
Duurzame ontwikkeling voldoet aan de behoeften van de 

huidige generatie zonder de mogelijkheden van komende 

generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen in ge-

vaar te brengen. Bij de realisatie van de doelstellingen 

van de strategie EMR2020 dient de aanspraak op duur-

zame ontwikkeling dan ook consequent afgetoetst te 

worden als rode draad (bv. inzake economie, transport, 

energievoorziening, milieuzorg, instandhouding biodiver-

siteit, toerisme, enz.). Duurzame ontwikkeling houdt met 

name in dat ecologische, economische en sociale aspec-

ten gedurende een lange periode gewaarborgd worden.

Duurzame ontwikkeling is al een belangrijk aandachts-

punt in de Euregio Maas-Rijn. Dat blijkt niet alleen uit het 

feit dat steeds meer bedrijven investeren in meer milieu-

vriendelijke en meer effi ciënte productieprocessen, het 

komt bijvoorbeeld ook naar voren in de groeiende produc-

tie van hernieuwbare energie.

Duurzame ontwikkeling
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In de meeste regio’s van de Euregio Maas-Rijn worden al 

heel wat activiteiten ondernomen op het vlak van duur-

zame energie en klimaatverandering alsook grensover-

schrijdend natuur- en landschapsbeheer. Zo worden er bij-

voorbeeld acties georganiseerd en wordt er gewerkt aan 

bewustwording rond klimaatverandering en duurzame 

energie, wordt er geïnvesteerd in energieprogramma’s, in 

energiezuinige industrie- en bedrijventerreinen, slimme 

energienetten, ‘cradle to cradle’-netwerken, CO
2
-reductie, 

energieterugwinning uit afval, premies, enz. Op euregi-

onaal niveau is er echter weinig sprake van strategische 

afstemming. De meeste regio’s werken autonoom en 

Europese projecten worden meestal via INTERREG gelan-

ceerd (bv. SUN, grensoverschrijdend landschaps- en na-

tuurbeheer) en niet vanuit een strategische agenda van de 

Stichting Euregio Maas-Rijn. 

De Euregio Maas-Rijn kan zich strategisch profileren als 

een modelregio voor efficiënt gebruik van hulpbronnen. 

Daarbij kan de Stichting EMR de aanzet geven voor con-

cepten die de energie- en hulpbronnenefficiëntie verbete-

ren, en kan zij deze coördineren. Mogelijke maatregelen 

zijn een intensievere grensoverschrijdende uitwisseling 

van informatie en best practices inzake energie-efficiëntie 

en -productie of materiaalefficiëntie. Andere mogelijkhe-

den zijn een gemeenschappelijke profilering op het gebied 

van energie en milieutechnologieën (zon, wind, biomassa, 

enz.), het voeren van een gezamenlijke bewustwordings-

campagne of het organiseren van een euregionale wed-

strijd rond het verhogen van de energie-efficiëntie in het 

dagelijkse leven.

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• bestaande initiatieven op het gebied van ecologi-

sche duurzaamheid in kaart brengen; 

• best practices uitwisselen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren binnen 

de kernthema’s.
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