar op de Europese speerpunten van de Regio Arnhem Nijmegen: 

Health, Energy en Duurzame Mobiliteit (naast meer individuele acties op onder meer circulaire 

economie, creatieve industrie, toerisme). Veel van de werkzaamheden bestaan er uit om samen met 

de (regionale) stakeholders inhoud te geven aan de Europese lobbyagenda op deze thema’s. 

Bureau Brussel ondersteunt, verbindt en versterkt initiatieven met zo groot mogelijke regionale impact 

op bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, economische ontwikkeling of de duurzaamheidsambities. 

Verbinden van partners met Europa is hierbij het kernwoord.   

We streven ernaar dat organisaties zoals de Radboud Universiteit, Radboud UMC, HAN, IPKW, Clean 

Mobility Center, individuele bedrijven en gemeenten ambassadeurs zijn voor het Europese werk 

omdat zij er direct iets uit terug moeten zien.  

Bureau Brussel vervult richting haar stakeholders, partners en opdrachtgevers de volgende rollen: 

 

1. Projecten: Als adviseur over Europese kansen, geschikte subsidieprogramma’s en deelname 

aan Europese netwerken. Ook treedt Bureau Brussel op als facilitator, coördinator en 

adviseur bij subsidieaanvragen.  

2. Policy: Als lobbyist en/of kennisbeheerder om Europees beleid te beïnvloeden en relevante 

kennis en informatie uit EU beleid te halen. Bij deze rol is van belang dat Bureau Brussel 

relevante Europese ontwikkelingen vertaalt en verbindt naar de prioriteiten en projecten 

binnen de regio Arnhem Nijmegen. Dit doet Bureau Brussel m.n. via de Europese netwerken 

waar de regio bij is aangesloten.  

3. Profilering: Bureau Brussel profileert de regio Arnhem Nijmegen in Brussel in verschillende 

gremia en onderhoudt contacten met de Europese Commissie en het Europees Parlement. 

Daarnaast faciliteert en organiseert Bureau Brussel werk- en studiebezoeken van en naar 

Brussel. 

4. Public Affairs: Lobby ten behoeve van de regio op Europees (en indien gewenst nationaal) 

niveau. Bureau Brussel zal zich blijvend inzetten voor een lobby richting beleidsmakers en 

netwerken (Polis en ERRIN) op het gebied van stedelijk beleid, energie en duurzame 

mobiliteit en gezondheid. 

5. Partners: Verbinder in de regio en daarbuiten.  
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Naast de samenwerking met Europese regio’s, steden, instellingen en netwerken, heeft 

Bureau Brussel ook een verbindende functie voor alle actoren in de regio. Een sterke 

verbinding met het Economic Board is hiervoor cruciaal. In 2018 zal verder gewerkt worden 

aan de samenwerking met de EB. Hier horen ook de werkzaamheden bij waarin we actief uit 

de regio projecten en activiteiten ophalen.  

 

Voor wat betreft al deze verschillende rollen geldt dat Bureau Brussel actief de samenwerking zoekt 

met partners. Zo werkt zij samen met de provincie Gelderland en de Economic Board voor het 

signaleren van kansen en het organiseren van b.v. gemeenschappelijke werkbezoeken, met de 

strategen uit de regiogemeenten voor het bepalen van haar strategie, met de subsidiebureaus voor 

het inspelen op subsidiekansen, met de vakinhoudelijke ambtenaren wanneer er expertise op een 

bepaald gebied gewenst is en met (triple helix) partners als the Economic Board, kennisinstellingen, 

ondernemers (IPKW, Engie, etc.). We zijn dus schakelaar tussen de regio en Brussel/Europa. Waar we 

in Brussel veel ophalen, en aan de hand daarvan in de regio schakelen en adviseren, willen we ook 

vooral uit de regio opdrachten ophalen en ons ‘lobbymandje’ vullen. We hebben die werkwijze 

versimpeld weergegeven in een infographic: 
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In feite is de ‘routekaart naar Brussel’ ook andersom te lopen. Daarin adviseert Bureau Brussel aan 

de hand van Europese thema’s en ontwikkelingen over kansen in de regio.   
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3. Vanuit de regio: plannen & agenda’s  

Zoals in het plaatje over de werkwijze van Bureau Brussel is weergegeven, vertrekken we vanuit de 

regionale agenda’s naar Brussel. We focussen daarbij op Health, Energy en Duurzame Mobiliteit. Hier 

volgt een beknopt een overzicht van strategische agenda’s aan de hand waarvan Bureau Brussel de 

mogelijkheden verkent voor Europese steun voor de agenda van de Regio Arnhem Nijmegen.  

Thema's Bureau Brussel 

Op basis van de onderstaande agenda’s, zal Bureau Brussel zich in 2018 voornamelijk toespitsen op 

de thema’s die van belang zijn voor de regio. De thema’s verschillen daarmee niet ten opzichte van 

vorig jaar, en zijn: 

 HEALTH: Gezondheid  

 ENERGY: Energie- en milieutechnologie, duurzaamheid en circulaire economie 

 DUURZAME MOBILITEIT: duurzame mobiliteit, transport en logistiek  

 

De afgelopen jaren is het thema Circulaire Economie hier steeds meer aan toegevoegd, maar ook 

High Tech. Hierbij zijn voornamelijk de zogenaamde crossovers en bij de verschillende thema’s van 

groot belang. Crossovers zijn ook te behalen met de andere thema’s waar we ook aandacht aan 

besteden vanuit de kracht van de regio: food, creatieve industrie en toerisme. Grensoverschrijdende 

samenwerking is een horizontaal thema dat binnen elk thema terugkomt.  

Regionale ambities van de Regio Arnhem Nijmegen 

Bureau Brussel werkt direct in opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen. Er zijn vier thema’s waar de 

18 deelnemende gemeenten aan werken: Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Deze 

vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een 

bredere regionale ambitieagenda. Alle PFO’s maken nu een ontwikkeling door. Bureau Brussel haalt 

gericht op wat voor vraagstukken eventueel door Europa versterkt kunnen worden. Dit heeft 

bijvoorbeeld geresulteerd in een Europees projectvoorstel vanuit de regionale 

bereikbaarheidsaanpak. Vanuit PFO mobiliteit en PFO duurzaamheid geloven we nog meer plannen 

en projecten met Europese middelen, kennis en beleid verder te kunnen helpen. 

 

The Economic Board 
Bureau Brussel heeft afgelopen jaar een goede relatie opgebouwd met de EB en deze relatie zal de 

komende jaren versterkt en geïntensiveerd worden. Hierbij is te denken aan projecten op en tussen 

de thema’s Food, Health en Energy en de werkzaamheden op het gebied van de (internationale) 

positionering, lobby en profilering van de regio. In 2019 gaat Bureau Brussel de samenwerking nog 

verder verstevigen door gezamenlijk lobbydoelen en -activiteiten te benoemen op de thema's 

Health, Energy, Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie.  

Investeringsagenda 2018-2019 Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen 

De Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland laten zien met deze investeringsagenda dat 

zij serieus werken aan het terugbrengen van de regio in de top van best presterende regio’s in 

Nederland. In december 2016 hebben de beide steden en de provincie Gelderland deze 
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investeringsagenda van bijna 50 miljoen euro ondertekend en zijn o.a. de gemeenten in de regio 

uitgenodigd om hier verder vervolg en invulling aan te geven. In januari 2018 is er een vernieuwde 

agenda met nog uitgebreidere ambities, waarin ook is ook uitgesproken "adequaat aan te haken op 

Brusselse kansen". De icoonprogramma's vormen daarmee een directe basis voor de Europese 

agenda van de regio:  

- Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy  

Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen zet in op het ontwikkelen en verder versterken 

van een aantal hoogwaardige kennisconcentraties in de regio. Het is de bedoeling dat er 

‘hotspots’ per stuwende sector ontstaan. Dit gebeurt in Europese context: denk aan 

'profileren Hotspot Energy' en 'Gelderland in 2030 dé internationale proeftuin voor 

innovaties in health en life sciences'. 

- Slimme Duurzaamheid 

Slimme duurzaamheid bestaat weer uit drie onderdelen: energie, duurzame mobiliteit en 

circulaire economie.  

Dit zijn drie onderwerpen waar zowel de regio als Europa een sterke ontwikkeling in 

doormaakt. Daarom spreekt de investeringsagenda ook de ambitie om meer gebruik te 

maken van Europese kanalen. Bureau Brussel adviseert projecten die voortkomen uit deze 

drie pijlers daarom gericht op Europese mogelijkheden.  

- Bruisende Binnensteden aan de rivier  

Het doel is dat de binnensteden Arnhem en Nijmegen elkaar gaan aanvullen met 

elk hun eigen karakter en onderscheidende aanbod. Vanwege de andere thematiek zijn 

hier (tot nu toe) minder aanleidingen voor verkenningen van Europese mogelijkheden.  

Samenwerking Oost Nederland 

We trekken uiteraard niet alleen als Regio Arnhem Nijmegen op in Europa, maar verbinden dit met 

grotere verbanden. We stemmen regulier af met Gelrestad partners, de Provincie Gelderland en in 

de context van het Innovatieprofiel Oost-Nederland.  

Slimme Specialisatie Oost Nederland 

Ook uit het grote onderzoekstraject de Kracht van Oost komt de economische kracht en positie van 

Arnhem Nijmegen als onderdeel van Oost Nederland naar voren. Grofweg komt dit neer op dezelfde 

punten: Health en Energy, maar ook innovatiekracht en ondernemerschap in de volle breedte. Oost-

Nederland is namelijk ‘Smart & Healthy’. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen 

voorop in Europa als het gaat om innovaties in de sectoren Agro-Food, Life Sciences and Health, High 

Tech Systemen and Materialen, Energie en Milieutechnologie. Dit vormt de context van waaruit de 

regio in Brussel kan handelen.  

 

Hetzelfde betreft de ‘Slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland’. Hierin zijn al in 2013 Health en 

Energy als de belangrijkste regionale sectoren genoemd, naast High Tech en Food. Dit is van belang 

voor zowel de inbedding van Arnhem Nijmegen in de bredere regio, alsook dat veel Europees beleid 

en financiering is opgehangen aan de economische thema’s benoemd in iedere slimme 

specialisatiestrategie. Richting de nieuwe fondsenperiode na 2020 zal de strategie vernieuwd 

moeten worden. Voor nu speelt de strategie uit 2013 nog steeds door: 
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Innovatieprofiel Oost-Nederland 

Met name gericht om meer gebruik te maken van Horizon 2020, is in Oost-Nederlands verband het 

zogenaamde Innovatieprofiel opgesteld met netwerkorganisties, kennisinstellingen, universiteiten, 

werkgeversorganisaties en de provincie Gelderland en Provincie Overijssel. Regio's zijn nu ook 

aangehaakt. Vanuit onze regio is wethouder Jan van Dellen lid van de Bestuurlijke Regiegroep.  

Het profiel kent twee vlaggenschepen en hangt daarmee samen met de speerpunten Energie en 

Health van de Regio Arnhem Nijmegen:  

 Smart and Sustainable Industries: Smart Manufacturing and Materials, Smart Food 
Production, Biobased Production 

 Concepts for a Healthy Life: Health Technology and Delivery Systems, Healthy Brain, 
Personalised Health and Nutrition 

In 2019 wordt verwacht dat hierin sterker aan concrete vlaggenschip projecten gewerkt kan 

geworden in triple helix verband vanuit Oost-Nederland.  

De Europese Agenda 

Als bovenstaande thema's, zoals beschreven in de vorige pagina's, deel uitmaken van onze eigen 

regionale agenda en duidelijk is waar wij goed in zijn, waar haken we dan op in? De Europese 

Commissie heeft in haar Werkprogramma 2019 de belangrijkste aankomende punten voor 2019 

aangestipt. Het werkprogramma bevat vanwege de aankomende verkiezingen slechts 15 nieuwe 

initiatiefvoorstellen. De voorstellen hebben onder meer betrekking op een duurzaam Europa in 2030, 

Sustainable Development Goals (SDG’s) en de klimaatvoorstellen van Parijs, het voltooien van de 

(digitale) interne markt, migratie en de Brexit. 

Omdat het zwaartepunt van Bureau Brussel niet op Europees beleid, maar meer op Europese 

project-, samenwerking- en profileringskansen ligt, zullen we dit jaar met name bezig zijn om zo goed 
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mogelijk in te spelen op mogelijkheden binnen bestaande kaders. Tegelijkertijd houden we wel de 

discussie over mogelijkheden na 2020 (nieuwe budgetperiode) en de gevolgen van de Brexit in de 

gaten.   

De Energie Unie blijft een van de grootste prioriteiten van de Europese Unie waar bovendien sprake 

is en blijft van een 'drive forward' met betrekking tot Europese samenwerking en voortbouw op het  

'Clean Energy Pakket'. Ook heeft de Europese Commissie speciale aandacht voor duurzame 

gebouwen, en komt met voorstellen voor slimme (renovatie) financieringsconstructies. Dit gebeurt 

nu al binnen het ELENA programma van de Europese Investeringsbank. Met behulp van EFSI 

(European Fund for Strategic Investments) en meer ondersteuning om tot projectvoorstellen te 

komen wil Europa ook meer private investeringen van de grond krijgen.  

Wat heeft de regio hieraan? Naast het feit dat de mogelijkheden voor financiering concreter 
worden, steunt de Europese Commissie ook de ontwikkeling naar Regionale 
Energiesystemen die decentraal, duurzaam en min of meer onafhankelijk zijn. In dat kader 
past te ontwikkelen Regionale Energie Strategie in de Regio Arnhem Nijmegen.  

 
Ook de plannen ten aanzien Circulaire Economie staat hoog op het lijstje van de EU's focus op 'zaken 

die ertoe doen'. Op dit gebied gebeurt ook veel in de Regio Arnhem Nijmegen, getuige het winnen 

van de BT Award beste circulaire regio. Hier worden ook de Europese investeringsprogramma's 

(Interreg, Horizon2020, EFSI) op gericht.  
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Duurzame mobiliteit staat ook centraal in Europa. Er is reeds een 'strategie voor emissiearme 

mobiliteit' en wordt verder gewerkt aan het ‘Europe on the Move’ Mobility Package richting veilige, 

schone en verbonden mobiliteit. Ook zet de Europese Commissie de intensivering van haar 

werkzaamheden met betrekking tot batterijen voort. 

 
 

Ten aanzien van het speerpunt 'Health' kijken we met name binnen bestaande fondsmogelijkheden 

en samenwerkingspartners.  

  

Op veel thema's zijn de acties van de Europese Commissie erop gericht om meer investeringen los te 

krijgen. Hiervoor heeft Europa ook bepaalde instrumenten. Een selectie: 

o de Europese Commissie wil de looptijd en de financiële slagkracht van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) verdubbelen. Dit is het mechanisme 

waarmee Europa private investeringen losweekt door het risicodragend kapitaal in te 

brengen voor grote projecten op het gebied van transport, energie, innovatie, etc.  

o Horizon 2020, de Europese middelen voor onderzoek en innovatie. Hier zit 

ondermeer €6 mlrd op het gebied van energie in. Ook in 2019 kunnen nog projecten 

ingediend worden.  

 

 
 

Naast dat er in 2019 concrete plannen 
worden uitgewerkt op het gebied van 
duurzame mobiliteit, staat de Regio Arnhem 
Nijmegen structureel goed op de Europese 
transportcorridor kaart. We liggen centraal 
op de assen van de Noordzee naar de 
Baltische Zee, van de Rijn naar de Europese 
Alpen en verder naar Zuid-Europa.  
 
Dit heeft niet alleen een sterke 
economische betekenis voor onze regio, ook 
is hieraan veel Europees beleid en geld 
verbonden. Steeds meer gaat dit ook over 
duurzame mobiliteit, zoals waterstof. 
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o Urban Innovative Actions: in 2018 aandacht voor klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, 

huisvesting en lokale banen en vaardigheden.  

o Wifi4EU: financiering van gratis lokaal draadloos internet in publieke ruimtes en 

openbare buitenruimten. 

o Interreg NWE: samenwerking binnen Noordwest Europa op CO2-reductie en 

grondstoffenefficiëntie. In 2019 is voorlopig de laatste call! 

o Interreg Duitsland-Nederland 

o EIB, bijvoorbeeld ELENA: financiële ondersteuningen van grote 

investeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid (ondersteuning van 

organisatie, leningen voor de investeringen). 
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4. Bureau Brussel activiteiten in 2019 

Zoals eerder vermeld wordt op de thema’s gewerkt op de volgende 5 gebieden: 

 

1. Europese subsidieverwerving (PROJECTS) 

2. Profileren van de regio (PROFILE) 

3. Netwerk(en) in de regio en in Brussel (PARTNERS) 

4. Lobby (PUBLIC AFFAIRS)  

5. Kennisdisseminatie van, en advies over EU beleid in de regio (POLICY) 

 

Hieronder worden enkele van concrete activiteiten van Bureau Brussel in samenwerking met de regio 

neergezet. We zetten dit neer vanuit de regionale doelen op Health, Energy, Duurzame Mobiliteit, 

Circulaire Economie.  

Health 

- in 2030 dé internationale proeftuin voor innovaties in health en life sciences 

Energy 

- “In 2030 moet ca. de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel duurzaam zijn 

opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten duurzame warmtebronnen 

komen.” 

- “Economische Hotspot Energy” 

- European Green Capital legacy 

Duurzame Mobiliteit 

- Regionale bereikbaarheidsaanpak: robuust, duurzaam & slim: “het vervoer moet slimmer en 

nog schoner worden en zoveel mogelijk geëlektrificeerd worden” 

Circulaire Economie 

- “In 2050 moet de economie circulair zijn. In 2030 moet het restafval in 50% zijn verminderd 

tov 2016.” 

 

Wat voor Europese activiteiten dragen daaraan bij?  
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Health 

 

in 2030 dé internationale proeftuin voor innovaties in health en life sciences 

Projecten 

Indienen: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) 

Indienen: Projectvoorstel Horizon 2020 Diabetes en Health Valley 

Ontwikkelen: TopFit programma Oost-Nederland versterken richting Horizon 2020 

Uitvoeren: InDemand: Oost Nederland en Rijnstate partner in project over stimulering zorginnovatie 

Verkennen: Digital Health Europese mogelijkheden 

Verkennen: Europese mogelijkheden voor verbinden internationale health campussen en startupprogramma’s in Europa 

Verkennen: projectmogelijkheden met netwerkpartners in CORAL en ERRIN, samen met Health Valley partners  

 

Profilering 

Ontwikkelen: Communicatie en activiteiten in het kader van het innovatieprofiel: concepts for a healthy life 

Versterken: Internationaal programma Health Valley event (met CORAL) 

 

Partners 

Bijdragen: Internationalisering Health Valley event 

Deelname: CORAL netwerk Europese Health regio's 

Deelname: ERRIN WG Health 

Uitwerken: verkenning uitwisseling en wederzijdse versterking Health clusters (startups, scaleups). 
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Verbinden: Health Valley, Stavanger (Noorwegen), Zuid-Denemarken en Bayern 

 

Public Affairs 

Geen activiteiten 

Policy 

Geen activiteiten 
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Energy 
 

“In 2030 moet ca. de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel duurzaam 
zijn opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten duurzame 

warmtebronnen komen.” 
+ Economische Hotspot Energy 

+ European Green Capital legacy 
 

Projecten 

Adviseren: Arnhem Hotspot Energy over projectmogelijkheden New Energy Living Lab en fonds/EIB 

Adviseren: ELENA/Project Development Assistance verkenning klimaatfondsen regio 

Adviseren: NextGarden over Europese projectmogelijkheden opslag warmte/geothermie 

Adviseren: over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO duurzaamheid, regionaal icoonprogramma slimme duurzaamheid 

(energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), Energy Made in Arnhem, duurzaamheidsoverleg Nijmegen, en projecten regionale 

gemeenten. 

Indienen: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) 

Ingediend: FLASH (waterkracht): Provincie trekt, Overbetuwe/Renkum associated 

Ingediend: H2Ships (Nijmegen follower) 

Ontwikkelen: Energiearmoede voorstel richting Interreg NWE 

Ontwikkelen: LIFE en Arnhem klimaatadaptatie voorstel 

Verbinden: Batterij/chipfabriek helpen vestigen met Europese investeringen 

Verkennen: Geothermie mogelijkheden 
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Verkennen: Interreg NWE projecten Groene Allianties de Liemers, Power2Nijmegen 

 

Profilering 

Bijdragen: NRW/NL conference Energy naar de regio 

Indienen: Trolley 2.0 mogelijk EU Sustainable Energy Award 

Organiseren: Hotspot Energy: profileringsmogelijkheden 

Organiseren: Mogelijk EWRC 2019 energieopslag event 

Organiseren: Synergiepark Innofase profileringsmogelijkheden  

Uitwerken en uitdragen: Nijmegen European Green Capital legacy  

Verbinden: INNOVATE festival versterken en internationaliseren 

 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Energy: 

-          Geothermie bijeenkomst tijdens EU Sustainable Energy Week 

-          Energy Efficiency MKB Declaration 

-          Opslag energie workshop 
 

Deelname: HyER netwerk waterstof en elektromobiliteit  

Organiseren: CAN Final Conference 2019 in Arnhem (April), icm met andere EU projecten 

Organiseren: werkbezoek van EU-kantoren Deense regio’s 

Verkennen: deelname Europees S3 platform batteries 

Verkennen: deelname S3 platform Waterstof 

 

Public Affairs 
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Aansluiten: EU Battery Alliance: energy ecosysteem bij op te richten EU accufabrieken 

Lobbyen: Legacy Nijmegen Green Capital 2018: lobby voor succesvol vervolg 

Verkennen: European Year of Greener Cities 2020 

 

Policy 

Volgen: Toekomst EU budget ontwikkelingen voor energy mogelijkheden 
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Duurzame Mobiliteit 
Regionale bereikbaarheidsaanpak 

robuust, duurzaam & slim 
“het vervoer moet slimmer en nog schoner worden en zoveel mogelijk 

geëlektrificeerd worden” 
 

Projecten 

Adviseren: Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO mobiliteit, afzonderlijke gemeenten en overige partijen actief op duurzame mobiliteit 

(bijv. HAN, Connexxion, stadslogistiek, CMC etc.). 

Adviseren: projectmogelijkheden alle regiogemeenten, ook aan de hand van projecten onder regionale bereikbaarheidsaanpak en investeringsagenda 

(waterstoftankstation auto's, personenauto's en huisvuilwagen) 

In te dienen: Stadslogistiek richting H2020 

In te dienen: voorstel luchtkwaliteit slimme metingen en actief parkeermanagement 

Ingediend: E-Hubs: hubs uitrollen voor deelmobiliteit in de regio 

Ingediend: Railterminal Gelderland ingediend voor EU subsidie 

Ingediend: Waterstof vuilniswagen 

Uitwerken: chone binnenvaart (CLINSH 2.0 / PortLiner met EIB) 

Verkennen: Duurzaamheid in nieuwe ov concessie Arnhem Nijmegen  

Verkennen: Europese mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Montferland-Zevenaar-Emmerich 

Verkennen: Proeftuin Urban Mobility / acceleratorprogramma Clean Mobility Center 

Verkennen: Rheden mobiliteitshubs aansluiten bij EU project 
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Profilering 

Aanmelden: mogelijk Trolley 2.0 /EBUS2020 voor EU Sustainable Energy Award 

Uitdragen en voortbouwen: Legacy Velo-city 2017  

Verkennen: conferentie naar de regio (Polis, Civitas, binnenvaart) 

 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Transport  

Deelname: HyER  

Deelname: Polis (incl. deelname Management Committee) 

Verkennen: deelname in New Mobility Services EIP  

Verkennen: deelname S3 platform Safe and Sustainable Mobility 

 

Public Affairs 

Lobbyen voor Schone Binnenvaart (voortbouwen op Nijmegen Declaration) 

Lobby voor ICE sneller, betrouwbaarder, vaker 

Verstevigen mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling 

 

Policy 

Urban Agenda Partnership Urban Mobility uitvoering actieplan 
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Circulaire Economie 

“In 2050 moet de economie circulair zijn. In 2030 moet het restafval in 50% zijn 

verminderd tov 2016.” 

Projecten 

Adviseren: mogelijkheden regionale investeringen versterken met Europese middelen (Europese Investeringsbank) 

Adviseren: over Europese mogelijkheden voor projectenlijst onder investeringsagenda 

Indienen: Digital Support Repair Economy projectvoorstel 

Ontwikkelen: Living Lab Circular Economy 

 

Profilering 

 

Partners 

Deelnemen: Peer2Peer Leuven en Ierse steden 

Organiseren: Werkbezoek Duitse en Vlaamse steden aan regio AN 

Voorstellen: Lidmaatschap ACR+ 

 

Public Affairs 

Voorstellen: lobbyagenda Circulaire Economie 

 

Policy 

Geen activiteiten 
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Algemeen en overige doelen 
 

Projecten 

Aanvraag: AMIF aanvraag Arnhem: Asiel, Migratie en Integratiefonds 

Adviseren: mogelijkheden gemeente voor bijdragen open wifi in gemeenten met behulp van WIFI4EU 

Ontwikkelen: aanvraag Privacy/IRMA 

Verkennen: Europese mogelijkheden oprichting C-ITC, chiptechnologie centrum Nijmegen 

 

Profilering 

Bijdragen: Innovatieprofiel Think East Netherlands  

Doorontwikkelen: Communicatiestrategie: 

-          Internationaal / i-want.eu 

-          Twitter/social media 

-          Nieuwsbrief (doelgroep, regelmaat, doel, blogs stakeholders) 
 

Organiseren: European Week of Regions and Cities met deelname bestuurders en organisatie workshops, gesprekken en programma 

Verkennen: aanmelding regio voor European Capital of Smart Tourism 

 

Partners 

Verkennen: lidmaatschap Eurocities? 

Organiseren: Regioreis 2019 

Organiseren: business region Zuid Denemarken werkbezoek 

Organiseren: Werkbezoek gemeenteraad Westervoort aan Brussel 
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Organiseren: overige werkbezoeken 

 

Public Affairs 

Uitwerken: lobbyfiches 

Volgen: EU budget/subsidiekansen post 2020 

Volgen: Brexit mogelijkheden en bedreigingen voor de regio 

Verkennen: mogelijkheden High Tech ontwikkelingen in de regio 

 

Policy 

Geen activiteiten 
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4.1 Europese Projecten (subsidies en financiering) 

Het aantal Europese fondsen is enorm. De regio profiteert daar volop van, getuige het feit dat ca. 

€250 miljoen de afgelopen vijf jaar in de Regio Arnhem Nijmegen is geland, een enorme stimulans 

voor de ambities uit de regio. 

Aan de hand van het regionale profiel, de ambities, en bestaande capaciteit scant Bureau Brussel 

actief welke kansen interessant zijn om projecten en activiteiten uit de regio te laten versterken door 

Europa (met kennis, netwerk en financiering). Voor een totaaloverzicht, kan de website van Europa 

Nu worden geraadpleegd.  

Europese subsidieverwerving - aanpak 2019 

Bureau Brussel probeert een brug te zijn tussen wat er in de regio aan project (en/plannen) bij 

verschillende actoren speelt en wat er in Brussel aan kansen door Bureau Brussel wordt gesignaleerd. 

Hierbij staat de P van PROJECTEN boven aan in het prioriteiten lijstje van Bureau Brussel. 

 

De afgelopen jaren heeft Bureau Brussel veel tijd en aandacht besteed aan het begeleiden van 

verschillende (Horizon 2020, LIFE, Interreg) subsidievoorstellen. Dit waren regelmatig 

projectvoorstellen, waarbij Bureau Brussel signaleerde dat er in Brussel een consortium met een idee 

was en verbond regionale partijen aan deze ideeën. De afgelopen jaren zijn we dit zoveel mogelijk 

aan het omdraaien: we vertrekken zoveel mogelijk vanuit initiatief uit de regio. Er moet in de regio 

een probleem of projectvoorstel zijn, dat met behulp van EU fondsen (deels) opgelost en uitgevoerd 

kan worden. Bureau Brussel intensiveert dan ook in 2019 de mate waarin zij aansluit bij regionale 

overleg/projectstructuren, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de Regio Arnhem 

Nijmegen, the Economic Board, de Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen 

projectoverleggen en de daaraan gelieerde (ambtelijke) projectgroepen als de Circulaire Economie, 

Duurzame Mobiliteit en Energietransitie. Bureau Brussel nodigt hen dan ook allen uit om met 

voorstellen voor projecten te komen.  

 

Zo werken we aan gedragen projectvoorstellen die realiseerbaar zijn door beschikbare capaciteit (die 

overigens bij een succesvolle aanvraag dan Europees gefinancierd wordt). Voor het concretiseren van 

een projectvoorstel is namelijk inhoudelijke expertise en capaciteit nodig. Soms ontbreekt de 

personele capaciteit in gemeentelijke organisaties om op korte termijn snel stappen te kunnen 

zetten. Dit is ook logisch, want iedereen is druk genoeg met het 'reguliere werk' en het Europees 

maken kan inhouden dat niet meteen 1-op-1 de (kans op) opbrengst te benoemen is. Bureau Brussel 

zet alles op alles om te zorgen dat kansen niet als 'last' ervaren worden, maar als natuurlijke 

versterking van het originele doel. Tegelijkertijd willen we uit de paradox wegblijven dat 

capaciteitstekort in het voortraject leidt tot het missen van Europees gefinancierde werkzaamheden. 

Vandaar dat we zoveel mogelijk willen ophalen en daarover adviseren, in plaats van enkel kansen 

aandragen.  

 

Tegelijkertijd blijft Bureau Brussel ook sterk in Brussel scannen naar kansen. Daar ligt onze kracht: in 

onze contacten met andere Europese steden en regio's, in het lidmaatschap van de Europese 

netwerken zoals ERRIN en Polis, en in onze Brusselse contacten met oa. de Europese Commissie.  

 

http://www.europa-nu.nl/id/vjasedzq2zym/subsidies_van_de_europese_unie_2014_2020
http://www.europa-nu.nl/id/vjasedzq2zym/subsidies_van_de_europese_unie_2014_2020
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Het afgelopen jaar zijn er nieuwe Europese projecten goedgekeurd (zie overzicht in Bijlage 1) waarbij 

vooral de steden Arnhem en Nijmegen project partner zijn. We hebben ook vaker geadviseerd over 

kansen voor andere regiogemeenten. We zien een positieve trend vanaf 2015, de afgelopen tijd is er 

veel energie gestoken in het versterken van de samenwerking met o.a. de collega's van de 

subsidiebureaus die actief zijn bij de gemeenten in de regio. Bureau Brussel heeft hierin altijd de rol 

van aanjager, schakelaar en het doorzetten van kansen voor anderen die de kans/mogelijkheid in dit 

geval pakken en uiteindelijk verzilveren. 

 

Ook neemt Bureau Brussel, in samenwerking met the Economc Board, vanaf 2018 steeds meer een 

rol op zich richting triple helix partners (kennisinstellingen, bedrijven, andere initiatieven). 

Voorbeelden hiervan zijn the Economic Board zelf, het Clean Mobility Center, Health Valley, Groene 

Allianties de Liemers, het IPKW, Windpark A15, het ENGIE-terrein, de DAR, de HAN, Radboud 

Innovation, de LECs (logistieke expertise centra), etc.  

 

Inzet 2019: 

(1) Bureau Brussel blijft sterke aansluiting zoeken bij the Economic Board en de 

investeringsagenda Arnhem-Nijmegen met als doel concrete Europese projecten te 

ontwikkelen;  

(2) Bureau Brussel sluit actief aan bij bestaande regionale projectgroepen (Circulair Arnhem 

Nijmegen duurzame mobiliteit, energietransitie, etc.) en adviseert daar over mogelijke 

Europese kansen en mogelijkheden;  

(3) Bureau Brussel gaat actiever optrekken met ondernemers en kennisinstellingen in 

verkenningen naar Europese projecten; 

(4) Bureau Brussel blijft optreden als facilitator voor partners uit de regio die 

hulp/ruimte/partners nodig hebben voor projectontwikkeling. Dit doet zij o.a. door het 

beschikbaar stellen van vergaderruimte in het pand aan de Palmerstonlaan, het zoeken van 

partners binnen relevante netwerken, het vragen om hulp bij relevante netwerken etc.  

(5) In 2019 wil Bureau Brussel meer het gesprek aangaan over vrij te maken beschikbare 

capaciteit voor Europese projecten binnen organisaties. In aanloop hiernaartoe verschuiven 

we budget naar projectontwikkeling.  

 

4.2 Profileren van de regio in Europa (Profile) 

Bureau Brussel zet de Regio Arnhem Nijmegen in Brussel in de spotlights. Waarom vinden we dit 

belangrijk? Naast dat het in de regio het idee versterkt waar we goed in zijn, is het in Europa een 

manier om ervoor te zorgen dat er kansen op je af komen. Dit gebeurt, zodra actoren in Brussel 

weten wie je bent, wat je kunt en waarom dat interessant is. Op die manier kunnen consortia die 

partners zoeken, je gemakkelijk vinden en zo ontsluit je andere kansen die uiteindelijk kunnen leiden 

tot partnerschappen en Europese projecten. Zo realiseren we Europese steun voor de regionale 

ambities.  

 



 
 

26 
 

Bureau Brussel profileert de regio op verschillende manieren en momenten. Allereerst bij de 

netwerken waar de regio lid van is in Europa. Bureau Brussel bezoekt werkgroepen, 

ledenbijeenkomsten van de netwerken, evenementen en congressen. Bureau Brussel netwerkt daar 

met relevante, wisselt gegevens uit, legt contacten met potentiële partners en geeft presentaties 

over ideeën uit de regio voor samenwerking. 

 

Ten tweede bezoekt Bureau Brussel infodagen, European Innovation Partnership bijeenkomsten en 

andere evenementen van de Europese Commissie. Bureau Brussel stelt vragen, netwerkt, en 

ontmoet potentiële partners. Telkens wordt de regio genoemd en wordt uitgelegd wat we hier te 

bieden hebben. 

 

Ten derde profileert Bureau Brussel de regio actief tijdens de European Week of Regions and Cities in 

oktober, de EU Design Days, de EU Sustainable Energy Week in juni en andere relevante Brusselse 

evenementen waarbij actoren uit de gehele Unie zich in Brussel verzamelen. Ook organiseren we 

studiebezoeken, workshops, presentaties en lunches/diners/borrels.  

 

Ten vierde onderhoudt Bureau Brussel contacten met het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) 

door middel van een regulier “Uurtje Oost” (overleg in Oost Nederland verband op het HNP met alle 

mensen die voor Oost Nederland in Brussel werken), de lobbyisten van de regio Food Valley en de 

Cleantech Regio (Apeldoorn en stedendriehoek). Ook wordt er regelmatig samengewerkt met de 

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, het Europees Parlement (m.n. 

de Nederlandse parlementariërs) en de Europese Commissie.  

 

Tot slot organiseert Bureau Brussel diverse lobby- en profileringsactiviteiten, zowel in de regio als in 

Brussel. Zo organiseert zij/draagt zij bij aan werkbezoeken van (hoge) EU ambtenaren en 

Nederlandse diplomaten aan de regio door daar actief over te adviseren en ze te benaderen. Zij 

organiseert werkbezoeken aan Brussel, evenementen van klein tot groot en begeleid zij partners bij 

netwerkgelegenheden in Brussel.  

 

Inzet regionale profilering in 2019 

(1) Op basis van de regionale ambitieagenda Gezonde Groei, de Economic Board strategie en het 

profiel van de investeringsagenda één gezamenlijk profiel uitdragen 

(2) Voort te bouwen op Velo-city 2017 en Nijmegen Green Capital 2018 door toe te werken naar 

een nieuw gezamenlijk vlaggenschip event (Europees icoonproject, Europese award, etc.).  

4.3 Netwerk(en) in de regio en in Brussel (Partners) 

Alle bovenstaande activiteiten gedijen alleen maar met een goed netwerk, zowel in de regio als in 

Brussel. Bureau Brussel fungeert hierbij als vooruitgeschoven post, om te zorgen dat in Brussel de 

deuren voor de regio open gaan en we goed weten met wie we kunnen en willen samenwerken. Dit 

netwerk wordt ingezet op de volgende manieren: 
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 Bij projectontwikkeling. Het is van belang dat Bureau Brussel goed weet welke projecten er in 

de regio zijn met mogelijke Europese potentie. Tevens is het van belang dat er in Brussel een 

netwerk is van potentiële partners. Het gaat dus om het koppelen van regionale partners aan 

Europese partners. 

 Bij kennisdisseminatie. Om de kennis op te halen in Brussel is het van groot belang dat je op 

actuele ontwikkelingen wordt gewezen. Daarvoor is een goed netwerk onontbeerlijk. 

Anderzijds, om de kennis effectief in de regio te verspreiden is het hebben van een netwerk in 

de regio minstens zo belangrijk. 

 Bij profileren. Profileren is alleen maar nuttig als je een duidelijke boodschap hebt, je 

doelstelling helder geformuleerd is en je publiek kent. Ook maken we hierbij vaak massa door 

samen te werken regionale/Nederlandse en Brusselse gelijkgestemde partners.  

 

Netwerken in Brussel in 2019 

In Brussel is de Regio Arnhem Nijmegen lid van een heel aantal netwerken. Een uitgebreid verslag 

hiervan is te vinden in Bijlage 2: overzicht netwerken Regio Arnhem Nijmegen.  

 

De Regio Arnhem Nijmegen is lid van ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). 

ERRIN is bij uitstek een netwerk bedoeld voor de Brusselse kantoren van regio’s en daardoor 

uitermate geschikt voor Bureau Brussel, onder andere voor projectontwikkeling en partners vinden. 

We verkennen of een actievere houding binnen het netwerk - bijv. door (co-)leiden van een bepaalde 

werkgroep - gewenst en realistisch is. We zijn actief in verschillende werkgroepen (oa. Transport, 

Energie, Health, Design&Creativity).  

 

Op het thema duurzame mobiliteit schakelen we naast de partners in ERRIN, ook met het 

secretariaat en leden van Polis en HyER. Sinds 2017 is de Regio Arnhem Nijmegen lid van de Polis 

Managing Committee, waardoor we in het voorportaal zitten voor informatie en kansen binnen Polis. 

Ook is de samenwerking met European Cyclist’s Federation versterkt (Velo-city 2017), wordt er 

samengewerkt met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en blijven we 

gebruik maken van het lidmaatschap van HyER (netwerk voor waterstof en elektrische mobiliteit). 

Deze activiteiten worden versterkt door het lidmaatschap van Nijmegen van het Urban Agenda 

Partnership over Urban Mobility. Hier heeft Bureau Brussel actief voor gelobbyd en is nog steeds 

betrokken bij deze samenwerking, contacten met partners en adviseert over activiteiten hierbinnen.  

 

Op het gebied van Health zijn we sinds 2017 ook bezig meer gerichte samenwerking invulling te 

geven in het CORAL netwerk van regio’s (samen met Health Valley).  

 

Naast deze netwerken heeft Bureau Brussel ook het eigen netwerk bij de Europese Commissie, het 

Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordig van Nederland bij de EU, etc. Ook hebben we 

veel structurele contacten met andere Europese steden en regio’s om daar gezamenlijke 

samenwerkingskansen mee uit te werken (projects).  

 



 
 

28 
 

Netwerken in de regio in 2019 

Naast het netwerk bij de deelnemende gemeenten, onderhoudt Bureau Brussel veel netwerken in de 

Regio Arnhem Nijmegen en bredere regio. Er wordt actief samengewerkt met the Economic Board. 

We werken gezamenlijk aan de profilering van de regio, zowel daarbinnen als daarbuiten (in ons 

geval Brussel). Daarnaast schakelen we met kennisinstellingen en andere partners als Radboud 

Innovation, ArtEZ, ROC’s, de DAR, het IPKW, etc. 

 

Voorts is Bureau Brussel zijdelings betrokken bij het netwerk van de Euregio. Bureau Brussel zet haar 

kennis van de regio graag in voor samenwerking met de Duitse partners in NRW en verwijst partners 

op mogelijkheden in de euregio. We maken ook onderdeel uit van het Gelrestad EU netwerk, waar 

ook de euregio in participeert.  

 

Naast het EU Gelrestad netwerk, wordt er sinds 2018 ook actief geparticipeerd in het innovatieprofiel 

Oost-Nederland. Met een regionale bestuurlijke vertegenwoordiger in de regiegroep wordt er zo 

intensievere samengewerkt en afgestemd met kennisinstellingen, overheden en 

ondernemers(verenigingen) op Oost-Nederlandse schaal in Europese context. Doel is zo meer 

gebruik te maken van Europese fondsen binnen Horizon 2020.  

 

Ook met de subsidiebureaus die in de regio gelieerd aan de gemeenten zijn (IGS5, Subsidienetwerk 

Nijmegen etc.) heeft Bureau Brussel een intensieve band. Bureau Brussel maakt graag gebruik van 

hun expertise en kennis van projecten die in de regio spelen. Andersom, wijst Bureau Brussel hen op 

kansen die zich vanuit Brussel voordoen in de hoop dat dit tot nieuwe projectontwikkeling kan 

leiden.  

 

Tot slot wil Bureau Brussel ook in 2019 actief aansluiten bij regionale overleggen als de PFO’s, de 

Groene Hub, duurzame mobiliteit, etc om daar op te halen en te adviseren wat Europese activiteiten 

zouden kunnen zijn. Ook is de samenwerking met de verschillende ambtelijke organisaties belangrijk, 

voor projecten maar ook voor de gezamenlijke regionale agenda.  

 

Inzet Netwerken 2019 

(1) Vanwege toegenomen kansen en activiteiten op circulaire economie stellen we voor lid te 
worden van het netwerk ACR+  

 

4.4 Lobby (Public Affairs) 

Niet los te zien van profilering - profileren is ook een vorm van lobbyen - werkt Bureau Brussel ook 

aan de lobby van de regio. Uiteraard focust de lobby zich rondom de thema’s waarop Bureau Brussel 

aan het werk is. Zo probeert Bureau Brussel het belang van Smart Energy, Sustainable Mobility en 

Health op de agenda van het Rijk en de EU te krijgen, ten einde hiervoor meer kansen, subsidies en 

beleid te genereren.  



 
 

29 
 

Lobby in 2019 

Bureau Brussel gaat door met deze lobby functie in dit nieuwe jaar. Dit doet zij in 2018 door middel 

van de bij “profileren” genoemde evenementen, maar ook door mee te werken aan nieuwe trajecten 

en lobbyprocessen. Ook onderhoudt Bureau Brussel nauw contact met het Huis van de Nederlandse 

Provincies om -waar mogelijk- aan te haken bij relevante beleidsbeïnvloeding die daar gebeurt.  

We werken verder aan de vorming van inhoudelijke lobbyfiches met regionale stakeholders.  

 

4.5 Kennisdisseminatie van, en advies over EU beleid in de regio (Policy) 

Bureau Brussel is de vooruitgeschoven post van de regio in Brussel. In deze rol verdiept zij zich in 

relevant EU beleid en geeft zij hierover advies aan beleidsmakers/bestuurders in de regio. 

Beleidsbeïnvloeding is echter nadrukkelijk geen zwaartepunt van de activiteiten. Het ophalen van 

kennis gebeurt op verschillende manieren: 

Kennisdisseminatie en advies in 2019 

 Desk research en informerende adviezen  

 Via de Europese netwerken waar de regio is aangesloten 

 Via de nationale netwerken/contacten van Bureau Brussel  

 

Deze kennis verspreidt Bureau Brussel op verschillende manieren:  

 Bureau Brussel werkt elke week één dag op het gemeentekantoor in Arnhem en één dag op het 

gemeentehuis in Nijmegen  

 Bureau Brussel heeft regulier overleg met (vice)voorzitter Carol van Eert en voorzitter Ahmed 

Marcouch 

 Bureau Brussel informeert op onregelmatige basis wethouders, burgemeesters en de PFO’s 

 Bureau Brussel heeft een zeswekelijks overleg met de strategen van Arnhem en Nijmegen. 

 Bureau Brussel organiseert “bijpraatsessies” met bestuurders en ambtenaren uit de hele regio.  

 Bureau Brussel heeft een driewekelijks overleg met IGS5 (InterGemeentelijk Subsidiebureau) en 

regulier overleg met het subsidienetwerk in Nijmegen. 

 Bureau Brussel is agendalid bij Circulair Arnhem Nijmegen, ambtelijk overleg PFO mobiliteit, en 

overleggen binnen de investeringsagenda. Op basis van concrete ontwikkelingen adviseren en 

participeren we actief.  

 Bureau Brussel informeert actief over Europese ontwikkelingen, onder meer via de nieuwsbrief 

Brussels Lof en via Twitter (@BureauBrussel). U kunt zich aanmelden via de website 

www.regioan.nl (kopje Bureau Brussel 'blijf op de hoogte').   

http://www.regioan.nl/
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5. Terugblik en vooruitblik: de regio in Europa 

Zoals op te maken is uit deze jaaragenda, spelen er veel thema's en activiteiten in de regio en in 

Brussel. Dit jaarplan is dan ook niet zozeer een overzicht van activiteiten van Bureau Brussel zelf, 

maar vooral een blik op hoe we schakelen tussen partijen uit de regio die in Europa en Brussel actief 

zijn. Daarom worden in dit jaarplan voorstellen gedaan hoe Bureau Brussel meer en concreter 

gevoed kan worden.  

De afgelopen tijd signaleert Bureau Brussel een groeiend besef in de regio dat de regio veel te bieden 

heeft: in een Europese context, maar ook in een regionale context waar meer samengewerkt wordt 

en resultaten behaald worden. Focus en strategische keuzes worden daarbij ook steeds belangrijker.  

De gezamenlijke ambitie groeit, en is al veel zichtbaarder en sterker geworden door activiteiten van 

de Economic Board in de regio. Bureau Brussel probeert dit proces actief door Europa te laten 

ondersteunen om zo de regio weer een stuk verder te brengen. Het gaat daarbij dus om verbinding 

en wederzijdse versterking, of in onze woorden: "Act local, think global". 
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Bijlage 1 Overzicht Europese projecten Arnhem Nijmegen 

Het onderstaande overzicht bevat een weergave van Europese projecten en projectvoorstellen vanuit de Regio Arnhem Nijmegen. Het geeft daarmee een 

blik op de concrete resultaten waartoe Europese activiteiten vanuit de regio (kunnen) leiden. Dit overzicht geeft resultaten weer die voortkomen uit de 

samenwerking met subsidieadviseurs en vakinhoudelijke collega’s in onze regio. Bij de genoemde projecten in het overzicht heeft Bureau Brussel meestal 

(slechts) een verkennende, aanjagende, verbindende en/of adviserende rol gehad. 
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MTPP 

(statushouders

) 

Integratie en 

Migratie 

AMIF The Hague 

Process 

Juli 2017 

afgewezen 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

Smart 

Creativity Hubs 

(Made4Life) 

Innovatie in de 

creatieve 

industrie 

INTERRE

G VB 

NWE 

ERNACT Step 2 

afgewezen 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

ISLAND Low Carbon INTERRE

G VB 

NWE 

Gemeente 

Nijmegen 

Step 1 

afgewezen 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

Immigration 

Guide Platform 

Sociale 

innovatie 

INTERRE

G VB 

NWE 

Immigration 

Guidance 

Platform 

Step 1 

afgewezen 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

Smartify Energie Horizon 

2020 

 
Step x 

afgewezen 

     

PLAN IT Duurzame 

Mobiliteit 

Horizon 

2020 

Leuven In 

behandelin

g (eerste 

fase) 

     

SMARTIES Duurzame 

energieopwekk

ing, ICT en 

Smart Grid 

Horizon 

2020 

EDF Energy 

R&D UK 

Centre 

14 februari 

2017 

ingediend 

€                   

- 

€                   

- 

€            

370.000 

  

Smart Waste Circulaire 

Economie 

Interreg 

Europe 

 
niet mee 

ingegaan 

     

Regionale 

Energietransiti

e 

Energie Intererg 

Europe 

 
niet mee 

ingegaan; 

gebrek aan 

capaciteit 

     

UPSCALE Smart and 

sustainable 

cities 

Horizon 

2020 

Duisburg 

universiteit 

September 

2017 

ingediend 

€          

400.000 

€                   

- 

 
€               

- 

 

KIC Urban 

Mobility 

Urban Mobility KIC 

Urban 

Mobility 

 
In 

voorbereidi

ng 

     



 
 

33 
 

FLASH 

(waterkrachtce

ntrale 

Renkum/Overb

etuwe) 

energie Interreg 

NWE 

Provincie 

Gelderland - 

Renkum en 

Overbetuwe 

associated 

partner 

tweede 

fase 

    
€      

100.000 

Railterminal 

Gelderland 

logistiek CEF-

transport 

Provincie 

Gelderland 

      

European 

Sustainability 

Award 

duurzaamheid 
 

Rheden 
      

Interreg Sport health Interreg 

NWE 

HAN, 

Nijmegen, 

Arnhem 

sportbedrijf 

eerse fase 

22 nov 

2018 

     

digital support 

for the repair 

economy 

circulaire 

economie 

Interreg 

NWE 

Nijmegen 

partner 

eerste fase 
     

MADAME luchtkwaliteit H2020 Parma eerste fase 

(begin 

april, mei 

uitslag) 

     

ELLO duurzame 

mobiliteit 

(stadslogistiek) 

H2020 ISINNOVA 

(Arnhem en 

Nijmegen 

partner) 

eerste fase 

(apr/mei 

'19 uitslag) 

     

Faces and 

Fences 

Erfgoed Creative 

Europe 

Nijmegen 

(Provincie 

en Rijk) 

ingedien 

(apr/mei 

'19 

uitstlag) 

  
€            

486.855 

€      

477.315 

 

H2Ships waterstof Interreg 

NWE 

Nijmegen 

associated 

partner 

   
alleen 

reiskosten 
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HECTOR 

waterstof 

huisvuilwagen 

Waterstof Interreg 

NWE 

HyER 

(Arnhem en 

SUEZ) 

tweede 

fase 

     

e-Hubs Duurzame 

Mobiliteit 

Interreg 

NWE 

Amsterdam. 

Nijmegen 

partner 

(Regio = 

'replication 

city' 

.Arnhem 

brengt hubs 

in, 

Beuningen 

en Renkum 

aangemeld 

als 

observer) 

tweede 

fase 

ingediend 

€          

155.935 

 
€            

405.162 

€      

270.108 

 

Cleantech 

Energy 

Crossing 

Innovatie INTERRE

G VA (D-

NL) 

KIEMT toegekend 
     

Charge & Go E-mobility EFRO Radboud 

universiteit 

In 

uitvoering 

(2016-

2020) 

€          

120.000 

€            

70.000 

€                     

- 

€               

- 

 

E-Bus 2020 

IMC 

E-mobility | 

Smart Trolley 

Grid 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

Kiepe 

Electric 

In 

uitvoering 

(2016-

2020) 

€       

1.500.000 

€          

400.000 

€                     

- 

€               

- 

 

Fruitallee in de 

Euregio Rijn-

Waal 

Biodiversiteit, 

ecologische 

verbindingen 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

ECNC Uitgevoerd 

(1.10.2016

-1.4.2017) 

€              

5.000 

€              

5.000 

€                     

- 

€               

- 

 

Climate Active 

Neighbourhood

s (CAN) 

Low Carbon 

(stimulering 

wijkinitiatieven

) 

INTERRE

G VB 

(NWE) 

Climate 

Alliance (D) 

In 

uitvoering 

(2016-

2019) 

€          

870.000 

€          

350.000 

€                     

- 

€               

- 
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Clean Mobil 

Energy 

E-mobility | 

Smart Grid | 

opwekking 

INTERRE

G VB 

(NWE) 

Gemeente 

Arnhem 

In 

uitvoering 

€       

1.500.000 

€          

600.000 

€                     

- 

€               

- 

 

CLINSH Air quality LIFE Provincie 

Zuid-

Holland 

In 

uitvoering 

(2016-

2020) 

€                   

- 

€                   

- 

€            

250.000 

€      

100.000 

 

Liberation 

Route Europe 

(next level) 

Toerisme COSME Liberation 

Route 

Europe 

Foundation 

In 

uitvoering 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

H2Nodes Transport 

(waterstof) 

CEF-

transport 

Rigas 

Satiksme 

Letland 

(Arnhem) 

In 

uitvoering 

(2014-

2018) 

€          

200.000 

?? €                     

- 

€               

- 

 

CHIPS Low Carbon INTERRE

G VB 

(NWE) 

Provincie 

Vlaams 

Brabant (B) 

In 

uitvoering 

(2016-

2019) 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

PLUG-IN Sociaal-

culturele en 

territoriale 

cohesie 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

Gemeinde 

Hamminkeln 

In 

uitvoering 

(2015-

2019) 

     

De Ler(n)ende 

Euregio doet 

het! 

Sociaal-

culturele en 

territoriale 

cohesie 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

ROC 

Nijmegen 

In 

uitvoering 

(2015-

2019) 

     

Zorg verbindt Zorg - 

grensvervaging 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

Euregio Rijn 

Waal 

In 

uitvoering 

(2015-

2019) 

     

IJCA 

(International 

Junior 

Sociaal-

culturele en 

territoriale 

cohesie 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

Stadt 

Duisburg 

In 

uitvoering 

€                   

- 

€                   

- 

   



 
 

36 
 

Counciller 

Advisor) 

EYES WOII Europe 

for 

Citizens 

Liberation 

Route 

Europe 

Foundation 

In 

uitvoering 

  
€              

17.500 

  

INNOVA Klimaatadaptat

ie 

ERA4CS 

Joint Call 

for 

Transnati

onal 

Collabora

tive 

Research 

Projects 

(Nijmegen 

partner) 

in 

uitvoering 

     

SCRIPTS Urban Mobility H2020 Radboud 

universiteit 

      

RAISE IT Mobiliteit: 

corridoronderz

oek 

 
Provincie 

Gelderland 

in 

uitvoering 

     

M4M (Mensen 

voor Mensen) 

Sociaal-

culturele en 

territoriale 

cohesie 

INTERRE

G VA (D-

NL) 

Stadt 

Duisburg 

Afgerond 
     

Innovation 

Camps 

City Deal 

Kennis Maken 

JRC Gemeente 

Nijmegen 

ingediend 

mei 2018 

  
€              

30.000 

  

InDemand health H2020 OostNL 

(Rijnstate, 

Provincie) 

      

Thuis beter 

worden 

Health INTERRE

G VA (D-

NL) 

Radboud 

universiteit 

In 

voorbereidi

ng 

€                   

- 

€                   

- 

€                     

- 

€               

- 

 

Deelauto's 2.0 
(zero-emissie 
campus) 

Urban Mobility UIA call 
2016 

Gemeente 
Arnhem of 
Nijmegen 

Er is geen 
aanvraag 
ingediend 

€                                  
- 

€                                  
- 

€                                     
- 

€                            
- 
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Groene 

Allianties de 

Liemers - 

energietransiti

e 

Duurzame 

energie 

Interreg 

NWE 

 
Op zoek 

(ERRIN 

verklaring 

energie 

efficiëntie) 

     

Recyclane / 

Circulair 

fietspad 

Circulaire 

Economie en 

Duurzame 

Mobiliteit 

FTI (Fast 

Track to 

Innovatio

n in 

Horizon 

2020) 

 
Opnieuw 

ingediend 

     

Diabetes Health Horizon 

2020 

 
In 

voorbereidi

ng 

     

Investeringen 

in Beeld 

Circulaire 

Economie 

EIB/EFSI/

ELENA 

 
on hold 

     

Smart emissions / 
luchtkwaliteit 
(titel?) 

Air quality UIA 
 

niet 
ingediend 

     

waterstof 

bussen 

Waterstof Interreg 

NWE 

HyER/Aberd

een 

niet 

ingediend 

     

autonomous 

vehicles and 

city planning 

Duurzame 

mobiliteit 

Interreg 

NWE 

Bax 

Company 

stopgezet 
     

nature-based 

solutions for 

restauration 

and 

rehabilitation 

of urban 

ecosystems' 

Groen Horizon 

2020 

Teknologisk 

Institut 

(met WUR) 

eerste fase 

indiening 

     

Wifi4EU ICT Wifi4EU 
 

interesse 

getoond 

Zevenaar, 

begin 2019 
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nieuwe 

kans 

Living Lab 

Triple 

Transition 

Circulaire 

Economie 

OP 

Oost/Cli

mate 

KIC/EIB 

 
verkenning 

     

Gezonde 

wijken door 

groen en 

klimaatadaptat

ie 

health / 

klimaatadaptat

ie 

H2020 

SC5-14 

RU eerste fase 

febr 2019 

     

Reconnect 
 

H2020 

SC5-13 

Oslo/Essen 
      

Energie 

Armoede 

duurzame 

energie 

Interreg 

NWE 

vervolg CAN In 

voorbereidi

ng 

     

Montferland/E

mmerich 

Grensoverschri

jdende 

economische 

ontwikkeling 

logistiek P2P 

Euregio? 

       

Living Lab 

Hotspot Energy 

energie EIB/EFSI/

ELENA 

Arnhem verkenning 
     

SUMPS-UP duurzame 

mobiliteit 

(leerprogramm

a) 

SUMPS-

UP 

Nijmegen indiening 
     

          

batterijen energie EIB/Inno

Energy 

 
verkenning 

     

nature-based 

solutions for 

restoration and 

rehabilitation 

groen H2020 Oslo verkenning 
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of urban 

ecosystems 

LIFE Arnhem Klimaatadaptat

ie 

LIFE RIVM In 

voorbereidi

ng 

     

Waterstof 

Power2Gas2Po

wer 

Duurzame 

Energie 

FCH JU / 

H2020 

Kiemt verkenning 
     

Totaal 
    

€     

4.350.935 

€     

1.425.000 

€          

702.662 

€    

370.108 
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Bijlage 2: Overzicht Europese netwerken 

Netwerkorganisaties in Brussel: waar is Bureau Brussel wel en niet actief in?  

Naam netwerk Geografisch of thematisch Als 

thematisch: 

welk thema 

Regio lid?  Kosten Beleids-

beïnvloeding 

Projectonwikkeling 

ERRIN Geografisch – regio’s   Ja €2700,- per jaar Ja, zij het 

marginaal.  

Ja, hier ligt de focus op.  

POLIS Thematisch Mobiliteit 

(in brede 

zin) 

Ja  €9240,- per jaar Ja.  Ja. Zij helpen mee en zijn bereid 

zelf ook in projecten te gaan en 

mee te helpen.  

HyER Thematisch Waterstof 

en 

elektrische 

mobiliteit 

Arnhem lid €5000,- per jaar Ja Ja. Zitten zelf ook in verschillende 

H2020 projecten. Organiseren 

niet specifiek voor leden.  

ACR+ Thematisch Circulaire 

Economie 

Voorstel 2019 

om lid te 

worden 

€2400,- per jaar Ja. Ja, hier ligt de focus op. 

ICLEI Thematisch Klimaat Nijmegen lid - Ja  Nee.  

Covenant of 

Mayors 

Thematisch Klimaat Arnhem, 

Nijmegen en 

Lingewaard 

ondertekend 

- Ja Nee  
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Eurocities Geografisch -  steden met 

>250.000 inwoners 

 Geen lid €15840,- per jaar 

of €4420,- per 

forum 

Ja Ja 

CIVITAS/CIVINET Thematisch en 

Geografisch. CIVINET = 

alleen voor 

NL/Vlaanderen 

Mobiliteit Geen lid - Ja Ja 

International 

Research 

Universities 

Network 

Geografisch –

onderzoeksuniversiteiten 

Onderzoek  Radboud 

Universiteit is 

lid 

- Nog niet Nog niet 

CORAL Thematisch Health Deelnemend 

samen met 

Health Valley 

Nog niet formeel 

lid 

Ja, zij het 

marginaal 

Ja 

 

European Regions Research Innovation Network (ERRIN)   

Regio lid 

ERRIN is een groot Europees netwerk dat haar kantoor in Brussel houdt. Er zijn inmiddels meer dan 100 verschillende regio's lid van het netwerk. Vanuit 

Nederland zijn Arnhem Nijmegen, Food Valley, Utrecht, de Randstad, Eindhoven, Leeuwarden en Twente lid. ERRIN tracht de regionale R&D-capaciteit te 

ontwikkelen en doet dat middels vier speerpunten, de vier P's: Policy, Partnerships, Projects and Profile (Beleid, Partnerschappen, Projecten en Profilering). 

Dit doet zij via verschillende thematische werkgroepen.  

Deze werkgroepen worden allen geleid door een regio en zij drijven op de actieve participatie van de leden van de werkgroep. Op dit moment is Arnhem 

Nijmegen City Region lid van de werkgroepen Bioeconomy, Design & Creativity, Energy & Climate Change, Health, Smart Cities en Transport. Zij vervult 

binnen geen van de werkgroepen een erg actieve of leidende rol. Iedere werkgroep organiseert werkgroep bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben tot 

doel te werken aan de vier P's van ERRIN. Zo zijn er bijeenkomsten waar ambtenaren van de Europese Commissie uitgenodigd worden om het relevante EU-
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beleid op dat thema uit te leggen, maar ook bijeenkomsten waar regio's de kans krijgen te presenteren (profilering) of zogenaamde brokerage events 

(makelaars-evenementen) waarbij regio's elkaar kunnen ontmoeten en hun projectideeën kunnen bespreken (partnerschappen en projecten).  

ERRIN kent een jaarlijkse contributie van €2700,- en is daarmee een relatief goedkoop netwerk. Dit valt af en toe terug te zien aan de professionaliteit van 

het netwerk. Ondanks dit, is ERRIN voor een regio zoals de onze een ideale plek om mensen te ontmoeten, kennis op te doen van lopende zaken op EU- en 

subsidiegebied en meetings te organiseren/onszelf te profileren. Vanuit het lidmaatschap bij ERRIN zijn in het verleden projectaanvragen gedaan, 

evenementen georganiseerd en kennis opgedaan. Ons voorstel is dan ook het lidmaatschap van ERRIN te continueren.  

POLIS Netwerk   

Regio lid 

Naast ERRIN is de regio ook lid van het POLIS netwerk. Ook dit is een Brussel-based netwerk, maar POLIS is in tegenstelling tot ERRIN een thematisch 

afgebakend netwerk: "POLIS tracht lokale/regionale transportsystemen te verbeteren door integrale strategieën m.b.t. economische, sociale en duurzame 

dimensies van transport te helpen ontwikkelen". POLIS is een oud netwerk, dat in 1989 door de Europese Commissie is opgericht om een regionale stem 

richting de Europese Commissie op mobiliteitsgebied te kunnen zijn. Sinds die datum hebben POLIS-leden samengewerkt om tot innovatieve en nieuwe 

transportoplossingen te komen. 

Ook POLIS heeft verschillende werkgroepen: Environment and Health in Transport (Milieu en Gezondheid in Transport), Mobility and Traffic Efficiency 

(Mobiliteits- en verkeersmanagement), Transport Safety and Security (Veiligheid en Beveiliging) en Social and Economic Aspect of Transport 

(Sociaaleconomische aspecten van Transport). De provincie Gelderland is voorzitter van de werkgroep Environment and Health in Transport.  

Polis is een waardevol netwerk omdat zij veel ervaring en expertise hebben op het gebied van beïnvloeding en projectontwikkeling. POLIS participeert zelf 

ook in een veelheid aan projecten. Sinds december 2016 is de regio Arnhem Nijmegen lid van het Management Committee van POLIS (ambtelijke 

vertegenwoordiging door Bureau Brussel). Hierdoor zitten we nog meer in het voorportaal van informatie en projectvorming.  

HyER 

Arnhem lid 

De European Association for Hydrogen and fuel cells and Electro-mobility in European Regions (HyER) is een Europees netwerk op het gebied van waterstof 

en Electro mobiliteit. Met meer dan 35 deelnemende regio's en een heel aantal geassocieerde partners is het een belangrijk netwerk op het gebied. Zij doet 

aan beleidsbeïnvloeding, representatie en disseminatie van waterstof en elektromobiliteit.  
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ACR+ 

Voorstel regio lid te worden 

ACR+ staat voor Association of Cities and Regions for recycling and sustainable resource management. Het is het belangrijkste Europese netwerk op het 

gebied van circulaire economie met ongeveer 100 leden, waaronder vooral steden, regio’s en NGO’s. Bureau Brussel adviseert de regio Arnhem Nijmegen 

om lid te worden van ACR+. Dat doen we vooral vanwege de mogelijkheden die dit netwerk biedt voor het uitwisselen van kennis, het vormgeven van 

internationale projecten en het binnenhalen van subsidies. 

ICLEI 

Nijmegen lid 

ICLEI is een mondiaal netwerk van meer dan 1200 steden en regio's. Het netwerk focust zich op het realiseren van een duurzame toekomst. ICLEI kent ook 

een Europese tak: ICLEI Europe. ICLEI doet aan beleidsbeïnvloeding bij de VN en de EU, op meerdere fronten (Europese Commissie, Committee van de 

regios, Europees Parlement). De focus ligt dus niet op projectbeïnvloeding, maar wel op het verspreiden van kennis, het ondersteunen van lokale overheden 

op weg naar een duurzame toekomst en het profileren van duurzame steden op mondiaal niveau.  

Covenant of Mayors 

Arnhem, Nijmegen & Lingewaard lid 

Het Covenant of Mayors is een beweging van lokale en regionale overheden in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat hier om een vrijwillige 

ondertekening van deze overheden om het doel van 20% CO2 reductie te realiseren in 2020. Het idee is dat degenen die getekend hebben een zogenaamd 

sustainable energy action plan inleveren, waarin ze uitleggen hoe ze denken dit te bereiken.  

Dit netwerk is erg goed te gebruiken om een publiek statement te maken dat je als gemeente de CO2 reductie van belang vindt. Ook is het goed om door de 

Europese Unie herkent te worden als een gemeente die deze problematiek hoog op de agenda heeft. Het kan derhalve helpen bij het aanvragen van 

projectsubsidies op klimaatgebied.  

Partnership Urban Mobility (Urban Agenda) 

Nijmegen lid 

In het kader van de Europese Urban Agenda zijn meerdere thematische partnerships opgezet waarbinnen steden samen met de Europese Commissie, 

lidstaten en stakeholdernetwerken werken aan betere Europese regelgeving, betere Europese kennisuitwisseling en betere Europese financiering. Vanuit 

het regionale focuspunt duurzame mobiliteit heeft Bureau Brussel in 2016 actief gelobbyd voor lidmaatschap van het partnership Urban Mobility. Zo zit de 
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regio in het voorportaal voor Europese financiering en kennis voor de ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Nijmegen heeft het lidmaatschap 

opgepakt en Bureau Brussel blijft actief in de advisering over participatie in dit netwerk. In 2018 vormt het partnership een Actieplan, wat daarna uitgevoerd 

zal worden.  

Eurocities  

(Nog) geen lid 

Eurocities is het netwerk van grote steden in Europa. Met 130 van Europa's grootste steden als lid, spreekt zij inmiddels namens 130 miljoen inwoners in 35 

landen. Ook Eurocities werkt met thematische fora, werkgroepen, projecten en evenementen om kennis te verspreiden en leden kans tot netwerken te 

geven. Via Eurocities wordt aan beleidsbeïnvloeding en samenwerking gedaan.  

Eurocities geeft de regio een profiel: dat van internationaal georiënteerde, ambitieuze en stedelijke regio. Dit profiel kan via Eurocities op nationaal zowel 

als internationaal (Europees) niveau worden uitgevent. Voorts kan lidmaatschap helpen richting te geven aan het EU beleid. Tot slot tap je met lidmaatschap 

van Eurocities potentieel in een pool van grote steden, waarmee je samen aan EU fondsenwerving kan doen. 

Vanuit Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven full member. Twente en Almere zijn associated member. Dit heeft te maken 

met de regels binnen Eurocities. Oorspronkelijk was netwerk slechts bedoeld voor steden met >250.000 inwoners. Metropolitane gebieden kunnen ook lid 

worden, maar dan moet de administratieve kern van het gebied >200.000 inwoners hebben (zie Brabandstad). Andere metropolitane gebieden kunnen 

associated member zijn (zie Twente), en hebben dan feitelijk dezelfde privileges, behalve dat ze niet in het bestuur kunnen. Lidmaatschap kost €15.820 per 

jaar. Dit zou kunnen worden omgeslagen over de regionale gemeenten, of in Gelrestad verband opgepakt kunnen worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat 

georganiseerd is wie op welk thema actief is in Eurocities, zeker ook omdat samenwerking op inhoud plaats vindt (waardoor Bureau Brussel zelf slechts kan 

coördineren en algemene lobby kan doen). 

CIVITAS  

Geen lid 

CIVITAS is een platform voor politici, ambtenaren en experts op het gebied van stedelijke mobiliteit. Meer dan 200 steden zijn inmiddels lid en delen via het 

platform hun ervaringen. Vanuit Nederland zijn Rotterdam en Utrecht lid. Lid worden van CIVITAS kan door het tekenen van een niet-bindende verklaring 

the CIVITAS Declaration. Na ondertekening kun je als stad gaan profiteren van de opgebouwde kennis en ervaringen van andere partners. CIVITAS 

organiseert verschillende studiereizen, trainingen en events om deze kennisuitwisseling te faciliteren. Ook is er ruimte voor deelnemende politici om in het 

Political Advisory Committee zitting te nemen en zo aan beleidsbeïnvloeding op Europese schaal te doen.  
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Ook heeft CIVITAS nationale netwerken. Voor ons zou dat het CIVINET Nederland-Vlaanderen zijn. Hiervan zijn onder andere Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, 

Antwerpen, Kortrijk en Leuven lid. Als lid kun je je profileren, meedingen in subsidies en leren van andermans’ best practices.  

Conclusie en aanbevelingen 

Netwerkorganisaties in Brussel hebben in het verleden bewezen van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn. Wel geldt voor netwerken: hoe meer 

energie/tijd je erin steekt, hoe meer je eruit haalt. Aangezien veel netwerkorganisaties óf thematisch zijn, óf zich via thematische werkgroepen organiseren 

is expertise uit de regio van groot belang.  

ERRIN is een netwerk van en voor Brusselse vertegenwoordigen, dus daar kan Bureau Brussel redelijk goed zelf in participeren, maar alle andere netwerken 

brengen pas wat op bij voldoende inzet vanuit de regio. Bij de ERRIN werkgroepen worden ook andere partners uit de regio betrokken zoals de Economic 

Board, Health Valley en de kennisinstellingen.  

Voor een actieve deelname in deze netwerken moet wel capaciteit beschikbaar zijn en moeten experts, beleidsadviseurs de mogelijkheid krijgen om tijd en 

energie in Europese projecten te stoppen. Dit blijft een continu punt van aandacht. 
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Bijlage 3: Draft Voorstel Budget 2020  
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Bijlage 4: Jaarverslag 2018 

 

Jaarresultaten Bureau Brussel 2018 

2018 was een jaar om verder te bouwen aan de Europese agenda van de regio. Na de verkiezingen in 

maart zijn er nieuwe prioriteiten en activiteiten vanuit de gemeenten en PFO’s. Het werk met 

kennisinstellingen en ondernemers is ook versterkt. Maar ook: na het vertrek van de EU 

Vertegenwoordiger in april 2018 is Bureau Brussel uiteindelijk weer op volle sterkte gekomen in 

september. Ondertussen hebben we dit jaar aangegrepen om meer inhoud te geven aan de Europese 

agenda en ons verder in Europa op de kaart te zetten door werkbezoeken (oa. Europarlementariërs), 

conferenties (oa. European Week of Regions and Cities) en ingediende projectvoorstellen.  

Wat landt er in de regio 

Dit alles gebeurt in de context van de relatie regio’s en Europa. Uit onderzoek in opdracht van de 

Provincie Gelderland blijkt dat de afgelopen vijf jaar €250 miljoen euro in de Regio Arnhem Nijmegen 

aan Europese middelen is geland, wat zorgt voor een totale investering van 1,6 keer dat bedrag en 

ongeveer 5.500 extra fte aan werkgelegenheid. Dit zijn nadrukkelijk geen ‘Bureau Brussel resultaten’ 

maar laat wel het speelveld zijn en het belang om als regio hier blijvend op in te blijven spelen.  

In 2018 resulteerden onze activiteiten wel in nieuwe aanvragen voor nieuwe Europese projecten, 

kennis en subsidies. Vanuit de regio zijn er in 2018 tien nieuwe voorstellen ingediend in Europa1, 

waarvan er voorlopig 5 zijn goedgekeurd2. 

Zichtbaarheid 

Een van de belangrijkste redenen dat onze regio het zo goed doet, is volgens ons dat we op het 

internationale toneel steeds zichtbaarder worden. Het onbetwiste hoogtepunt in 2018 op dit vlak 

was natuurlijk het feit dat Nijmegen zich een vol jaar lang European Green Capital mocht noemen. 

Het Green Capital-team –inclusief de bestuurders – heeft daarbij optimaal de kans benut om in dit 

belangrijke jaar op heel veel plekken in Europa (en soms ook daarbuiten!) te laten zien waar de regio 

Arnhem – Nijmegen voor staat: een unieke combinatie van duurzaamheid, leefbaarheid en 

economische vitaliteit. 

Maar natuurlijk waren er het afgelopen jaar meer hoogtepunten. Sterker nog: het zijn er te veel om 

op te noemen, en de volgende opsomming is dan ook maar een kleine greep. De regio Arnhem – 

Nijmegen kreeg de ABN AMRO Circular Economy Awards voor beste circulaire regio van Nederland. 

Er vond een succesvolle European Mobility Week plaats met onder anderen een feestelijk 

volksontbijt op de Waalbrug, Europarlementariërs brachten een tweedaags werkbezoek aan onze 

regio, er waren gesprekken met Eurocommissarissen en meer dan 700 stakeholders in Brussel 

                                                           
1 Knowledge Innovation Community Urban Mobility (KIC UM), Waterstof Vuilniswagen (Hector), hubs voor 

mobiliteit deelsystemen (eHUBS), waterkrachtcentrales (FLASH), Cultureel Erfgoed Limes (Faces and Fences), 
Toepassen kennis unversiteit in de stad (Innovation Camps), Stimuleren zorginnovatie (InDemand), European 
Sustainability Award Rheden, Railterminal Gelderland en waterstof binnenvaart (H2Ships) 
2 Waterstof vuilniswagen (HECTOR), hubs voor deelmobiliteit (eHUBS), gebruik kennis universiteit in stad 

(Innovation Camps), stimulering zorginnovaties (InDemand), waterstof binnenvaart (H2Ships).  
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(waaronder vertegenwoordigers van de Europese Commissie en  Europese regio’s) maakten kennis 

met onze regionale innovaties via onze virtualreality-stand over Food, Health en Energy. 

Samenwerking 

Stuk voor stuk gebeurtenissen om trots op te zijn. En toch schuilt het grootste succes niet in deze 

hoogtepunten. Want hét belangrijkste succes van onze regio is het feit dat steeds meer bedrijven, 

burgers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden de waarde en noodzaak van 

samenwerking inzien en elkaar weten te vinden. Succes is nooit vanzelfsprekend. Om het te 

behouden moet je misschien nog wel harder werken dan om het te verkrijgen. Bureau Brussel speelt 

daarbij graag een rol. Maar wij kunnen dat niet zonder uw hulp. Ideeën voor Europese projecten en 

samenwerkingsverbanden moeten in de regio geboren en gedragen worden. Wij zien dat gelukkig 

steeds meer gebeuren.  

Vooruitblik 

Gaan we in 2019 van start met een Europees Living Lab Circulaire Economie? Wordt onze Energy 

Hotspot versterkt met Europese investeringen in energieopslag? Komt er steeds meer Europa naar 

het grootste Nederlandse zorginnovatie-congres, ons regionale Health Valley-event? Worden in een 

EU-project e-Hubs voor deelvoertuigen gelanceerd in de regio? Allemaal reële mogelijkheden in het 

nieuwe jaar en wie weet wat er nog meer in het verschiet ligt. 

Of u nu een bedrijf heeft, bij een universiteit werkt, een overheid vertegenwoordigt of een 

burgerinitiatief runt: aarzel niet om Bureau Brussel te benaderen voor ondersteuning en advies bij de 

zoektocht naar Europese mogelijkheden. Wij helpen u graag verder 

In de bijlage hieronder geven we per doelstelling een overzicht van resultaten uit 2018 op onze 

activiteiten op projecten, profilering, partners, public affairs en policy.  
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Projecten Profilering Partners Public Affairs Policy 

Health 

in 2030 dé 

internationale proeftuin 

voor innovaties in 

health en life sciences 

 

Projectideeën gematcht 

met CORAL partners 

(Health Valley en 

partners)  

Projectidee gepitcht 

ERRIN (nov 2018) 

Ontwikkeld: 

Projectvoorstel Horizon 

2020 Diabetes en Health 

Valley 

Ingediend: Interreg 

Sport aanvraag 

Goedgekeurd: 

InDemand: Oost 

Nederland en Rijnstate 

partner 

Ontwikkeld: Liveable 

Cities voorstel (gezonde 

steden door groene 

oplossingen) 

Event European Week of 

Regions and CitiesHealth 

vanuit innovatieprofiel 

Actief binnen netwerken 

ERRIN en CORAL 

Werving Europese deelname 

Health Valley event 

Deelname ERRIN 

Deelname CORAL 
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Energy 

   

“In 2030 moet ca. de 

helft van het totale 

energieverbruik 

bespaard dan wel 

duurzaam zijn 

opgewekt, wijken 

moeten van het aardgas 

af en er moeten 

duurzame 

warmtebronnen 

komen.” 

+ 

“Economische Hotspot 

Energy” 

+  

European Green Capital  

Interreg NWE: 

verkenning projecten  

Arnhem Hotspot Energy: 

adviseren over 

projectmogelijkheden en 

fonds/EIB 

Adviseren Groene 

Allianties de Liemers 

over Europese 

projectmogelijkheden 

Adviseren NextGarden 

over Europese 

projectmogelijkheden 

geothermie 

[ingediend] FLASH 

(waterkracht): Provincie 

trekt, 

Overbetuwe/Renkum 

associated 

[ontwikkeld] H2020 

nature-based in gezonde 

wijken: RU en BaxCO 

Nijmegen European Green 

Capital 2018: 

 Brussel teaser event 
georganiseerd bij de 
Permanente 
Vertegenwoordiging 
(160 aanwezigen) 

 EcoProcura 

 Presentaties/events in 
Brussel (Benelux 
Talanoa, EESC, Polis) 

 COP24 Katowice 

 Mayors Summit call 
for action 
 

Hotspot Energy: 

profileringsmogelijkheden. Oa. 

energy scale up 

 

Synergiepark Innofase  

 

Werkbezoek Europees 

Parlement (Nijmegen, Duiven, 

Arnhem) 

 

Werkbezoek Comité van de 

Regio's 

Study visit 

energietransitie 

georganiseerd voor 

Europese regio's 

Organisatie 

internationale partner 

meeting op thema 

groene projecten 

Arnhem (“Energy from 

EU Projects”) 

Aandacht voor 

Arnhemse Energy 

startups en living lab 

Energy ism KIC 

InnoEnergy  

Batterijbijeenkomst 

Brussel december 2018: 

11 regionale partners 

bij European Battery 

Alliance 

(vervolg=fondsen en 

profiel) 

 

Verkennen aansluiting 

EU Battery Alliance: 

energy ecosysteem bij 

op te richten EU 

accufabrieken 

succesvolle invulling 

en legacy van 

Nijmegen Green 

Capital 2018 

(contacten met 

Europese partners, 

ondersteunen 

lobbytraject om 

Europese 

conferenties naar 

Nijmegen te halen, 

aandacht bij 

conferenties en 

bijeenkomsten) 

 

LIFE 

mogelijkheden 

voor Green 

Capital 

Toekomst EU 

budget 
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[in ontwikkeling] 

Energiearmoede 

Interreg NWE 

[ingediend] H2Ships 

(Nijmegen follower) 

Geothermie verkenning 

[goedgekeurd]Waterstof 

vuilniswagen  

Advies Klimaatfonds 

Arnhem 

Zie projectenlijst 

 

[geadviseerd niet te doen] 

Regionale best practice op het 

gebied van regionale inkoop 

van duurzame energie 

mogelijk indienen EU 

Sustainable Energy Award 

Europarlementariër Bas 

Eickhout ambassadeur 

CleanMobilEnergy  

 

 

 

Duurzame Mobiliteit 

Regionale 

bereikbaarheidsaanpak: 

robuust, duurzaam & 

slim: “het vervoer moet 

slimmer en nog schoner 

worden en zoveel 

mogelijk 

geëlektrificeerd 

worden” 

[Afgekeurd] voorstel 

Knowledge Innovation 

Community Urban 

Mobility, voor 7 jaar 

€400 mln euro in EU. De 

regio en Clean Mobility 

Center waren in voorstel 

aangesloten als 

testlocatie voor 

mobiliteitsinnovaties, 

incl business support 

Verkenning conferentie naar 

de regio (Polis, Civitas, 

binnenvaart) 

EWRC 2018 (mobiliteit):  

- succesvolle workshop 

waterstof met HyER en 

Arnhemse presentatie  

- workshop 

internationale 

verbindingen met 

Duurzame 

stadslogistiek 

bijeenkomst tijdens 

European Green Capital 

2018 

ERRIN WG Transport 

Polis 

HyER 

Schone Binnenvaart 

(declaration of 

Nijmegen) 

ICE lobby 

Grensoverschrijdende 

gebiedsontwikkeling 

Oplevering 

actieplan 

Urban Agenda 

Partnership 

Urban 

Mobility 
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[afgewezen] Horizon 

2020 voorstel "Plan-IT": 

regionale 

bereikbaarheidsaanpak 

doorontwikkelen met 

Europese middelen 

Adviseren over 

projectmogelijkheden 

alle regiogemeenten, 

ook aan de hand van 

projecten onder 

regionale 

bereikbaarheidsaanpak 

en investeringsagenda 

(waterstoftankstation 

auto's, personenauto's 

en huisvuilwagen) 

Adviseren over Europese 

kansen lopende 

projectvoorstellen 

binnen PFO mobiliteit, 

afzonderlijke gemeenten 

en overige partijen actief 

op duurzame mobiliteit 

(bijv. Waterstof: HAN, 

regionaal profiel, ICE 

en ontwikkeling 

Emmerich-Zevenaar-

Montferland 

Succesvolle invulling European 

Mobility Week 2018 door 

Nijmegen georganiseerd 

Presentatie afsluitend panel 

Polis conferentie 

Presentatie ontbijtbijeenkomst 

Europees Parlement oktober 

2018 (Urban Agenda 

Partnership) 

 

Deelname New 

Mobility Services EIP 

verkend 
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Connexxion, 

stadslogistiek, etc.). 

 

[goedgekeurd] 

Waterstof vuilniswagen 

ingediend 

E-Hubs ingediend 

[goedgekeurd in 2019] 

[ingediend] 

Stadslogistiek 

aangesloten bij aanvraag 

Montferland-Zevenaar-

Emmerich verkenning 

EU mogelijkheden voor 

grensoverschrijdende 

gebiedsontwikkeling 

Railterminal Gelderland: 

provincie doet EU 

aanvraag 

Circulaire Economie 

 

Advies regionale 

investeringen versterken 

met Europese middelen 

Succesvolle workshop 

European Week of Regions 

and Cities 

Verkennen 

lidmaatschap ACR+ 
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“In 2050 moet de 

economie circulair zijn. 

In 2030 moet het 

restafval in 50% zijn 

verminderd tov 2016.” 

(Europese 

Investeringsbank) 

Advies Europees 

projectvoorstel 'circulair 

fietspad' (Zevenaar, NTP 

Infra, Cirkelstad): Fast 

Track to Innovation 

(herindiening), 

clusteraanvraag EFRO 

(goedgekeurd) en 

daarmee uitrol naar 

andere regionale 

projecten 

Adviseren over Europese 

mogelijkheden voor 

projectenlijst onder 

investeringsagenda 

[advies] Living Lab 

Circular Economy  

[ingediend] Digital 

Support Repair Economy  

Meeorganiseren Circulaire 

Economie conferentie tijdens 

Green Capital 2018  

Zevenaar winnaar InkoopWijs 

prijs 

Regio winnaar beste circulaire 

regio 

Anders/overkoepelend Testfase Tablo: lopende 

partners, projecten en 

[afgerond] European Week of 

Regions and Cities en 

Testfase Tablo Doorontwikkeling 

lobbyfiches  
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actieve stakeholders 

beter in beeld 

Rapport EU fondsen in 

GLD (250 mln geland in 5 

jaar in Regio Arnhem 

Nijmegen) 

Zie projectenlijst 

betrekken hier ambtenaren en 

bestuurders uit de regio bij. 

belangrijkste moment voor 

kennismaking met Europese 

activiteiten voor (nieuwe) 

collegeleden. Deelname 27 

bestuurders uit regio.  

- Workshop regio in 
relatie tot TEN-T 
corridor 

- Workshop 
waterstof/alternatieve 
brandstoffen 

- Workshop Circulair 
- Workshop 

Internationale Handel 
- Kennismaking Huis van 

de Europese 
Geschiedenis 

- Exhibition Stand 
Virtual Reality: 700 
bezoekers uit heel 
Europa die virtual 
reality film over onze 
regio bekeken hebben 

- Oost event: network 
- Diner met 

Europarlementariër 

Zuid-Denemarken 

structurelere 

samenwerking 

Innovatieprofiel: 

structurelere 

innovatiesamenwerking 

Oost Nederland 

 

Gesprekken met 

Eurocommissarissen: 

- Januari ’18 

Frans 

Timmermans 

– Ahmed 

Marcouch 

- Januari ’18 

Karmenu 

Vella – Hubert 

Bruls 

- Oktober ’18 

Sefcovic en 

Canete – 

Harriët 

Tiemens 

Gesprekken 

Europarlementariërs 
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EU Design Days presentatie 

Innovate/Kunstlab Arnhem 

EU Tourism Day (videopitch 

Doesburg en Berg en Dal na 

speech Eurocommissairs)  

Twitter 

Nieuwsbrief Brussels Lof 
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