
 
 

 
 

De Provincie Luik voorzitter van de Euregio 
Maas-Rijn 

 
 Persbericht – 9 oktober 2019 

 
Op woensdag 9 oktober 2019 had de provincie Luik de eer om de regio Aken op te 

volgen als voorzitter van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Voor de komende 3 jaar is het 

de beurt aan de provincie Luik om nieuwe grootschalige impulsen te geven aan de 

intensivering van de grensoverschrijdende uitwisselingen in een van de oudste 

euregio's van de Europese Unie.   

 

Een Luiks voorzitterschap en nieuwe perspectieven  

 

De overdracht van het voorzitterschap van de EMR is een gelegenheid voor de provincie Luik 

om de bestaande initiatieven te versterken en nieuwe initiatieven te lanceren, om daarmee de 

levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. In de komende 3 jaar wil Luik een antwoord 

bieden op de huidige uitdagingen van onze samenleving die de nationale grenzen overschrijden. 

 

Een van deze uitdagingen betreft de duurzame ontwikkeling. Het gaat om het creëren van een 

stimulerende omgeving, het verspreiden van kennis en het verbeteren van de 

informatieverstrekking. Dit wordt bereikt door een intelligenter gebruik van hulpbronnen en een 

moderne economie in dienst van het welzijn. Onderwijs, wetenschap, technologie, onderzoek 

en innovatie zijn voorwaarden voor het bereiken van een levensvatbare Europese economie die 

de doelstellingen die verbonden zijn met duurzaamheid respecteert.  

 

"Twee sterke thema's zullen worden benadrukt", zegt Luc Gillard, provinciaal gedeputeerde-

voorzitter: "Digitale transitie en grensoverschrijdende mobiliteit. De digitale overgang moet 

worden beschouwd als een transversale aanpak, die alle activiteitensectoren binnen de EMR 

omvat. Het hoofddoel is hier de mogelijkheden van de digitalisering te benutten om de 

uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstanties aan weerszijden van de grens te 

verbeteren, te consolideren en te versterken en nieuwe instrumenten te ontwikkelen waarmee 

informatie beschikbaar kan worden gesteld aan gebruikers en burgers.   

 

Databanken of smartphone-applicaties zullen de toegang tot cultuur, toerisme, opleiding en 

werkgelegenheid vergemakkelijken. Bovendien is de uitwisseling van gegevens tussen de 

belangrijkste exploitanten ook van essentieel belang in de sector van de reddingsdiensten, waar 

jaarlijks bijna 1300 grensoverschrijdende interventies in de EMR plaatsvinden. Het toegenomen 

gebruik van digitale technologie zal de instrumenten verschaffen die hem in staat stellen zijn 

rol als interface ten dienste van de burger te vervullen.”   

 

Wat de grensoverschrijdende mobiliteit betreft, overschrijden dagelijks steeds meer 

werknemers, studenten en toeristen de grens. "Om aan hun behoeften te voldoen", vervolgt 

Luc Gillard, "moet de uitwisseling van informatie tussen vervoerders worden vergemakkelijkt 

en versterkt. Er zullen nieuwe producten moeten worden ontworpen om van het openbaar 

vervoer een geloofwaardig en groener alternatief voor het autoverkeer te maken. Er zullen ook 

multimodale platforms moeten worden opgezet die fietsen ter beschikking stellen en pendel- 

en busverbindingen organiseren.  

 

Om het reizen voor de gebruiker te vereenvoudigen, moet de interoperabiliteit van een 

euregionaal elektronisch ticketsysteem met de marketing van het Euregioticket en de lancering 
van het Euregiofietskaartje vanaf 2020 worden georganiseerd. De banden tussen de grote 

steden van de EMR moeten meer worden benut.” 



 

Bovendien zal de provincie Luik zich inspannen om de EMR beter te begeleiden bij haar 

deelname aan de uitvoering van de Europese territoriale samenwerking (ETC). Deze bijdrage 

zal voornamelijk worden geleverd via partnerschappen in één of meer projecten, met name in 

het beheer van een fonds voor "kleine projecten" tijdens de volgende INTERREG VI/(2021-

2027) programmeringsperiode. Tot slot zal de provincie Luik de laatste hand leggen aan de 

ontwikkeling van de EMR 2030-strategie, die de nieuwe doelstellingen van de EMR per 

thematische kwestie zal bepalen om zo de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. 

 

Wat is de Euregio Maas-Rijn?   

 

Het unieke karakter van deze grensoverschrijdende regio komt voort uit haar culturele, 

landschappelijke en taalkundige rijkdom met 5 regio's in 3 landen en 3 talen voor bijna 4 miljoen 

inwoners. Het bestaat uit de provincies Luik en Limburg, de Duitstalige Gemeenschap in België, 

de Region Aken in Duitsland en het zuiden en midden van de provincie Limburg in Nederland. 

De EMR bevordert al meer dan 40 jaar grensoverschrijdende samenwerking en behartigt de 

belangen van burgers, scholen, bedrijven, organisaties, gemeenten en steden in het 

grensgebied om zo de levenskwaliteit te verbeteren.  

 

De nationale grenzen blijven echter nog steeds praktische, juridische en administratieve 

belemmeringen voor de sociaal-economische ontwikkeling van onze regio. Daarom blijft de EMR 

ernaar streven de grensoverschrijdende samenwerking te versterken en een 

gemeenschappelijke bijdrage te leveren aan duurzame, doordachte en geïntegreerde groei. 

 

Sinds 1 april jl. ondergaat de EMR een structurele hervorming en is het een EGTS geworden, 

d.w.z. een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Aangezien de EGTS een 

rechtsvorm is die specifiek is ontworpen voor grensoverschrijdende regio's, is de EMR beter in 

staat om te reageren op de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd. Deze nieuwe 

juridische status stelt haar in staat zich te positioneren als een meer solide partner en dat maakt 

grensoverschrijdende samenwerking des te effectiever en verbindt de bestaande structuren op 

een duurzame manier. De nieuwe EGTS-structuur zal binnenkort worden aangepast om het 

gemeentelijk niveau – de EMR telt bijna 193 gemeenten - te integreren, zodat de behoeften 

aan grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten aan weerszijden van een grens 

beter kunnen worden vastgesteld en aangepakt. 

 

Om de drie jaar rouleert het voorzitterschap van de EMR tussen de vijf partnerregio's. Het is nu 

de provincie Luik die de eer heeft om van de regio Aken de fakkel over te nemen en nieuwe 

impulsen te geven aan de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. De 

provincie Luik, die al jaren sterk betrokken is bij de EMR, beschikt over een afdeling "Europese 

Fondsen" die Europese financieringsprogramma's identificeert waarvoor provinciale initiatieven 

in aanmerking kunnen komen om grote Europese en grensoverschrijdende projecten uit te 

voeren. Deze dienst is een informatie- en contactplatform dat tot taak heeft de verschillende 

provinciale initiatieven rond Europese projecten te coördineren en te bundelen. 

 

 

 

 

Meer informatie: 

 

Provincie Luik :  

www.provincedeliege.be - 04/279,46 64 - fondseuropéens@provincedeliege.be  

 

EGTS Euregio Maas-Rijn:  

www.interregemr.eu - 087/78.96. 30 - info@euregio-mr.eu 
 


