
‘Territoriale analyse’ betreft het verzamelen en ana-

lyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 

over de Euregio Maas-Rijn, naar analogie van de vroe-

gere euregionale Informatie Service (EIS). Voor enkele 

thema’s komen de beschikbare data bijvoorbeeld uit 

verschillende tijdsperiodes, wat het moeilijk maakt om 

gegevens te vergelijken, om een globaal beeld te krij-

gen van de specifi eke behoeften of de vereiste maatre-

gelen, of om beleid effi ciënt te kunnen evalueren. Denk 

bijvoorbeeld aan volledige en vergelijkbare data op het 

vlak van cultuur en toerisme, arbeidsmarkt, onderwijs 

en opleiding, economie en innovatie, enz.

In het verleden werden binnen diverse INTERREG-pro-

gramma’s en -projecten reeds  sectorgerichte, grens-

overschrijdende gegevens verzameld. Teneinde de be-

schikbaarheid van gegevens voor territoriale analyse 

in de Euregio Maas-Rijn te waarborgen, is actieve en 

duurzame monitoring echter noodzakelijk: het conse-

quent verzamelen en analyseren van kwalitatieve en 
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kwantitatieve data ter voorbereiding, uitvoering en eva-

luatie van beleidsstrategieën.

Ook de studie en monitoring van het beleid van de grote 

agglomeraties in de Euregio Maas-Rijn (Aken, Hasselt/

Genk, Luik en Maastricht) is een mogelijk onderwerp 

binnen dit transversale thema. Gezien het grote aantal 

inwoners dat woont en werkt in de steden, vormt verste-

delijking in de Euregio Maas-Rijn immers een belangrijk 

thema. Aantrekkelijke steden met goede voorzieningen, 

die ook meegroeien met de behoeften van de bevolking 

en met nieuwe mogelijkheden (bijvoorbeeld digitale 

dienstverlening), zijn belangrijk voor de sociaaleconomi-

sche ontwikkeling van de hele Euregio. Het onderzoeken 

van het beleid van de grote steden in de Euregio Maas-

Rijn en het identificeren van de overeenkomsten en ver-

schillen daartussen zijn onontbeerlijk voor de ontwikke-

ling van een euregionale strategie. Daarnaast dient er 

ook aandacht te zijn voor de relaties tussen de stad en 

het ommeland of platteland (bijvoorbeeld op het gebied 

van energie, infrastructuur en mobiliteit). 

Binnen dit thema dienen ook de euregionale en interge-

meentelijke samenwerkingsverbanden op de voorgrond 

te staan, zoals bijvoorbeeld de MAHHL-steden, Eurode, 

AG Heinsberg/NL of AG Charlemagne. De werkgroepen 

die actief zijn binnen deze samenwerkingsverbanden 

dienen nauw betrokken te worden bij de werking van de 

EMR. Op deze manier kan duplicatie vermeden worden en 

kunnen best practices optimaal benut worden.

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• bevoegde overheidsdiensten, kennisinstellingen en 

ontwikkelingsmaatschappijen samenbrengen om een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten betreffende 

gegevensverzameling en -analyse;

• systematische monitoring op het vlak van o.a.:  

 � economie en innovatie (zoals aantal starters en 

faillissementen, aantal aangevraagde patenten/

octrooien en hoeveelheid publieke en private steun 

voor R&D);

 � arbeidsmarktsituatie in de partnerregio’s en regis-

tratie grenspendel (monitoring werkgelegenheid/

werkloosheid en arbeidsparticipatie, met bijzon-

dere aandacht voor -25 en 50+);

 � onderwijs en beroepsopleiding (aantallen, onder-

wijslandschap: type en inhoud opleidingen per re-

gio, wederzijdse erkenningen en certificaten, enz.);

 � welzijn en gezondheid (aantal ziekenhuisbedden, 

patiëntenmobiliteit);

 � cultuur en toerisme (aantallen en type bezoeken en 

verblijven, bezoekersprofielen);

 � veiligheid (resultaten gezamenlijke campagnes 

rond veiligheid, prostitutie, alcohol- en drugsbe-

strijding, criminaliteitscijfers);

 � mobiliteit en infrastructuur (samenstellen van een 

atlas);

 � duurzame ontwikkeling (aandeel hernieuwbare 

energie, projecten op het gebied van energie- 

efficiëntie en energiebesparing, recycling van mate-

rialen, waterbesparing en afvalreductie).
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