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INTERREG V A – Actuele stand van zaken 
 
Verslag uit de stuurgroep maart 2018 
 
De projectontwikkeling zowel voor projecten binnen de bovenregionale Strategische 
Initiatieven Agribusiness & Food, HTSM, Energie-CO2, Health & LifeSciences en Logistiek 
alsook voor de regionale projecten in Prioriteit 1 en 2 vindt reeds actief plaats. 
 
Prioriteit 1, Overige sectoren 
 

• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
20-03-2018 werd het volgende project ten laste van het budget Overige Sektoren van 
prioriteit 1 goedgekeurd: 
 
- EnerPRO  

(Kosten € 4.230.005,00; EU-middelen € 2.115.002,50) 
 

Dit project werd door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen zijn 
door de Euregioraad overgenomen. 
 
Dit Strategisch Initiatief werd door het INTERREG Innovatie Overleg positief 
geadviseerd; de adviezen werden door de INTERREG VA stuurgroep Euregio Rijn-
Waal overgenomen. 

 
Inmiddels zijn ook in de stuurgroepen van de andere Duits-Nederlandse Euregio‘s 
meerdere projecten van de Strategische Initiatieven goedgekeurd, waaraan ook 
partners uit de Euregio Rijn-Waal deelnemen. 

 
 
 
Besluitvoorstel:  
ter kennisneming 
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Projectoverzicht INTERREG VA  
 
Het bijgevoegde projectoverzicht INTERREG VA bevat een overzicht van alle goedgekeurde 
projecten en projectconcepten die bij het Regionale Progammamanagement bij de Euregio 
Rijn-Waal zijn ingediend. Tevens is er een overzicht met projectbeschrijvingen per prioriteit 
bijgevoegd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
Mio.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
100% van de middelen in projecten vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor tot nu 
toe 9 projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen 
goedgekeurd. Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen daarom direct 
ten goede aan projecten uit de Euregio Rijn-Waal. Voor nieuwe bovenregionale projecten 
zijn geen INTERREG-middelen meer beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) zijn inmiddels ca. 23 % van de middelen in projecten vastgelegd. Hier werden 
tot nu toe 3 projecten goedgekeurd. Voor nieuwe regionale projecten is nog een INTERREG-
budget ter hoogte van € 6,8 milj. beschikbaar.  
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 86% van de regionale middelen 
(INTERREG budget € 20,8 milj.) in 17 projecten vastgelegd. Voor nieuwe regionale projecten 
is nog een INTERREG-budget ter hoogte van € 2,9 milj. beschikbaar. 
 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 9,7 milj. voor 
regionale ERW-projecten beschikbaar. 
 
Het tempo van de committering van middelen in het huidige INTERREG V A programma is 
duidelijk hoger dan het in het vorige INTERREG IV A programma; deze situatie geldt voor 
alle 4 Euregio’s in het INTERREG-programma. 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming  
 



Verslag van de vergadering  
van de commissie financiën en projecten  

op 9 november 2017 in Het Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH Beek 
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Aanw
ezig 

 
Zie presentielijst 
 

 
PUNT 
1 

 
Begroeting en opening 
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Wilhelmien Vreugdenhil, begroet de 
aanwezigen en opent de vergadering na een korte voorstellingsronde met de vraag 
of de leden van de commissie akkoord zijn met de onderhavige agenda en of er 
kanttekeningen en/of wensen tot wijziging zijn. Het laatste is niet het geval. 
Derhalve wordt de agenda vastgesteld.  
 

 
PUNT 
2 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 11 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen. 
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld. 
 

PUNT 
3 

INTERREG V A Deutschland-Nederland 

3.a/b 
 

Stand van zaken INTERREG V A  
 
De heer Kamps, secretaris, doet verslag vanuit de vergaderingen van de stuurgroep 
in juni en oktober 2017; hij schetst de stand van zaken en geeft aan dat de 
projecten  
 

- The Green Blue Rhine Alliance (kosten € 3.545.380,81; EU-middelen € 
1.772.690,40),   

- Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen – Die Geschichte von 
Krieg und Freiheit ohne Grenzen (kosten € 1.698.600,25; EU-middelen € 
849.300,12) 

- en Regional Skills Labs (kosten € 2.218.060,00; EU-middelen € 
1.109.020,00) 

 
in de diverse commissies van een positief advies zijn voorzien en in de 
vergaderingen van de stuurgroep in juni en oktober 2017 konden worden 
goedgekeurd. Deze goedkeuringen hebben bijgevolg ook effecten op het restbudget 
en hij verwijst hierbij dan ook direct naar het projectoverzicht. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

3.c.1 
 

Presentatie van het projectvoorstel Bel Air 
 
De voorzitter nodigt de heren Oliver Breuer en Tim Mäcklenburg van GIQS uit om 
het projectvoorstel aan de Commissie financiën en projecten te presenteren. De 
leadpartner licht het projectvoorstel toe.  
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Mevrouw Jansen, provincie Gelderland, informeert of er ook bedrijven uit de 
provincie Gelderland bij het project betrokken zijn.  
De heer Breuer geeft aan dat het zeker moeilijk is de bedrijven direct te benaderen, 
maar merkt op dat via de ZLTO en de Landwirtschaftskammer NRW zal worden 
getracht bedrijven voor het project te vinden. 
 
De heer Klapdor, Kreis Kleve, vraagt waarom er geen universiteiten en hogescholen 
in het project zijn vertegenwoordigd. De heer Breuer geeft aan dat er voor het 
bewerken van de oorzaken voldoende capaciteit in het project aanwezig is. De 
middelen moeten voor de bedrijven gereserveerd blijven. 
 
De heer Wenzel, Stadt Goch, wijst er op dat de problematiek in Nederland toch al 
groter is, omdat er twee keer zoveel dieren in de stallen worden gehouden als in 
Duitsland. De heer Breuer geeft aan dat dit alleen in de grensregio het geval is: in 
het oosten van Duitsland is de veeteelt de vergelijken met die in Nederland. 
 
De voorzitter, mevrouw Vreugdenhil, gemeente Ede, wijst er op dat tevens moet 
worden getracht kennisinstellingen bij het project te betrekken, bijvoorbeeld de 
Universiteit van Wageningen (WUR).  
De heer Breuer wijst op al bestaande contacten met DLV Advies in het kader van 
het consortium en daarmee ook op de bestaande relaties met Wageningen 
University (WUR). 
 
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, en de voorzitter wijzen er op dat het project als 
doel moet hebben een uitvoerbare en betaalbare techniek voor de ondernemers te 
ontwikkelen. Een stuurgroep die dit doel bewaakt, zou in dit project zinvol zijn.  
De heer Breuer geeft aan dat het zwaartepunt van het project juist op dit doel is 
gericht. De ZLTO heeft er al op gewezen een voor de betrokken bedrijven 
betaalbare techniek te ontwikkelen. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
Standpuntbepaling: 
 
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met een positief 
advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden 
doorgezonden: 

• kennisinstellingen, bijv. WUR, en netwerken, bijv. dat van de innovatiehub uit 
het Land van Cuijk, moeten zo mogelijk bij het project worden betrokken. 

 
Besluit: 
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen, met 
dien verstande dat instellingen, bijv. WUR, en netwerken, bijv. dat van de 
innovatiehub uit het Land van Cuijk, zo mogelijk bij het project worden betrokken. 
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3.c.2 
 

Presentatie van het projectvoorstel „Heavy Duty“ 
 
De voorzitter nodigt de heer Hildenhagen van de fa. RF-Frontend en de heer Bros 
uit om het projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het 
projectvoorstel toe.  
 
De heer Rutten, gemeente Overbetuwe, merkt op dat de partners de technologie 
ontwikkelen, waarmee vervolgens externe exploitanten worden uitgerust. Er zou 
moeten worden gewaarborgd dat ook de partners van de nieuw ontwikkelde 
technologie profiteren.  
Ook zou moeten worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de Universität 
Duisburg-Essen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo mogelijk bij het 
project worden betrokken. 
De heer Borkes, Kreis Wesel, informeert naar de cofinanciering. Deze wordt door de 
projectdrager geleverd.  
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, mist het grensoverschrijdende karakter van het 
project en plaatst een kritische kanttekening bij de hoogte van de kosten. 
Bovendien zou de technische marktbaarheid van tevoren moeten worden getoetst. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld.  
 
Standpuntbepaling: 
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met het 
volgende advies met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden 
doorgezonden: 

 
Er moet worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de Universität Duisburg-
Essen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo mogelijk bij het project 
worden betrokken. 
 
Besluit: 
Het project met een positief advies aan de Euregioraad doorsturen, met de 
kanttekening dat moet worden gewaarborgd dat kennisinstellingen zoals de 
Universität Duisburg-Essen, faculteit Maschinenbau (werktuigbouwkunde), zo 
mogelijk bij het project worden betrokken. 
 
 

3.c.3 Presentatie van het projectvoorstel „EnerPro“ 
De voorzitter nodigt de heer Philip Riegebauer van de Hochschule Düsseldorf uit 
om het projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het 
projectvoorstel toe.  
 
Mevrouw Jansen, provincie Gelderland, vraagt hoe het grensoverschrijdende aspect 
voor de ondernemingen en het consortium aan beide kanten wordt gewaarborgd.  
De projectdrager verklaart dat tijdens de infodagen contacten worden gelegd die 
aan beide kanten van de grens worden geïntensiveerd.  
De heer Rutten, gemeente Overbetuwe, merkt op dat er geen universiteiten en 
hogescholen bij het project betrokken zijn. De projectdrager geeft aan dat de 
Hochschule Niederrhein de zuidelijke regio van het Euregiogebied afdekt. De heer 
Boomsma van de Euregio Rijn-Waal verklaart dat het project zich uitstrekt over de 
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Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord en dat de besluitvorming in de 
commissies van beide Euregio’s plaatsvindt.  
De voorzitter informeert hoe het project met de bedrijven communiceert. De 
projectdrager geeft aan dat dit gebeurt door middel van wervingsfolders, 
voorlichtingsdagen, workshops en directe mailings.  
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze 
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de 
secretaris op de hoogte gesteld. 
 
Standpuntbepaling: 
Na de bespreking komt de commissie tot de conclusie dat het project met een 
positief advies naar de Euregioraad kan worden doorgezonden. 
 
Besluit: 
Het project met een positief advies aan de Euregioraad doorsturen. 
 
Omdat de voorzitter een dringende afspraak heeft, neemt de heer Kamps, 
secretaris van de Euregio Rijn-Waal, om 15:10 uur het voorzitterschap over. 

PUNT 
4 
 
 

Financiën 
 
Begroting 2018 
Mevrouw Knoor geeft een toelichting bij de bij de Begroting 2018 van de Euregio 
Rijn-Waal opgestelde begrotingsgrafiek, die enerzijds het begrotingsvolume van de 
Euregio in de afzonderlijke taakgebieden weerspiegelt en anderzijds het totale 
financiële volume weergeeft dat via de afzonderlijke projecten naar de regio 
stroomt. Bij een financieel volume ter hoogte van € 2,85 miljoen stroomt er € 30,5 
miljoen naar het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

PUNT 
5 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie van het project „Zicht op heden en verleden“ 
 
De voorzitter nodigt de heer Wander van Beek van de gemeente Montferland en de 
heer Tim Terhorst van Stadt Emmerich uit om het project „Zicht op heden en 
verleden“ te presenteren. 
 
Na afloop van de uitvoerige presentatie dankt de voorzitter de presentatoren voor 
hun betoog. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
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PUNT 6 a. Mededeling van de Europese Commissie – Groei en cohesie stimuleren 

in grensregio's van de EU 
 
Mevrouw Westkamp, Stadt Wesel, vraagt wie het gebied voor het Interreg-
programma bepaalt. De voorzitter legt uit dat de lidstaten dit doen.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
b. Resultaat parlementsverkiezingen in Duitsland en Nederland 
 
De heer Kamps licht de resultaten van de verkiezingen toe. 

 
Besluit: 
Kennisneming 
 
c. Vooraankondiging eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 

 
Besluit: 
Kennisneming 
 
d. Vergaderschema 2018 
 
De voorzitter deelt mede dat het netwerkevenement voor leden van de 
Euregioraad niet plaatsvindt op 22 maart 2018, zoals in het vergaderschema 
staat, maar op 8 maart 2018. 
 
Besluit: 
Kennisneming  
 

PUNT 7 Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16:05 uur. 
 

 
 
Kleve, 21 november 2017 
 
 
 
W. Knoor 
Ambtelijk secretaris 



ERW V Projektübersicht 01.04.2018
Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D Sonstig LA/STG
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €       148.166,00 €        148.166,00 €   30.000,00 €     -  €                    326.332,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Grenzen Bewegen 788.035,50 €          394.020,00 €          98.505,00 €          -  €                 -  €                 -  €                    98.505,00 €         -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 De Lernende Euregio 4.754.773,00 €       2.377.387,00 €       284.673,00 €        284.673,00 €   -  €                 -  €                    594.347,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Plug-in 778.364,42 €          389.182,21 €          91.489,52 €          -  €                 -  €                 -  €                    91.489,52 €         -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Krake 3.769.701,98 €       1.884.850,99 €       471.212,75 €        -  €                 -  €                 -  €                    471.212,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €       955.618,02 €          161.191,59 €        60.000,00 €     30.000,00 €     -  €                    286.682,40 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Ehealth-1health -  €                        200.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Versorgung Verbindet 4.640.682,04 2.320.341,05 €       133.889,75 -  €                 100.000,00 €   -  €                    233.889,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €          214.749,65 €          53.687,41 €          -  €                 -  €                 -  €                    53.687,41 €         -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €       1.111.293,00 €       277.823,25 €        -  €                 -  €                 -  €                    277.823,25 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,75 €          -  €                      39.232,25 €     39.252,25 €     -  €                    78.464,25 €         -  €                    -  €                    -  €                     15.09.2016 Genehmigt
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €        -  €                 -  €                 -  €                    219.919,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.709.997,80 €       422.499,00 €        -  €                 -  €                 -  €                    422.499,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Oranjeroute 184.889,08 €          92.444,54 €            21.472,27 €          -  €                 -  €                 -  €                    21.472,27 €         -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 527.795,70 €      263.897,85 €          9.896,17 €            9.896,17 €       9.896,17 €       19.792,34 €        58.252,81 €         20.916,54 €        29.688,51 €        -  €                     16.03.2017 Genehmigt

Beitrag ermn Arbeitsmarkt -  €                        48.826,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     16.03.2017 Genehmigt (Über ermn)

Beitrag EDR Arbeitsmarkt -  €                        62.812,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über EDR)

Beitrag EUREGIO  Arbeitsmarkt -  €                        77.773,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über Euregio)

2 Green Blue Rhine 3.545.380,81 €       1.772.690,40 €       443.172,60 €        -  €                 -  €                 -  €                    443.172,60 €      -  €                    -  €                    -  €                     13.05.2017 Genehmigt
2 Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €       849.300,12 €          212.348,02 €        -  €                 13.597,58 €     -  €                    138.167,63 €      -  €                    -  €                    -  €                     05.10.2017 Genehmigt

Genehmigt 35.791.053,42 €    17.906.118,38 €    3.049.945,33 €    541.967,42 €   222.746,00 €   19.792,34 €        3.815.916,64 €   20.916,54 €        29.688,51 €        -  €                     
Budget 20.823.463,47 €   
Restbudget 2.917.345,09 €      

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG
HTSM Druide 4.996.806,50 €       2.484.903,25 €       -  €                      91.320,01 €     -  €                 195.339,30 €      325.565,50 €      -  €                    38.906,19 €        -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Food Food Protects 9.984.334,89 €       4.992.167,45 €       138.000,79 €        138.000,79 €   138.000,79 €   621.003,53 €      1.035.005,90 €   -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Rocket 9.994.868,76 €       4.997.434,38 €       330.584,84 €        -  €                 -  €                 495.183,02 €      683.034,52 €      341.517,26 €      198.783,91 €      -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €       241.531,00 €        21.600,00 €     -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €      -  €                    67.436,00 €        -  €                     30.06.2016 Genehmigt
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €       171.662,00 €        -  €                 -  €                 -  €                    171.662,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
HTSM DIGIPRO 9.975.980,00 €       4.987.991,00 €       148.231,00 €        107.117,00 €   69.248,00 €     486.897,00 €      811.496,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
HTSM XCT RFID 3.569.936,25 €       1.784.968,63 €       -  €                      29.895,66 €     -  €                 160.155,31 €      266.925,51 €      -  €                    76.874,55 €        -  €                     21.12.2016 Genehmigt
EnergieClean Energy 4.855.807,30 €       2.427.903,65 €       109.094,55 €        16.000,00 €     16.580,39 €     212.512,39 €      354.187,32 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
Log I-AT 8.466.591,84 €       3.784.191,84 €       351.851,81 €        75.396,46 €     -  €                 678.569,64 €      837.741,89 €      -  €                    25.131,49 €        -  €                21.12.2016 Genehmigt

Genehmigt 70.386.132,54 €    34.730.463,20 €    1.490.955,99 €    479.329,92 €   223.829,18 €   3.346.176,19 €  5.313.145,64 €   341.517,26 €      407.132,14 €      -  €                     
Prio Genehmigt Prio 1 Sonstige Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG
Sonsti Intern. Netzwerkbüro 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Agro Regional Skills Labs -  €                        554.510,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

EnergieEnerPRO 4.230.005,00 €       2.115.002,50 €       52.667,25 €          52.667,00 €     52.667,00 €     -  €                    158.001,25 €      -  €                    -  €                    -  €                20.03.2018 Genehmigt
Beitrag ermn EnerPRO -  €                        704.930,40 €-          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     20.03.2018 Genehmigt (Über ermn)

Genehmigt 4.464.749,20 €       2.081.256,30 €      52.667,25 €          52.667,00 €     52.667,00 €     -  €                    158.001,25 €      -  €                    -  €                    -  €                     
Budget 8.924.341,50 €      
Restbudget 6.843.085,20 €      

Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig
Agrofo Bel Air 2.633.037,18 €       1.316.518,59 €       10.016,20 €          35.320,26 €     7.380,35 €       79.075,23 €        131.792,05 €      -  €                    -  €                    -  €                
SonstigHeavy Duty 1.996.926,55 €       998.633,28 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                
EnergieNeue Sanitation 1.950.000,00 €       975.000,00 €          
Energie  Smart Energy Enablers 1.800.000,00 €       900.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                
Health Tympagel 900.000,00 €          450.000,00 €          9.000,00 €            9.000,00 €       9.000,00 €       40.500,00 €        67.500,00 €         -  €                    -  €                    -  €                     
SonstigO.K.-Regio(n) 3.825.000,00 €       1.912.500,00 €       43.750,00 €          43.750,00 €     43.750,00 €     -  €                    131.250,00 €      -  €                    -  €                    -  €                
HTSM Internet of Agriculture 1.443.800,00 €       721.900,00 €          
HTSM Sprachtechnologie ?
HTSM R  Rocket reloaded ?
Health Ramanspectroscopie ?
Health Aktiv aus dem St. 2.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
Health Asbest ?
SonstigThe next Stage 1.800.000,00 €       900.000,00 €          
SonstigNachhaltig Bauen ?
SonstigTalents & Tools 1.500.000,00 €       750.000,00 €          
SonstigBusiness Angels 300.000,00 €          150.000,00 €          

10.074.551,87 €    
Prio 2
2 Hanzesteden 2.450.000,00 €       1.078.000,00 €       195.047,50 €        -  €                 -  €                 -  €                    292.000,00 €      -  €                    195.047,50 €      -  €                     
2 Liberation Trail ?
2 Lernende Euregio Extra 1.000.000,00 €       500.000,00 €          
2 Grenzen Bewegen Extra 600.000,00 €          300.000,00 €          
2 GIP 2.0 2.000.000,00 €       1.000.000,00 €       ? ? ? -  €                    ? -  €                    ? -  €                     
2 Endo-Care 640.000,00 €          320.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     

3.198.000,00 €      
Gesamt Pipeline 26.838.763,73 €    13.272.551,87 €    
Gesamt Restbudget 9.760.430,29 €      
Gesamt Genehmigt 110.641.935,16 €  54.717.837,88 €    



Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 13.04.2018 | 1/17

Prio
Strategische 

Initiative
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood

Food-ProTecTs 
Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief 
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en 
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling 
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den 
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und 
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie 
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und 
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts.

GIQS e.V.

ERW

9.984.334,89 €           4.992.167,45 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

ROCKET Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie 
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung 

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €           4.997.434,38 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

Druide 
Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH

ERW

4.969.806,50 €           2.484.903,25 €           

Genehmigt durch LA

I

Internationaal Netwerkbureau

Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek

ERW

234.744,20 €               116.674,20 €               

Genehmigt durch LA
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I HTSM

Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln. 

ISIS IC GmbH

ERW

9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses.

Vosloh Kiepe GmbH

ERW

8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

DIGIPRO 

Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV

ERW

9.975.980,00 €           4.987.991 €

Genehmigt durch LA

I HTSM

XTC-ID Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH

ERW

3.569.936,25 €           1.784.968,63 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

Clean Energy Crossings De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-
homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit KMU Clustern rundum die Interessensgebiete 
elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und nachhaltige und 
dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt

ERW

4.855.807,30 €           2.427.903,65 €           

Genehmigt durch LA

I Logistik

I-AT Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's.                       Entwicklung von 
innovatieven technologischen Produkten und Systemen für autonom 
selbstfahrende PKW.

Provincie Gelderland

ERW

8.466.591,84 €           3.784.191,84 €           

Genehmigt durch LA

I AgriFood

Regional Skills Labs
Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

IMBSE (über RPM ERMN)

ermn

2.218.060,00 €           554.510,00 €               

Genehmigt durch LA
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I Energie 

Enerpro 
Innovatieproject met MKB product-clusters rondom duurzame energie.                                                                                   
Innovationsprojekt mit KMU Produkt-Clustern rundum nachhaltige und 
erneuerbare Energie.

Zentrum für Innovative Energiesy  

ERW

4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           

Genehmigt durch LA

I Agrifood

Bel Air Ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem dat de uitstoot van 
entodoxinen aan de bron (pluimveehouderijen) en daarmee 
ademproblemen bij omwonenden reduceert.                              Entwicklung 
neuartiges technologisches System, welches den Ausstoß von 
Endotoxinen an der Quelle (Geflügelhaltungsbetriebe) und damit 
Atemwegserkrankungen reduziert.

GIQS e.V.

ERW

2.633.037,18 €           1.316.518,59 €           

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I

Heavy Duty

Entwicklung Intelligenter asynchroner Elektromotor
 für die Verwendung in der Hebezeugtechnik, in und auf Schiffen und im 
allgemeinen Maschinenbau.                                              Ontwikkeling van 
een intelligente asynchrone electromotor voor gebruik in tiltechniek in/en 
op schepen en voor de algemene machinebouw.

RF-Frontend ERW

1.996.926,55 €           998.633,28 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I HTSM
Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.

Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk
MCC e.V.

ERW
1.443.800,00 €           721.900,00 €               

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

Aktiv aus dem Stimmungstief Bevordering van een actieve levensstijl door innovatieve oplossingen in 
sport, voeding en gezondheidszorg.                 Förderung eines aktiven 
Lebensstils durch innovative Lösungen in Sport, Ernährung und im 
Gesundheidswesen.

Sport & Technology

ERW

2.000.000,00 €           1.000.000,00 €           

Idee/Grobkonzept

I
The Next Stage Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 

innovatieve Jungunternehmen.
KplusV

ERW
1.800.000,00 €           900.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I

Business Angels ohne Grenze
Pilotproject waarbij Business Angels en jonge ondernemingen separaat en 
gezamenlijk worden voorbeid op grensoverschrijdende financiering door 
Business Angels. Pilotprojekt wobei Business Angels und Jung 
Unternehemen separat undf gemeisam vorbereit werden auf 
Grenzüberschreitende Finanzierung durch Business Angels.

Angels Funding Germany

ERW

300.000,00 €               150.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I

Talents & Tools

Talent-Pool voor TOP-afgestudeerden bemiddelt grensoverschrijdend 
tussen TOP-afgestudeerden en MKB  in het buurland. Doel is de uitstroom 
van TOP-afgestudeerden uit de grensregio te reduceren.                                                                      
Talent-Pool von TOP-Absolventen vermittelt Absolventen 
grenzüberschreitend in KMU im Nachbarland. Ziel ist die  Abwanderung 
von TOP-AbsolventInnen aus der Grenzregion zu reduzieren. 

Radboud Universiteit

ERW

1.500.000,00 €           750.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I Energie 

Neue Sanitation 
Ontwikkeling van nieuwe technieken en processen t.b.v. 
afvalwaterzuivering gecombineerd met experimenten door 
bewoners/gebruikers.                                                                Entwicklung 
neue Techniken und Verfahren von Abwasserreinigung 
kombiniert mit Experimenten  von Bewohnern/Benutzern.

Sweco Nederland

ERW

1.950.000,00 €           975.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I HTSM

Sprachtechnologie
Ontwikkeling van nieuwe spraaktechnologische industrie-systeme. 
Entwicklung von neuartige sprechtechnologische Industrie-Systeme.

Radboud

ERW Idee/Grobkonzept

I LS&Health

Tympagel
Ontwikkeling van innovatieve producten  t.b.v. trommelvlies herstel. 
Entwicklung neuartiger Produkte für Trommelfellbesserung.

BioMed Elemets BV

ERW

900.000,00 €               450.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I
Nachhaltig Bauen Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 

neuartige Systeme für nachhaltig bauen.
?

ERW Idee/Grobkonzept

I

O.K.-Regio(n)
Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen/systemen t.b.v. de versterking van 
de circulaire economie.                                                        Entwickung 
neuartige Arbeitsweisen/Systeme zur Stärkung der Kreislauf-Wirtschaft.

Cirkelstad U.A.

ERW

3.825.000,00 €           1.912.500,00 €           

Idee/Grobkonzept
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I LS&Health

Asbest
Ontwikkeling van innovatieve methoden ter reductie van asbest-risico's en 
versnelling van de afbouw van de asbestproblematiek. Entwicklung 
innovativer Methoden zur Reduzierung des Asbestrisikos sowie der 
beschleunigte Abbau der Asbest-problematik.

?

ERW Idee/Grobkonzept

I HTSM

Rocket reloaded

Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling                                                                                                           
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

Oost NV

ERW Idee/Grobkonzept

I Energie 
Smart Energy Enablers Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 

neuartige Energie-Managementsysteme.
Movements Group BV

ERW
1.800.000,00 €           900.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

Epistop Ontwikkeling van innovatieve bloedingstoppende producten gebaseerd 
op kogelvormige nano-particles van biopolymeren.            Entwicklung 
innovativer Blutstillungs-Produkte basierend auf kugelförmige Nano-
particles von Biopolymere.

BioMed Elemets BV

ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health

Heathy Additives Bevordering van een actieve/gezonde levensstijl door innovatieve 
oplossingen in voeding .                                                                Förderung 
eines aktiven/gesunden Lebensstils durch innovative Lösungen in 
Ernährung.

Radboud UMC

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik
Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 

selbstfahrende Kurierroboter.
Teleretail

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 

Front-end 5. Generation Mobil-Funk.
IMST GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik
Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 

Kette Haus zu Haus Personentransport.
Crossing Bridges

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

GAME2GAMES Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, 
Austausch und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des 
Bereiches für interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

IISI
Versterking van de samenwerking tussen en internationalisering van jonge 
kennisintensieve bedrijven van beide zijden van de grens. Stärkung der 
Kooperation zwischen und internationalisierung von  junge 
wissensintensive Unternehmen beider Seiten der  Grenze.

Euregio Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Ecovat
Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen (thermal energy 
storage for residential areas). Entwicklung neuartige Energie-
Managementsysteme (thermal energy storage for residential areas).

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Nextgarden 
Ontwikkelen van grensoverschrijdende MKB partnerships in de 
levensmiddelenketen (groeten en fruit) op het gebied van marktgestuurde 
produktinnovaties, marketing, verkoop en logistiek.                         
Entwicklung grenzüberschreitender KMU-Partnerschaften in der 
Lebensmittelkette (Gemüse- und Obstanbau) im Bereich marktgesteuerter 
Produktinnovationen, Marketing, Verkauf und Logistik.

Gemeente Lingewaard

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I Energie Waterstof Waterstofnet.eu ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I

Crossborder Incubator Accelerator Internationaliserings- en co-creatie-programma voor jonge internationaal 
georienteerde bedrijven gevestigd in incubator-centra bij en rondom de 
kenniscentra in het grensgebied. Internationalisierungs- und co-
Entwicklungs-Programm für junge international orientierte Unterhemen 
sesshaft in Inkubator-Centern, in und rund um die Institutionen im 
Grenzgebiet.

ERW/Oost NV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Industrial Desgin Samenwerking, netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve 
sector (MKB) ter versterking van de creatieve economie.

Zusammenarbeit, Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des 
Kreativsektors (KMU) zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Oost NV/Artez

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Skeiron Skeiron ontwikkelt  een hoog efficiënte vliegende windturbine. 

Skeiron entwickelt eine hoch-effiziente fliegende Windturbine. 

Qconcepts D&E BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Neuregio 2.0 Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Nanosense 2.0
In dit project worden innovaties ontwikkeld geschikt voor vroegtijdige 
opsporing, preventie en detectie van kankercellen en ziektekiemen.
In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt,  für die 
Früherkennung, Prävention und Erkennung von beispielsweise 
Krebszellen, und Pathogenen.

CBMR Scientific  BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Acces Co-creatie van innovatieve transnationale transport strategien in de 
grensregio.
Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
MKB Digitrans  Nu onderdeel van project Digipro.

Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement
Technologieën voor een duurzaam management van gewas, ziekten en 
plagen, onkruid en water in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 
Produkten für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

BioRaft-ND 

Mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.
Mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere Gewächse. Das 
durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der Lebensmittel- und 
Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Wijnbouw grensregio
Onwikkeling  van (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. 
Entwicklung  eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau.

De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 
Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH,
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Energie Effizienz E-Bike Systemen  voor betere energie-efficiecy voor E-Bikes. 
Cluster von Technologie-Unternehmen und Systeme für die verbesserte 
Energie-Effizienz bei E-Bikes.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.

Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.
MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business  Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en jonge 
bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s und 
junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Dijk van de toekomst Nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.
Neuer technologischer Systeme zur Bewachung /Monitoring und 
alternativer Nutzung von Deichen.

Universiteit Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology Innovatieve zonnencel-systemen.

CInnovative Solarzellen-Systeme.

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket.
Jetzt Bestandteil Projekt Rocket.

Uni DUE
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Kingdom (Cluster Diamond) Sensor-gebaseerde innovatieve systemen  voor het meten van ‘non-
invasively blood glucose levels’ bij diabetes. Systeme zur Messung von 
‘non-invasively blood glucose levels’ bei Diabetis.

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos
Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 
Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Printerreg
Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.
Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Prio
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung

II

Plug-In Aktiviteitenprogramma gericht op de versterking van het ondernemerschap van jonge 
kunstenaars en curatoren en gericht op het stimuleren van het creatief vermogen van 
ondernemers.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung unternehmerschaftlichen Engagements junger Künstler 
und Kuratoren und dem Ziel der Förderung des Kreativpotenzials von Unternehmer.

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €         389.182,21 €              

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €      2.316.664,00 €           

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €      2.320.341,02 €           

II

Ler(n)ende Euregio doet het! Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €      2.377.193,50 €           

II

KRAKE: Krachtige Kernen/ Starke Dörfer 
Bovenregionaal aktiviteitenprogramma stimulering leefbaarheid op het platteland en in 
kleinen kernen. Gebaseerd op 11 deelclusters met elke een eigen thematiek en een eigen 
regionale verankering.

Überregionales Aktivitätenprogramm Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen 
Raum und sog. kleiner Kerne.
Ausgangspunkt sind elf Teilcluster mit jeweils eines eigenen Themas und einer eigenen 
regionalen Verankerung.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €      1.884.850,99 €           

II

Grenzen bewegen Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €         394.017,50 €              

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €              

II

Qualifizierung Waldarbeit 
Stimulering van de mobiliteit van kleine bosbouw dienstverlenendce bedrijven door 
implemenatie van nieuwe bijscholingsstandards.  

Förderung der Mobilität von kleinen forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Implementierung grenzübergreifender Qualifizierungsstandards.

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €         214.749,65 €              

II
Ein Blick auf heute und damals / Zicht op 
heden en verleden

Versterking toeristische potentieel grensoverschrijdend natuurgebied Bergherbos en 
Eltenberg door betere kennis van natuur, cultuur, geschiedenis en landschap en door betere  
ontsluiting/infrastructuur. 

Erhöhung des touristischen Potenzials von Bergherbos und Eltenberg durch verbesserte 
Erkenntnis von Natur, Kultur, Geschichte und Landschaft und eine verbesserte 
Erschhliessung/Infrastruktur der Gegend. Gemeente Montferland ERW        2.222.586,00 €             1.111.293,00 € 



II Dynamic Borders

Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro. Gemeinde Weeze ERW           726.831,50 €                363.415,75 € 

II Rheijn.Land.Experience

Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen. Coop. Gelders Erfgoed ERW        1.759.354,00 €                879.677,00 € 

II Nachbarsprache / Buurcultuur

Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) 
zwecks Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes. Universiteit Nijmegen ERW        3.419.995,80 €             1.709.997,80 € 

II

In het spoor van de Oranjes
Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland

ERW

184.889,08 €         92.444,54 €                 

II

Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 
de NL_ grensregio. Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW

ERW

527.795,70 €         263.897,85 €              

II

The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk.

ERW

3.545.380,81 €      1.772.690,40 €           

II

Het verhaal van Oorlog en vrijheid
Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         Museumsprogramm 
rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum

ERW

1.698.600,25 €      849.300,12 €              

II
GIP 2.0 Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 

Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler
Euregio Rhein_waal

ERW
2.000.000,00 €      1.000.000,00 €           

II
Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 

Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .
Radboud UMC

ERW
640.000,00 €         320.000,00 €              

II
Liberation Trial Bike & Hike Toeristische route/campagne rondom 2de wereldoordlog in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um 2. Weltkrieg  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW

II
Lernende Euregio Extra Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 

grenzüberschreitender Berufsausbildung
ROC Nijmegen

ERW
1.000.000,00 €      500.000,00 €              

II

Grenzen Bewegen extra Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus

ERW

600.000,00 €         300.000,00 €              

II Hanzesteden Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung RBT KAN ERW 2.450.000,00 €      1.078.000,00 €           

II

Öffentliche Parteien in Energiemarkt Erkundungs- und austauschprojekt mit Kommunen und Partners der Energiewirtschaft um die 
Energiewende und den Klimatschutz auch vor ort umzusetzen.                       Studie- en 
uitwisselingsproject van gemeenten en en partners uit de energiesector gericht op 
energietransitie en klimaatbescherming.

Alliander/Prov. Gelderland

ERW

II

Wilden Kerle Ontwikkeling van nieuwe praktijk-methoden ter versterking van de sociale-activering en -
participatie van jongeren met problematisch uitdagend gedrag.                 Entwicklung neuer 
Praxis-methoden zur Stärkung der sozialer-Aktivierung und - Partizipation von Jugendlichen 
mit problematisch herausforderndem Verhalten.

Haus Freudenberg GmbH

ERW

II

Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, vrijheid 
en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen

ERW

II
Hallo Europa / Blick über die Grenze Programma/campagne rondom de thema's Europa en grensregio.  Programm/Kampagne rund 

um die Themen Europa und Grenzregion.
Provincie Gelderland

ERW



II

Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , Groene g Klimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC 

ERW

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal

De steden Nijmegen, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf willen in gezamenlijkheid werken aan 
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend moeten 
worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet en 
NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 
ebenfalls für PM10) Gemeente Nijmegen ERW

II City Food Gardens
Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 
Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties. Stichting Landwaard ERW

II

Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.
Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal

ERW

II

Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek
Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW

ERW
II Jeugdzorg ERW

II
Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze ERW

II
Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.

Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. ERW

II
School IT 2 Vervolgprojekt School IT

Folgeprojekt School-IT
Universität Duisburg-Essen

ERW

II

BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder barrieres 
(voor gehandicapten)
(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren (für 
Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba

ERW
II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW

II

Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is van 
herhaalde vaccinatie
Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen 
wiederholter Impfungen. 

Innatos Laboraties

ERW

II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers
ERW

II

Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.
Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V 

ERW

II

Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt voor 
de logistieke sector in het grensgebied.
Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen. ERW

II Baumschulproduktion LWK ERW

II

In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen en 
–mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk

ERW



II

ISOS

Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.
Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW

II

Poortpassage NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.
NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt sind 
Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt in 
Arnhem entwickeln.

NS

ERW

II
Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.

Katastrophenschutz extrem Wasserstände
Kreis Wesel/Gelderse Cie.

ERW

II

Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden 
en sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 
Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern. 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW

II Euregioschool
Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache. Euregio Reaalschule ERW
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Voorbereiding INTERREG VI  
 
Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland 
d.d. 9 maart jl. is besloten om te starten met de voorbereidingen voor het nieuwe programma 
INTERREG VI Deutschland-Nederland voor de periode 2021-2027. 
 
Naar aanleiding hiervan ontwikkelen de vier Euregio´s in het programmagebied een 
gezamenlijk position paper. Dit position paper is in concept bijgevoegd en zal ter vergadering 
worden toegelicht. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Toelichting en bespreking 
 



  
 

-CONCEPT- 

 

Position paper m.b.t. het toekomstige Europese structuurbeleid 
- ETC – Grensoverschrijdende samenwerking na 2020 
 
Achtergrond 
Dit jaar zijn met betrekking tot het toekomstige Europese structuurbeleid na 2020 belangrijke 
besluiten te verwachten. Op Europees en nationaal niveau hebben al veel partijen hun standpunt 
en ideeën met betrekking tot de vormgeving van de Europese Territoriale Cohesie (ETC) 
gepresenteerd. Het Europese Parlement heeft benadrukt, dat ETC een duurzame Europese 
meerwaarde heeft, bewezen strategieën worden uitgevoerd en een bijdrage aan het behalen van 
de doelstellingen van de Europa 2020-strategie wordt geleverd. De Europaministerconferentie van 
de Duitse deelstaten heeft eveneens gewezen op de positieve effecten van de programma´s en 
projecten voor de Europese integratie op regionaal niveau. Bovendien hebben zij zich uitgesproken 
voor een versterking van ETC als centraal instrument voor het waarmaken van de Europese 
gedachte en een passende financiële uitrusting. De Nederlandse regering pleit samen met de 
provincies en gemeenten eveneens voor een voortzetting van de INTERREG-programma´s.  
In september 2017 heeft de Europese Commissie een mededeling aan de Europese Raad en het 
Europese Parlement met de titel “Stimulering van groei en cohesie in Europese grensregio´s” 
gepubliceerd en hierin het betekenis van de grensregio´s voor de Europese integratie uitgewerkt. 
Aan de hand van enkele concrete voorbeelden worden moeilijkheden en barrières opgesomd, die 
het dagelijkse leven in grensregio´s beïnvloeden. Tegelijk worden manieren en mogelijkheden 
voorgesteld, waarmee vooruitgang geboekt kan worden en nieuwe uitgangspunten voor 
grensoverschrijdende samenwerking ontwikkeld kunnen worden. 
Tegen deze achtergrond en met het oog op de aankomende besluitvorming lichten de Nederlands-
Duitse grensregio´s in dit document hun gezamenlijke standpunt toe, zowel rekening houdend met 
de ervaringen uit de eerdere programma´s en projecten alsook met toekomstige uitdagingen en 
kansen voor de grensoverschrijdende samenwerking.  
 
Samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland – bewezen in praktijk en veel ervaring 
Met het oog op de nieuwe inrichting van het Europese structuurfondsenbeleid in de 
programmaperiode 2014-2020 en de focus op innovatieve, duurzame en sociale groei hebben de 
betrokken partners al vroegtijdig gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd. Rekening houdend met 
regionale en nationale prioriteiten werd een gezamenlijke strategie ontwikkeld. Met het oog op de 
thematische focus werden twee prioriteiten gekozen, waarbinnen met verschillende voor de 
grensoverschrijdende samenwerking belangrijke thema´s rekening werd gehouden. Om een 
doelgerichte projectontwikkeling met name in de prioriteit “Verhoging van de grensoverschrijdende 
innovatiekracht in het programmagebied” mogelijk te maken, werden in samenwerking met 
deskundigen zogenoemde Strategische Initiatieven op het gebied van Agrobusiness & Food, 
Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials (HTSM), Logistiek en Energie & CO₂- arme 
economie uitgewerkt. Dankzij de goede en afgestemd voorbereiding van het INTERREG V 
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programma Deutschland-Nederland was een snelle goedkeuring door de Europese Commissie 
mogelijk en kon de uitvoering van het programma van start gaan. 
Met een intensieve en thema-gerichte ondersteuning door de regionale programmamanagements 
van de Euregio´s is het gelukt om in een vroeg stadium al een groot aantal projectvoorstellen te 
ontwikkelen. Hierbij waren kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid betrokken. Inmiddels 
worden dankzij de grote betrokkenheid van verschillende partners de thema´s met leven gevuld 
door concrete maatregelen en activiteiten. Hierbij is de doelstelling van het programma om 
innovatie en deelname van kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren rondom geslaagd.  
Ook voor de tweede prioriteit, vermindering van de barrièrewerking van de grens, konden 
toonaangevende projecten op gang gebracht worden. Voorbeeldprojecten als de Ler(n)ende 
Euregio, GrensInfoPunten, Grenzen Bewegen en People to People verminderen barrières en 
brengen mensen bijeen. Het zijn dit soort projecten, die voor de Europese Commissie steeds 
belangrijker worden. Dat blijkt ook duidelijk uit de EU-mededeling “Stimuleren van groei en cohesie 
in EU-grensregio´s”, waarin juist de vermindering van grensbarrières centraal staat.  
 
Uitdagingen en kansen 2020+ 
Sinds de ontwikkeling van het Samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland zijn enkele jaren 
verstreken. In deze tijd zijn ervaringen in de themavelden en projecten opgedaan. Ondanks de 
reeds behaalde resultaten en successen, moet bekeken worden, of de gekozen thema´s nog 
steeds als speerpunt worden gezien, de structuren naar succes leiden, er voldoende rekening 
gehouden wordt met de duurzame, ruimtelijke, integratieve en grensoverschrijdende aspecten van 
de samenwerking, resp. of er aan sommige uitdagingen tot nu te weinig of geen aandacht 
geschonken wordt. Bovendien liggen er in de grensregio met het oog op de relevante thema´s voor 
de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap, politiek en maatschappij 
nog veeleisende taken te wachten. 
 
Thema´s en betrokkenheid 
In verband met de actuele vraagstukken horen de speerpunten energie, landbouweconomie en 
bioeconomie vanzelfsprekend ook in de toekomst tot de belangrijke prioriteiten. Daarmee 
verbonden is de vraag, of ook de centrale focus van de thema´s gericht kan blijven op innovatie of 
dat ook de duurzame en inclusieve (sociale) aspecten meer aandacht moeten krijgen.  
Daarbij dienen de aanbevelingen van de Europese Commissie uit de mededeling “Stimuleren van 
groei en cohese in de EU-grensregio´s” opgevolgd te worden. Want hier worden op basis van een 
omvangrijke analyse en een intensieve consultatieprocedure concrete maatregelen uitgewerkt, die 
ook in de Nederlands-Duitse grensstreek hun weerklank moeten vinden. Tegelijkertijd zou zo een 
sterkere focus op de inwoners van de grensregio gericht kunnen worden, om zo een weerwoord te 
bieden aan de kritiek, dat het structuurfondsenbeleid voorbij gaat aan de wensen en belangen van 
de burgers. Verder dient met het oog op het naar elkaar toe groeien van de regio´s gestreefd te 
worden naar investeringen die voorzien in de behoeften van het landelijke gebied alsook in een 
sterkere betrokkenheid op lokaal en regionale niveau. Een sterker engagement op dit gebied zal 
bijdragen aan een verbetering van de zichtbaarheid en een verhoging van de Europese 
meerwaarde van INTERREG.  
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Structuur en vereenvoudiging 
De tot nu toe behaalde resultaten in de uitvoering van het programma Deutschland-Nederland en 
de actuele stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling, onderstrepen, dat de partners overall 
een goede programmastructuur met de verschillende toebedeelde verantwoordelijkheden hebben 
gekozen. De processen op het gebied van informatie, projectontwikkeling en aanvraagtraject zijn 
zo georganiseerd, dat de eindbegunstigden deze aspecten ook in vergelijking met andere 
structuurfondsprogramma´s positief beoordelen. Bovendien worden de reeds ingevoerde 
vereenvoudigen (bijv. forfaits voor personeelkosten) goed ontvangen en de gebruikers bevestigen 
de verwachte verlichting. Desondanks dient verder getoetst te worden of voor de uitvoering van 
toekomstige activiteiten de gekozen structuren geschikt zijn en of verdere vereenvoudigingen voor 
de eindbegunstigden mogelijk zijn. Met name met het oog op een grote lokale en regionale 
deelname en de betrokkenheid van burgers is een goede vertegenwoordiging in de regio vereist. 
Met de Regionale Programmamanagements, die door hun koppeling aan de Euregio´s een goed 
netwerk in de regio hebben, is hier een doeltreffende structuur verankerd en de belanghebbenden 
ontvangen dicht bij huis informatie, advies en ondersteuning. De positieve reacties met betrekking 
tot de ingevoerde vereenvoudigingen moeten maatstaf en aansporing voor de betrokken 
programmapartners zijn om verdere vereenvoudigingen voor de projectpartners (bijv. aanvullende 
kostenforfaits in samenhang met een aanpassing van het overheadkostenforfait) door te voeren. 
 
Conclusie en vooruitblik 
Het Europese Parlement, de Duitse bondsregering, de deelstaten en de Nederlandse provincies en 
het rijk hebben onderstreept, dat zij allen van de aanstaande hervorming van het Europese 
structuurfondsen beleid een opwaardering verwachten van de Europese Territoriale Cohesie, in het 
bijzonder voor de grensoverschrijdende samenwerking. Tegen deze achtergrond zou het moeten 
lukken om ook in de aanstaande moeilijke onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaten 
over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) een goede waardering voor de toekomstige INTERREG 
A programma´s te bereiken. 
De bij het programma Deutschland-Nederland betrokken partners dienen, rekening houdend met 
de tot nu toe behaalde successen te beginnen met de voorbereiding van de nieuwe 
programmaperiode. Daarbij moet aandacht behouden blijven voor belangrijke en veelbelovende 
thema´s, maar er  moet ook plaats zijn voor nieuwe uitdagingen en kansen voor de 
grensoverschrijdende samenwerking. In deze discussie dienen naast de inhoudelijke aspecten ook 
vragen met betrekking tot de lokale en regionale betrokkenheid gesteld te worden. De soms geuite 
kritiek, dat een steeds groot aandeel van de EU-subsidie bij slechts enkele ervaren expertgroepen 
terecht komt, moet hierbij serieus worden genomen. Bovendien dienen de op basis van een 
omvangrijke analyse en consultatieprocedure geformuleerde maatregelen (uitdagingen veroorzaakt 
door de grensligging) van de Commissie getoetst te worden of deze ook toepasbaar zijn in de 
Nederlands-Duitse grensstreek.   
Bewezen structuren moeten behouden blijven, waarbij vanzelfsprekend gestreefd moet worden 
naar verdere verbeteringen in de organisatie, verloop en vereenvoudigingen voor de 
eindbegunstigden  
INTERREG A moet ook in de toekomst een programma voor de grensstreek zijn en blijven! 
 
 
Eems Dollard Regio  EUREGIO  Euregio Rijn-Waal euregio rijn-maas-noord 
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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen en standpuntbepaling 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor Financiën en Projecten ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 
a) Tympagel 
b) Smart Energy Enablers 
d) O.K.-Regio(n) 
 
De projecten a en b behoren inhoudelijk tot een Strategisch Initiatief. Het project Tympagel  
behoort tot het Strategisch Initiatief „Helath & Lifesciences “ en het project Smart Energy 
Enablers behoort tot het Strategisch Initiatief „Energie & CO2-reductie“. 
Deze 2 projecten liggen ter beoordeling voor. 
 
Het projectidee O.K.-Regio(n) behoort tot de Overige Sektoren en wordt in een vroege fase 
aan de commissie ter consultatie voorgelegd met als doel de aanvragers van input te 
voorzien en na te gaan of individuele gemeenten interesse hebben in het project te 
participeren. 
 
Per project zijn een korte notitie en het projectconcept bijgevoegd. 
 
De initiatiefnemers van de projecten zijn uitgenodigd om hun projectvoorstel toe te lichten. 
De aanwezige commissieleden hebben tijdens de vergadering de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de projectaanvragers. 
 
Vervolgens worden de projecten in afwezigheid van de aanvragers besproken en wordt er 
per project een standpuntbepaling geformuleerd. 
 
De besluitvorming over de projecten vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en standpuntbepaling 
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INTERREG VA 

 
Tympagel 
Gel voor genezing van trommelvliesperforaties 
 
Betreft de gezamenlijke ontwikkeling door bedrijven en ziekenhuizen van een nieuw bio-
technologsich product voor toepassing in de medische sector (trommelvlies-herstel). Het 
nieuw te ontwikkelen product zal in Europa en de USA op de markt worden gebracht en 
bijdragen aan een sterkere positie van de betrokken bedrijven en een betere en goedkopere 
zorg voor de betrokken ziekenhuizen en hun patiënten. 
 
In dit project heeft het consortium tot doel gesteld om de behandeling van trommelvlies-
reconstructies te vergemakkelijken, zowel voor patiënt als chirurg. Een trommelvlies-
reconstructie is een medische ingreep om een perforatie van het trommelvlies, eventueel in 
combinatie met het omliggende weefsel, te herstellen. In medische termen heet dit 
myringoplastiek. 
 
De operatietechniek die gebruikt wordt is al decennia hetzelfde en is redelijk tijdrovend voor 
een beperkt medisch probleem en ingreep. De voorgestelde oplossing om het trommelvlies 
te herstellen is door een biologisch degradeerbare gel te ontwikkelen die zonder incisie via 
de natuurlijke gehoorgang ingebracht kan worden. Het voordeel van de gel is een 
verbetering van de heling door een unieke samenstelling waarbij kleinere defecten met 
uitsluitend de gel behandeld kunnen worden. Deze gel lost na 1 tot 3 weken op waarbij de 
sluiting van het trommelvlies voltooid is. Het weefsel dat ingebracht wordt, wordt middels 
lichaamseigen processen omgezet. Deze ontwikkeling is dus een volledig biotechnologische 
oplossing. 
Met de Tympagel is het mogelijk is om deze ingreep poliklinisch uit te voeren en niet meer in 
de operatiekamer. Dit betekent een aanzienlijke besparing voor de gezondheidszorg. 
Tympagel is een innovatie in de behandeling van aandoeningen aan het oor, dat verholpen 
wordt met kennis en kunde op het gebied van biotechnologie. Het is aannemelijk dat het 
consortium met deze innovatieve oplossing uiteindelijk 50% van deze markt kan bedienen.  
 
Het project levert een bijdrage aan de regionale economie omdat het zorgt voor omzetgroei 
en langdurige groei van werkgelegenheid bij de MKB-partners. Ten tweede wordt het cluster 
life sciences & health versterkt door de Nederlandse en Duitse partners, met name op het 
gebied van biotechnologie. Ten derde levert het project een kostenbesparing op voor de 
regionale ziekenhuizen enerzijds door een kortere behandeling en anderzijds door minder 
kans op complicaties.  
 
Leadpartner Biomed Elements BV (Nijmegen) 
Projectpartners Entwurfreich GmbH (Düsseldorf) 

Universitätsklinikum Düsseldorf 
Radboud UMC (Nijmegen) 
HCM Medical (Nijmegen) 
Medanco BV (Veldhoven) 
Air Controls GmbH (Kempen) 
Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen) 
Vivo Science GmBH (Gronau) 
Henk van Tongeren BV (Apeldoorn) 
Istas International GmbH (Essen) 
 

Projectvolume 900.000,00 € 
Regionale relevantie   
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Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a. het Wirtschaftsministerium NRW, de 
provincie Gelderland, provincie Limburg, de 
provincie Noord-Brabant en het Ministerie 
van Economische Zaken. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
 

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Tympagel

Volledige projectaanduiding: Gel voor genezing van trommelvliesperforaties

Geplande begindatum: 01-09-2018
Geplande einddatum: 30-06-2021

Stand van zaken per: 27-3-2018

Lead partner

Naam organisatie: BioMed Elements B.V.
Adres, plaats:  Toernooiveld 100 6526EC, Nijmegen Nederland (Arnhem/Nijmegen) 
Contactpersoon:  Tonny  Voermans
Telefoonnummer:  +31-24-6690568
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Naam: BioMed Elements B.V.
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Entwurfreich GmbH
Plaats: Dusseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Universitätsklinikum Düsseldorf
Plaats: Dusselsdorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: RadboudUMC
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: HCM Medical
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Medanco B.V.
Plaats: Veldhoven (Zuidoost-Noord-Brabant)

Naam: Zuyderland Medisch Centrum
Plaats: Heerlen (Zuid-Limburg)

Naam: Air Controls GmbH  
Plaats: Kempen (Viersen)

Naam: vivo Science GmbH
Plaats: Gronau (Borken)

Overige projectpartners

Samenvatting project

In dit project heeft het consortium tot doel gesteld om de behandeling van trommelvliesreconstructies te 
vergemakkelijken, zowel voor patiënt als chirurg. Een trommelvliesreconstructie is een medische ingreep om een 
perforatie van het trommelvlies, eventueel in combinatie met het omliggende weefsel, te herstellen. In medische 
termen heet dit myringoplastiek. De operatietechniek die gebruikt wordt is al decennia hetzelfde en is redelijk 
tijdrovend voor een beperkt medisch probleem en ingreep.  
De voorgestelde oplossing om het trommelvlies te herstellen is door een biologisch degradeerbare gel te 
ontwikkelen die zonder incisie via de natuurlijke gehoorgang ingebracht kan worden. Het voordeel van de gel is een 
verbetering van de heling door een unieke samenstelling waarbij kleinere defecten met uitsluitend de gel behandeld 
kunnen worden.  Deze gel lost na 1 tot 3 weken op waarbij de sluiting van het trommelvlies voltooid is. Het weefsel 
wat ingebracht wordt, wordt middels lichaamseigen processen omgezet. Deze ontwikkeling is dus een volledig 
biotechnologische oplossing. Met de Tympagel is het mogelijk is om deze ingreep poliklinisch uit te voeren en niet 
meer in de operatiekamer. Dit betekent een aanzienlijke besparing voor de gezondheidszorg. Tympagel is een 
innovatie in de behandeling van aandoeningen aan het oor, dat verholpen wordt met kennis en kunde op het 
gebied van biotechnologie. Het is aannemelijk dat het consortium met deze innovatieve oplossing uiteindelijk 50% 
van deze markt kan bedienen. Het project levert een bijdrage aan de regionale economie omdat het zorgt voor 
omzetgroei en langdurige groei van werkgelegenheid bij de MKB partners. Ten tweede wordt het cluster life sciences 
& health versterkt door de Nederlandse en Duitse partners, met name op het gebied van biotechnologie. Ten derde 
levert het project een kostenbesparing op voor de regionale ziekenhuizen enerzijds door een kortere behandeling 
en anderzijds door minder kans op complicaties.
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WP0 Projectvoorbereiding

Trekkers: BioMed Elements B.V. en Universiteitskliniek Düsseldorf
Deelnemende projectpartners: Allen
Budget: € 40.000,-

Activiteiten:
Vormen consortium
Go/no-go momenten per werkpakket vaststellen
Schrijven projectplan
Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Milestone:
projectaanvraag (oktober 2018)

WP1 Vaststellen business model

Trekker: BioMed Elements
Deelnemende projectpartners: Universiteitskliniek Düsseldorf en Zuyderland ziekenhuis
Budget: € 40.000,-

Activiteiten:
Opzetten business case middels een markt- en concurrentieanalyse
Gesprekken met zorgverzekeraars over zorgpad en vergoeding voor behandelaar in 1e en 2e lijnszorg  
Gesprekken met inkooporganisatie ziekenhuis over voorwaarden toeleveranciers
Gesprekken met chirurgen en huisartsen over introductie en trainingsmethode Tympagel  
Identificeren distributiekanaal

Milestone:
Business case met identificatie potentiële distributeurs

WP2 Product specificaties vaststellen
Trekker: Air Controls 
Deelnemende projectpartners: Medanco, Entwurfreich, Universiteitskliniek Düsseldorf, BioMed Elements, 
Zuyderland ziekenhuis en RadboudUMC
Budget: € 80.000,-
Activiteiten:
Freedom to operate onderzoek
Productspecificaties opstellen vanuit potentiële gebruikers
Voorbeeld trainingsinstructie
Vaststellen eisen Medical Device Regulation (Europa)
Vaststellen eisen FDA (Verenigde Staten)

Milestones:
FTO rapport
Lijst met gebruikerseisen vertaald naar technische specificaties
Uitlijn technisch document productontwikkeling
Videotraining

Concrete maatregelen en activiteiten
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WP3 Pre-prototype ontwikkeling

Trekker: Medanco en BioMed Elements
Deelnemende projectpartners: HCM Medical, Entwurfreich, Air Controls, HCM Medical, Zuyderland 
ziekenhuis en Universiteitskliniek Düsseldorf
Budget: € 120.000,-

Activiteiten:
Ontwikkelen biologische gel
Ontwikkelen applicator
Opzetten technische validatie
Opzetten steriliteitstesten

Milestones:
Pre-prototype gel
Pre-prototype applicator

WP4 In-vitro fase

Trekker: RadboudUMC 
Deelnemende projectpartners: Medanco, BioMed Elements, HCM Medical, Air Controls en Vivo Science  
Budget: € 125.000,-

Activiteiten:
Degradatietest van de gel
Biologische test – celgroei en -ontwikkeling
Biocompabiliteitstesten conform ISO 10993-1

Milestones:
Degradatie analyse
Analyse heling middenoor op basis van in-vitro studie

WP5 In-vivo fase 1
Trekker: Universiteitskliniek Düsseldorf en RadboudUMC
Deelnemende projectpartners: HCM Medical, Air Controls, Entwurfreich, BioMed Elements en Medanco 
Budget: € 200.000,-

Activiteiten:
Prototypen gel produceren
Prototype applicator produceren
Aanvragen dierenstudie
Uitvoeren dierenstudie
Contact mogelijke distributiepartners
Trainingen voor gebruikers opzetten 
Analyse in vivo resultaten
Sterilisatievalidatie opzetten
Voorbereiden klinische Studie
Opschalen productieproces
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Milestones:
Gevalideerd product in-vivo

WP6 In-vivo fase 2
Trekkers: Universiteitskliniek Düsseldorf en Zuyderland ziekenhuis
Deelnemende projectpartners: Medanco, BioMed Elements, Entwurfreich, HCM Medical en Air 
Controls Budget: € 200.000,-

Activiteiten:
Steriele prototypen gel produceren
Steriele prototypen applicator produceren
Primaire en secundaire verpakking 
Trainingen geven aan distributeurs en gebruikers 
Contact mogelijke distributiepartners 
Verpakkingsvalidatie opzetten
Productievalidatie opzetten
Klinische studie uitvoeren
Handleiding productgebruik opzetten

Milestones:
Gevalideerd productieproces
Resultaat klinische studie

WP7 Projectmanagement
Trekkers: BioMed Elements B.V. en Universiteitskliniek Düsseldorf
Deelnemende projectpartners: Allen
Budget: € 45.000,-

Activiteiten:
Projectteambijeenkomsten
Administratieve INTERREG-verplichtingen
Financiële INTERREG-verplichtingen
Begeleiding van aanbestedingen
Communicatie, w.o. met Interreg Programmamanagement en Programmapartners
Disseminatie

Milestones:
Communicatieuitingen
Voortgangsverslagen
Declaraties
Aanbestedingsdocumentatie
Eindverslag
Eindbestedingsbewijs
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Primair geldt dat de doelgroep KNO-chirurgen zijn, omdat deze groep het product zullen gebruiken bij patiënten die 
een myringoplastiek ondergaan. In eerste instantie moet deze groep overtuigd worden van het voordeel van de 
Tympagel omdat zij de experts zijn en kijken vanuit het oogpunt van patiëntenzorg, niet vanuit een financieel 
perspectief. Deze groep wordt overtuigd door 1) hen te betrekken bij de ontwikkeling van het product, 2) klinische 
data in de vorm van een klinische studie te publiceren en 3) veiligheid aan te tonen door biocompatibiliteitsstudies 
uit te voeren.
Patiënten hebben direct baat bij deze innovatie vanwege een snellere behandeling, kleiner operatiegebied en een 
lagere kans op postoperatieve complicaties.
Inkooporganisaties van ziekenhuizen zijn een partij omdat zij het product inkopen. Het is van belang om met 
inkopers en inkooporganisaties te bespreken en onderzoeken in hoeverre het past in de huidige structuur van 
vergoedingen en behandelmethoden. In werkpakket 1 staan gesprekken met ziekenhuizen gepland. Anders dan de 
chirurgen, bekijken inkopers het product van een efficiency oogpunt: is het ziekenhuis goedkoper uit met deze 
methode in vergelijking met het huidige zorgpad. Dit kan breder getrokken worden dan alleen de prijs van Tympagel 
in vergelijking met de huidig gebruikte producten. Indien aangetoond kan worden dat een operatie poliklinisch 
uitgevoerd kan worden in plaats van op de operatiekamer, is dit een sterk argument om een hogere prijs te vragen 
dan huidige producten.
Tot slot zijn zorgverzekeraars een relevante partij omdat deze gaan over de vergoedingen van behandelingen. Zij 
kunnen behandelingen in het ziekenhuis sturen. Als het product succesvol is, kunnen zorgverzekeraars de 
vergoeding van een behandeling verlagen waardoor ziekenhuizen naar minimaal invasieve methoden moeten 
kijken en daardoor het gebruik van de Tympagel de standaard wordt. In werkpakket 1 staan gesprekken met 
zorgverzekeraars gepland.

Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

De regio heeft een hoge mate van expertise op het gebied van biotechnologie die in het consortium gebundeld 
worden en waar een innovatief medisch product ontwikkeld kan worden. Door bijdrage van eindgebruikers wordt 
de noodzaak van het product reeds onderschreven waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan verlaging van 
zorgkosten, betere zorgverlening en kennisontwikkeling. Deze doelstellingen ondersteunen het strategisch initiatief 
van de Euregio op het gebied van health en life sciences.
Daarnaast geldt dat er een toename is van de zorgkosten, op lokaal en nationaal niveau. Door de grote aantallen 
ziekenhuizen in de regio, zijn de kosten van de gezondheidszorg relatief hoog. In Nederland zijn kosten bekend van 
de behandeling . Een patiënt is ongeveer 2 dagen opgenomen, er zijn gemiddeld 3 bezoeken aan de polikliniek en 
de prijs van een behandeling ligt tussen de 2.816 en 7.688 Euro. Dit project draagt bij aan een reductie van de 
zorgkosten door een snellere behandeling. Een minimaal invasieve ingreep zorgt voor minder kans op 
complicaties zoals infecties of wondlekkages. Dus ook de kosten na de behandeling worden lager.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Dit project leidt tot de ontwikkeling van een innovatief medisch hulpmiddel dat aansluit bij moderne 
gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling regeneratieve geneeskunde en beheersing van de zorgkosten. De te 
ontwikkelen gel is een unieke stap voorwaarts in de KNO-heelkunde die het mogelijk maakt om voor 
myringoplastiek een minimaal invasieve operatie aan te bieden. In de KNO-heelkunde wordt pas sinds 2015 gebruik 
gemaakt van minimaal invasieve technieken en staat dus nog in de kinderschoenen. Een van de ontwikkelingen is 
het gebruik van een fleece van hyaluronzuur in combinatie met vetweefsel van de patiënt, gewonnen uit het oor. 
Dit werkt, maar betekent een extra incisie in het oor, het gebruik van een spons en hyaluronzuur fleece. Dit is een 
beperkte vermindering van operatietijd en kosten van implantaten. Volgens dr. Pennings (RadboudUMC) werkt 
deze techniek niet bij kinderen en zijn de klinische uitkomsten verschillend. Het RadboudUMC gebruikt de techniek 
niet.

Met Tympagel is het mogelijk om de operatietechniek geheel te veranderen en een vervolg te geven aan de 
ingezette weg van minimaal invasieve chirurgie in het oor. Dit resulteert in een verlaging van de zorgkosten omdat 
de operatie niet meer plaatsvindt in een operatiekamer maar in de polikliniek, sneller gaat en minder risico’s op 
complicaties met zich meebrengt. Op het moment kost de operatie ongeveer 1,5 uur en dit kan teruggebracht 
worden naar een half uur. De reductie in kosten bestaat uit minder behoefte aan personeel, huur operatiekamer en 
verkoeverkamer en wordt geschat op €2.000 per ingreep, een besparing van tussen de 25% - 70%. Wat in deze 
berekening niet is meegenomen is de besparing die gerealiseerd wordt door een vermindering van postoperatieve 
complicaties. Over het algemeen komt dit bij ongeveer 1 op de 25 gevallen voor. De kosten en het ongemak dat dit 
met zich meebrengt is echter vele malen hoger dan de initiële ingreep. Tympagel zorgt dus voor een besparing op 
de zorgkosten alsook een kleinere kans op complicaties en voorkomst ook op de langere termijn een besparing. De 
Tympagel is gebaseerd op de gepatenteerde BioMed Core Technologie® die BioMed in staat stelt om sferische 
deeltjes op basis van gelatine te maken. Deze technologie is ontwikkeld met de Radboud Universiteit, waaruit het 
moederbedrijf van BioMed Elements ontstaan is. Het voordeel van deze technologie is het in staat stelt om 
eigenschappen van biopolymeren, zoals gecontroleerde afgifte, hogere mate van absorptie en aanpassingen aan de 
viscositeit van gels, te kunnen aanpassen. BioMed heeft op dit moment een aantal ontwikkelprojecten met derden 
die gebruik maken van deze technologie. BME heeft in samenwerking met een Franse partner een spons ontwikkeld 
die gebaseerd is op deze technologie die per november in de markt komt. Daarnaast heeft BioMed veel kennis van 
hyaluronzuur middels een groot project dat uitgevoerd wordt met een Hongaarse partner. De Tympagel is een 
ontwikkeling die volledig door BME zelf is uitgevonden en berust op nieuwe kennis die zij heeft vergaard in het 
afgelopen jaar.

De twee biopolymeren die gebruikt worden, zijn reeds gebruikt in een aantal andere toepassingen. De combinatie 
van hyaluronzuur en gelatine heeft uitstekende regeneratieve eigenschappen is gebleken uit onderzoeken. Echter 
een toepassing in een medisch product is niet beschikbaar op het moment. Wat de gel uniek maakt is de manier 
waarop de individuele biopolymeren aangepast zijn om zo bepaalde eigenschappen van de individuele 
componenten te versterken. De gelatinecomponent is hoog visceus met een lage dichtheid waardoor de 
poriegrootte groter is dan normaal. Dit zorgt ervoor dat de andere component, hyaluronzuur zich verspreid door de 
gel. Hyaluronzuur heeft de eigenschap om celgroei te stimuleren doordat het een goede voedingsbodem is. De 
grote poriën zorgen voor een snelle ingroei van nieuwe cellen wat resulteert in een versneld herstel van de 
perforatie van het trommelvlies.

Met behulp van clinici uit Düsseldorf en Heerlen, kan deze techniek uitontwikkeld worden en daarmee kan de regio 
een pionier worden op het gebied van KNO-heelkunde en oplossingen voor de behandeling. Het product bevindt 
zich in TRL 5 en na afronding van het project moet TRL 8 behaald zijn. Normaliter duurt de ontwikkeling van een 
medisch product vele jaren. Echter door de samenwerking in het consortium en de ervaring die BioMed heeft, kan 
dit traject sneller doorlopen worden. BioMed heeft data tot haar beschikking die de geschiktheid van de materialen 
als implantaat ondersteunen, waardoor een grote barrière wordt weggenomen. Na het project is het product getest 
op veiligheid (TRL 5), een in-vitro model (TRL 6), diermodel (TRL 7) en klinische studie (TRL 8). 
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1. http://www.doktersrekening.nl/zoek/index.php?zp_code=089999065
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2691897/
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

In dit project heeft het consortium tot doel gesteld om de behandeling van trommelvliesreconstructies te 

vergemakkelijken, zowel voor patiënt als chirurg. Een trommelvliesreconstructie is een medische ingreep om een 

perforatie van het trommelvlies, eventueel in combinatie met het omliggende weefsel, te herstellen. In medische 

termen heet dit myringoplastiek. De operatietechniek die gebruikt wordt is al decennia hetzelfde en is redelijk 

tijdrovend voor een beperkt medisch probleem en ingreep. In veel chirurgische disciplines is een minimaal invasieve 

operatietechniek de standaard geworden, maar tot op heden is voor myringoplastiek slechts een beperkte minimaal 

invasieve oplossing, welke niet gebruikt kan worden voor elk type patiënt en ook niet leidt tot goede klinische 

resultaten. De huidige behandelmethode is het openklappen van het trommelvlies waarbij eerst het beschadigde 

weefsel wordt verwijderd. Vervolgens wordt een gelatine spons geplaatst, dat op maat gemaakt dient te worden. 

Tot slot wordt kraakbeen of fascie geplaatst dat dient als drager om het gaatje te dichten. Al met al duurt deze 

operatie ongeveer 1,5 uur. 

De voorgestelde oplossing om het trommelvlies te herstellen is door een biologisch degradeerbare gel te 

ontwikkelen die zonder incisie via de natuurlijke gehoorgang ingebracht kan worden. Het voordeel van de gel is een 

verbetering van de heling door een unieke samenstelling waarbij kleinere defecten met uitsluitend de gel behandeld 

kunnen worden. Voor grotere defecten is een ‘paraplu-constructie’ waarbij eerst een stukje fascie wordt uitgeklapt 

achter het trommelvlies middels endoscopische instrumenten. Vervolgens wordt middels een klein gaatje in de 

fascie aan het einde van de ‘parapluconstructie’ de gel ingespoten. Deze gel lost na 1 tot 3 weken op waarbij de 

sluiting van het trommelvlies voltooid is. Het weefsel wat ingebracht wordt, wordt middels lichaamseigen processen 

omgezet. Deze ontwikkeling is dus een volledig biotechnologische oplossing. Met de Tympagel is het mogelijk is om 

deze ingreep poliklinisch uit te voeren en niet meer in de operatiekamer. Dit betekent een aanzienlijke besparing 

voor de gezondheidszorg. 

De ontwikkeling van de Tympagel biedt enorme potentie voor de lokale industrie omdat het product voor een grote 

meerwaarde zorgt in de zorg door kostenbesparing en patiënt tevredenheid. Wanneer het product geïntroduceerd 

wordt in de markt profiteren BioMed Elements, Vivo Science, Air Controls en Medanco, omdat zij onderdelen en 

diensten leveren die nodig zijn voor het product. Ter indicatie: jaarlijks zijn in Nederland ongeveer 3.000 en 

Duitsland ongeveer 15.000 operaties. In de EU worden naar schatting 135.000 myringoplastiek operaties 

uitgevoerd. Tympagel is een innovatie in de behandeling van aandoeningen aan het oor, dat verholpen wordt met 

kennis en kunde op het gebied van biotechnologie. Het is aannemelijk dat het consortium met deze innovatieve 

oplossing uiteindelijk 50% van deze markt kan bedienen.

In het grensgebied Nederland-Duitsland zijn veel organisaties actief in de medische industrie. Met haar universitaire 

centra in Düsseldorf en Nijmegen, is de grensregio uitermate geschikt om innovatieve productontwikkeling te 

combineren met klinische testen. Er is bij de partijen van het consortium veel kennis van en ervaring met 

regeneratieve geneeskunde wat zorgt voor een hoge slagingskans van het project. Het project levert een bijdrage 

aan de regionale economie omdat het zorgt voor omzetgroei en langdurige groei van werkgelegenheid bij de MKB 

partners. Ten tweede wordt het cluster life sciences & health versterkt door de Nederlandse en Duitse partners, met 

name op het gebied van biotechnologie. Ten derde levert het project een kostenbesparing op voor de regionale 

ziekenhuizen door enerzijds een kortere behandeling en anderzijds minder kans op complicaties als gevolg van de 

operatie.

Het project verhoogt de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied en valt onder prioriteit 1. 

Het project onderschrijft volledig thematisch speerpunt 2 van de Euregio: Ontwikkeling van innovatieve 
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therapiemethoden, vooral met behulp van medische biotechnologie. Er wordt een nieuw product ontwikkeld door 

de MKB partijen in het consortium. De belangrijkste stakeholders worden in het project betrokken om de acceptatie 

van het product te versnellen. Het doel is een nieuw product in de vorm van de Tympagel alsook een nieuw 

operatieproces: minimaal invasieve myringoplastiek operatie.

Het project draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder Health en Life 

Sciences en heeft een focus op het ontwikkelen van een nieuwe behandelmethode op basis van medische 

biotechnologie. Het project versterkt duurzame welvaart door deze innovatie. Het project draagt bij om de 

grensregio als innovatief te profileren door een nieuwe operatietechniek te ontwikkelen. Het zorgt voor de 

ontwikkeling van een nieuw zorgpad dat gerealiseerd kan worden door samenspraak van chirurg en 

zorgverzekeraar. De operatie verlaagt de drempel voor de kwetsbare groep die deze operaties over het algemeen 

ondergaan (kinderen en ouderen).

In het project zijn zowel kennisinstellingen als MKB’ers betrokken, waarbij het MKB profijt heeft van het succes van 

het product omdat allen een onderdeel van het productieproces uitmaken. Medanco, HCM Medical en BioMed 

Elements maken fysieke onderdelen van het product en Air Controls en Vivo Science voor controlestappen die nodig 

zijn om producten vrij te geven voor distributie. Bij succes zal de werkgelegenheid bij elk van deze partijen 

toenemen. Tevens verbreedt dit project de activiteiten van de MKB organisaties. Medanco, HCM Medical en 

BioMed Elements zijn nog niet actief op het gebied van KNO. Dit project maakt het mogelijk deze markt te betreden 

en kennis die aanwezig is vanuit andere markten toe te passen. Hierdoor kunnen deze organisaties een breder scala 

aan producten en diensten aanbieden waardoor er meer commerciële kansen liggen.

Om het gebruik van het product zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, blijven de klinische centra een rol spelen na 

de klinische studies. Zij ondersteunen het innovatieklimaat omdat de centra chirurgen moeten opleiden middels 

workshops en cursussen om het product te gebruiken en de operatietechniek aan te leren. Het zal de ziekenhuizen 

veel aandacht geven vanuit het KNO werkveld en dat stelt de centra in staat om zichzelf beter op de kaart te zetten.

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Dit project is een uitstekend voorbeeld van een interregionaal synergetisch project. Het samenbrengen van 
expertises om een nieuw zorgpad te ontwikkelen. Het zorgt voor kennisverbreding en –overdracht tussen 
kenniscentra op het gebied van regeneratieve heelkunde. De partners hebben uitgebreide ervaring met specifieke 
onderdelen die niet in zijn geheel in een van de twee landen aanwezig is. Entwurfreich kan 3D modellen printen en 
heeft veel ervaring met de ontwikkeling van applicatoren. Air Controls heeft kennis van kwaliteitsaspecten van 
medische productontwikkeling, in het bijzonder van biologische implantaten. De KNO-afdeling van de 
universiteitskliniek van Düsseldorf heeft een eigen researchlaboratorium dat ervaring heeft met onderzoek op 
KNO-gebied en een chirurgisch team dat ervaring heeft met klinische studies. Het RadboudUMC heeft een 
onderzoeksgroep ‘Regenerative medicine’ dat in-vitro studies uitvoert naar de regeneratie van spier- en zachte 
weefsels. Deze kennis kan toetsen of Tympagel het gewenste gedrag vertoont. HCM heeft een unieke 
sterilisatiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van superkritisch CO2 om producten te zuiveren zonder dat dit 
invloed heeft op de producteigenschappen. BioMed Elements heeft een gepatenteerde technologie om micro 
sferen te maken en expertise op het gebied van biopolymeren. Het Zuyderland ziekenhuis is een groot perifeer 
ziekenhuis in Nederland. Zij hebben een accreditatie als onderzoeksziekenhuis en kunnen klinische studies 
uitvoeren. Door het groot aantal operaties, kunnen zij veel klinische feedback geven. Deze combinatie van de 
organisaties maakt het een uniek consortium met veel expertise om het gehele ontwikkelproces succesvol te 
doorlopen.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het netwerk is relevant omdat op basis van de input van de verschillende partijen een product naar de markt 

gebracht kan worden. Elke partij zal na dit project een blijvende bijdrage leveren: Medanco ontwikkelt en 

produceert de applicator. HCM zorgt voor het afvullen van de gel in spuiten en het verpakken van het product, Vivo 

doet de steriliteits- en biocompatibiliteitstesten, BioMed ontwikkelt de gel en verpakking en Air Controls zorgt voor 

de bewaking van de kwaliteit tijdens de productie van het product. Dit betekent dat er een complementair netwerk 

is dat elkaar blijft versterken. Tevens zal er een klinische studie uitgevoerd worden die door de ziekenhuizen 

(Düsseldorf en Heerlen) uitgevoerd gaan worden. Dit project resulteert in een duurzame samenwerking die na de 

projectactiviteiten blijft bestaan. De MKB partners in het consortium blijven toeleveranciers van het product en 

productieproces.

Naast de contacten in Nederland en Duitsland, zijn er reeds contacten met vooraanstaande chirurgen in de VS die 

reeds gebruik maken van minimaal invasieve operaties in de KNO-heelkunde. Een pionier op dit gebied is Dr. 

Isaacson van het UT Southwestern medisch centrum in Dallas, USA. Hij heeft veel ervaring met minimaal invasieve 

chirurgie . Met zijn ervaring kan de operatietechniek voor de Tympagel beter uitontwikkeld worden door de sterke 

punten in het product te integreren en zoeken naar verbeterpunten. Daarnaast is het betrekken van een 

Amerikaanse vooraanstaande chirurg een goede ambassadeur om de marktintroductie in de VS te ondersteunen.

Door het uitvoeren van dit project en het betrekken van potentiële eindgebruikers kan een prototype ontwikkeld 

worden van de gel en applicator. De drie belangrijke componenten om financiering op te halen zijn dan aanwezig: 

product, behoefte en team. 

a. Marktperspectief

Het product zal naar verwachting in Q4 2021 gereed zijn voor distributie. Doordat er geen operatiekamer nodig is, 

zal er een sterke reductie zijn van de behandelprijs. Daarnaast zijn in de KNO-heelkunde over het algemeen weinig 

innovaties en zal een nieuw zorgpad welkom zijn. Voor zorgverzekeraars zal er een duidelijk voordeel zijn en we 

zullen hen actief benaderen, alsook chirurgen die willen meewerken, om het product te vermarkten. 

Om een indicatie te hebben van het marktperspectief zijn een aantal aannames gedaan:

1. Gestart wordt met introductie van het product in Europa en de Verenigde Staten. De drempel om de markt te 

betreden is in de VS lager dan in Europa, maar om de markt introductie kracht bij te zetten is klinische data cruciaal. 

Vervolgens zullen andere markten aangeboord worden, waar het huidige prijsniveau aangehouden kan worden 

zoals Australië, Nieuw Zeeland, Singapore en het Midden Oosten. 

2. In 2022 zal het product ook in andere landen op de markt gebracht worden.

3. De markt is gebaseerd op het aantal operaties dat in Nederland is uitgevoerd en geëxtrapoleerd naar andere 

landen op basis van inwoneraantal.

4. Er is geen rekening gehouden met marktgroei. Echter het is zeer aannemelijk dat er groei zal plaatsvinden. De 

reden daarvan is de groei van de populatie, meer en betere toegang tot zorg in opkomende markten, ouder 

wordende populatie en hogere vergoedingen.

Op basis van het aantal operaties (marktgrootte), is er een forecast gemaakt van het aantal producten dat jaarlijks 

gedistribueerd zal worden in onderstaande tabel.

Afzet (in aantallen)      2021        2022       2023       2024       Marktomvang

Nederland                       200          500       1,000      2,000           4,000

Duitsland                      1,000       2,000      3,000      5,500         16,000

EU - totaal                    5,000     12,000    28,000    52,000      275,000

VS                                  4,000     10,000    20,000    40,000      150,000

Overige landen                   0       5,000    10,000     30,000        45,000

Totaal                         10,200     29,500    62,000   129,500      985,000

Tabel 2: Forecast Tympagel
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De partners zullen allen baat hebben bij dit project in de toekomst, omdat er voor alle partijen een additionele 

omzet gerealiseerd wordt dit resulteert in een toename van de werkgelegenheid in de regio. In tabel 3 is een 

overzicht van de omzetpotentie op de primaire markt (Europa), secundaire markt (Verenigde Staten) en tertiaire 

markt (Midden Oosten). De verwachte verkoopprijs in Europa is € 50. In de Verenigde Staten zal de verkoopprijs € 

60 bedragen en de overige landen € 40. 

Omzet (in EUR)           2021          2022           2023            2024           Totaal

Nederland 10,000       25,000        50,000       100,000        185,000

Duitsland 50,000     100,000      150,000      275,000     575,000

EU - totaal              250,000     600,000   1,400,000   2,600,000     4,850,000

VS 240,000     600,000   1,200,000    2,400,000    4,440,000

Overige landen 0      200,000       400,000   1,200,000    1,800,000

Totaal 490,000   1,400,000  2,000,000    6,200,000 10,090,000

Tabel 3: Omzet Tympagel

Op basis van de omzetgroei en activiteiten staat in tabel 4 een overzicht van de jaarlijkse toename van FTE.

Groei aantal FTE       2019       2020       2021       2022        Totaal

BioMed Elements           1              2              1             1            5

Entwurfreich 1           0.5              1             1           4

Vivo 0.5           0.5           0.5         0.5           2

HCM Medical 0              1               1            1           3

Air Controls 0.5            0.5              1            1           3

Klinische partners          0               1           0.5        0.5           2

Tabel 4: Toename aantal werknemers per partner voor het project

b. Business plan

Het uitwerken van het business plan is onderdeel van werkpakket 1. Er dient een uitgebreid marktonderzoek

gedaan te worden waar de verschillende stakeholders gesproken moeten worden. Met deze informatie kan een

goede businesscase opgesteld worden.

Er is al een indicatie van een aantal zaken: aantal operaties per jaar, mogelijke kostenbesparing en concurrentie

onderzoek. In de EU worden naar schatting 135,000 myringoplastiek operaties uitgevoerd. Een survey uit de

Verenigde Staten komt op een incidentie van 4% voor een tympanoplastiek , waarvan myringoplastiek een milde

vorm is. Uit statistieken van de Amerikaanse overheid blijken er ongeveer 150,000 operaties te zijn op een

populatie van 280 miljoen. Op basis van deze gegevens wordt de markt geschat op ongeveer 1 miljoen ingrepen per

jaar.

Om het product succesvol in de markt te plaatsen is een marketingplan nodig. Ook dit zal verder in het business 

plan uitgewerkt worden. Op basis van een initiële verkenning zijn de volgende ideeën op het gebied van marketing:

Product: Een gel om beperkte reconstructies van het trommelvlies uit te voeren. De gel is geschikt als drager voor 

cellen en bespoedigt de heling van het defect. Tevens kan het product minimaal invasief ingebracht worden wat de 

operatie korter en veiliger maakt. Tevens reduceert het de kans op infecties.

Prijs: Het product is 10% goedkoper dan alternatieven om inkopers te overtuigen. Voor het ziekenhuis zijn met 

name de totale kosten van de ingreep relevant en door de mogelijkheid om de ingreep poliklinisch uit te voeren, 

gaan de behandelkosten sterk omlaag. De kosten van het gebruik van een operatiekamer zijn vele malen hoger dan 

de polikliniek.

Promotie: Om het product op de markt te zetten is het noodzakelijk om een sterke gebruikersgroep te hebben. De 

eerste stap is het opzetten van een medische adviesraad waarin vooraanstaande chirurgen zitting in hebben. Ten 

tweede zullen trainingen verzorgd worden om chirurgen op te leiden. Daarnaast zal het product gepresenteerd 
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worden op relevante congressen.

Plaats: BioMed Elements zal het product in Nederland en Duitsland zelf vermarkten omdat deze landen gemakkelijk 

te bereiken zijn. In andere landen zal een verkooppartner gezocht worden die al toegang heeft tot de markt om de 

toegang tot de markt te versnellen.

Voor de Amerikaanse markt geldt dat er een kantoor in de VS geopend zal worden in Texas. In Texas zal het product 

door BioMed zelf vermarkt worden en in andere gebieden wordt gebruik gemaakt van een agent.

Mensen: BioMed gaat een marketing manager aannemen die het product in de markt zal zetten. Deze gaat de 

trainingen verzorgen en zal naar relevante congressen gaan om het product te introduceren. Er wordt een 

marketing manager aangetrokken voor Europa en een voor de Verenigde Staten.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  675.000,00

€  225.000,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  900.000,00

Geplande kosten

14/14

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

€  315.000,00 35,00 %

€  38.500,00 4,28 %

€  21.000,00 2,33 %

€  26.250,00 2,92 %

€  17.500,00 1,94 %

€  21.000,00 2,33 %

€  36.750,00 4,08 %

€  21.000,00 2,33 %

€  43.750,00 4,86 %

€  89.250,00 9,92 %

€  585.000,00 65,00 %

€  450.000,00 50,00 %

€  40.500,00 4,50 %

€  67.500,00 7,50 %

€  9.000,00 1,00 %

€  9.000,00 1,00 %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage

Air Controls GmbH

Medanco B.V.

HCM Medical

zuyderland Medisch Centrum

RadboudUMC

Universitätsklinikum Düsseldorf

Entwurfreich GmbH

vivo Science GmbH

BioMed Elements B.V.

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering

EFRE / EFRO

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

MWIDE NRW

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant €  9.000,00

Privat / Privaat

Privat / Privaat

Privat / Privaat

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Privat / Privaat

Privat / Privaat

Privat / Privaat

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek

Öffentlich / Publiek 1,00 %

€  900.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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INTERREG VA 

 
Smart Energy Enablers 
C02 reductie op een beheersbaar net 
De reductie van de CO2-uitstoot en de uitbreiding/optimalisering van hernieuwbare 
energieën is zowel in Nederland als in Duitsland één van de centrale politieke vraagstukken 
voor de komende jaren.  
 
Eén van de aspecten die de energietransitie remt, is het feit dat opwekking van duurzame 
energie fluctueert in de tijd en niet altijd aansluit op het stroomverbruik. Er is sprake van een 
verschil in het opwekpatroon en verbruikspatroon gedurende de dag, tussen de 
verschillende (week)dagen en per seizoen. Om het elektriciteitsnet stabiel te houden, 
moet de energievraag en -aanbod redelijk in balans zijn om black-outs te voorkomen. Om 
het elektriciteitsnet stabiel te houden, schakelt men momenteel windmolens uit op winderige 
en zonnige dagen, omdat men nergens met de duurzame energie heen kan. 
 
In het project Smart Energy Enablers staat de ontwikkeling van oplossingen/tools voor 
vraag-gestuurde duurzame energieopwekking, aansturingstechnieken voor aanbod-
gedreven energieverbruik, technieken voor tijdelijke energieopslag en slimme software voor 
energiebalans centraal. Deze oplossingen/tools versnellen de energietransitie in Duitsland 
en Nederland en versterken research and development en productie van het regionale 
bedrijfsleven in de duurzame energietechnologie. 
 
Door het gebruik van de nieuwe tools kan het energiegebruik (m.n. van decentrale 
energiesystemen) op het netbeter in kaart worden gebracht en worden voorspelt. Met de 
data uit de tool kunnen netbeheerders dan beter inspelen op vraag en aanbod van energie 
wat leidt tot een co2 emmisie verlaging. 
Via de tools krijgen netbeheerders een beter beeld van de huidige zwakke en sterke 
onderdelen binnen energienetten. Bij het indentificeren van zwakke onderdelen van een 
energienet kunnen vervolgensstappen worden ondernomen om overbelastingen op het 
energienet (of delen van het net) te voorkomen. 
 
De nieuw te ontwikkelen tools zullen in heel Europa op de markt worden gebracht en 
bijdragen aan een sterkere positie van de betrokken bedrijven. 
 
Leadpartner Movements Group BV (Beuningen) 
Projectpartners Enlop GmbH (Duisburg) 

Sensfix GmbH (Düsseldorf) 
Stichting KiEMT (Arnhem) 
Time Shift Enery Storage (Arnhem) 
Alfen BV (Almere) 
Bredenoord BV (Apeldoorn) 
Henk van Tongeren BV (Apeldoorn) 
Istas International GmbH (Essen) 
 

Projectvolume 1.800.000,00 € 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
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Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt geen cofinanciering aangevraagd . 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Smart Energy Enablers

Volledige projectaanduiding: CO2-reductie op een beheersbaar net

Geplande begindatum: 01-01-2019
Geplande einddatum: 31-12-2021

Stand van zaken per: 29-3-2018

Lead partner

Naam organisatie: Movements Group B.V.
Adres, plaats: Mauritsplein 1 6641BK, Beuningen Nederland (Arnhem/Nijmegen)
Contactpersoon: Raymond  Bosch
Telefoonnummer: +31-88-3456600
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Naam: Movements Group B.V.
Plaats: Beuningen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Alfen B.V.
Plaats: Almere (Flevoland)

Naam: Bredenoord B.V.
Plaats: Apeldoorn (Veluwe)

Naam: ENLOP GmbH
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Henk van Tongeren B.V.
Plaats: Apeldoorn (Veluwe)

Naam: Stichting kiEMT
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Sensfix GmbH
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Time Shift Energy Storage
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: ista International GmbH
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Overige projectpartners

Samenvatting project

De Trias Energetica is een strategie om energieverbruik te verduurzamen. Deze strategie bestaat uit het beperken 
van het energieverbruik, het verhogen van gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en het zo efficiënt 
mogelijk gebruiken van eindige energiebronnen. In de afgelopen decennia zijn diverse duurzame technologieën 
ontwikkeld die aan elk van deze stappen kunnen bijdragen.

Eén van de aspecten die de energietransitie remt, is het feit dat opwek van duurzame energie fluctueert in de tijd en 
niet altijd aansluit op het stroomverbruik. Er is sprake van een verschil in het opwekpatroon en verbruikspatroon 
gedurende de dag, tussen de verschillende (week)dagen en per seizoen. Om het elektriciteitsnet stabiel te houden, 
moet energievraag en -aanbod redelijk in balans zijn om black-outs te voorkomen. Om het elektriciteitsnet stabiel 
te houden, schakelt men momenteel windmolens uit op winderige en zonnige dagen, omdat we nergens met onze 
duurzame energie heen kan.

In het project Sustainable Energy Enablers staat de ontwikkeling van oplossingen voor vraag-gestuurde duurzame 
energieopwekking, aansturingstechnieken voor aanbod-gedreven energieverbruik, technieken voor tijdelijk 
energieopslag en slimme software voor energiebalans centraal. Deze oplossingen versnellen de energietransitie in 
Duitsland en Nederland en versterken research and development en productie van het regionale bedrijfsleven in de 
duurzame energietechnologie.
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WP0 Projectvoorbereiding

Trekker(s): Movements Group & Enlop

Activiteiten:
- Vormen consortium
- Schrijven projectplan

Milestone: 
• Projectaanvraag (04.12.2018)

WP1 Vraag-gestuurde duurzame energieopwek

Trekker: Bredenoord B.V. 
Deelnemende projectpartners: ntb

Te ontwikkelen product:
Systemen die duurzame energie opwekken op het moment dat de vraag naar energie het hoogst is of waar de 
gevraagde energiepiek van tijdelijke aard is.

Activiteiten:
- Slimme aggregaat: Ontwikkeling en demonstratie van een tijdelijke duurzame energiebron die inzetbaar is om
ook tijdelijke energievoorziening zo duurzaam mogelijk te doen.
- Maintenance & management systemen: Ontwikkeling, demonstratie en validatie van onderhoudssytemen
die rekening houden met vraagsturing zowel om te voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden
op vraaggevoelige tijdstippen als om te voorkomen dat onnodig onderhoud leidt tot overbodig verbruik van
materialen en assets.
- Stimulering techniekselectie rekening houdend met vraagpatroon; voorlichting over meenemen
vraagpatroon in techniekkeuze als selectie-argument voor technische invulling duurzame energieopwek.
Bijvoorbeeld toepassing van waterkracht ipv solar op plaatsen waar 24/7 constante elektrische vraag is of
selectie van warmteopwek in plaats van (of gecombineerd met) elektrische opwek op plaatsen waar merendeel
van de energievraag aangewend wordt voor warmteopwek.

Geschatte kosten € 300.000

Concrete maatregelen en activiteiten
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Trekker: Sensfix GmbH 
Deelnemende projectpartners: Van Tongeren Energietechniek BV

Te ontwikkelen product:
Combinaties van beschikbare technieken zodanig configureren dat aanbodsturing aan de uiteinden van het 
energienet mogelijk worden.

Activiteiten:
- Hybride systemen: Toepassingsontwikkeling van verschillende hybride technieken die kunnen bijdragen
aan het samenbrengen van verschillende energiebronnen, met een focus op de relatie tussen vermogen en
efficiëntie over de tijd. Innovatieve hybride combinaties en het wegnemen van barrieres zoals bijvoorbeeld
creeren van bekendheid, financierbaarheid en vergunbaarheid die de grootschalige adoptatie van de
betreffende hybride-techniek versterken.
- Warmtemanagement: Ontwikkeling van behapbare businesscases rondom warmtedeling en
warmtemanagement. Zoeken naar de synergie in beschikbare warmte en koude bij diverse gebruikers is een
sleutel tot rendabel maken van duurzame warmteopweksystemen omdat warmte zich slecht leent voor
langdurige opslag. Focus op vernieuwende systemen waarin warmtegebruik in directe nabijheid kan
plaatsvinden.
- Optimalisatie van opwek: Validatie en demonstratie van een warmtewisselaar om warmte uit zonnepanelen
te halen, om met één techniek een breder spectrum aan energie op te wekken.
- Behapbare businesscases – duurzame calculaties: Ontwikkeling en validatie van de doorvertaling van
rekenmodellen naar toepassing en haalbare businesscases.

WP3 Aansturingstechniek voor aanbodgedreven energieverbruik

Trekker: Alfen
Deelnemende projectpartners: ista International

Te ontwikkelen product: 
Ontwikkeling van systemen die op basis van het ontstaan van een overschot van energie in het net of lokaal 
pro-actief geplande taken die veel energie verbruiken gaan uitvoeren.

Activiteiten:
- Ontwikkeling, validatie en demonstratie van technieken om flexibel met energie in de wijk om te gaan. Focus
op wegnemen van barrieres voor grootschalige adoptatie van technieken voor aanbodgedreven
energieverbruik die dicht bij marktintroductie zijn in ander bereik dan technisch. Het gaat dus om voorlichting
gericht op wegnemen gebruikersangst, wegnemen van vergunningsproblemen en realiseren van financiele
haalbaarheid.
- Ingrijpen in huis: Ontwikkeling, validatie en demonstratie van concepten om energie-aanbodgedreven
apparaten in- en uit te schakelen o.b.v. beschikbare energie(prijs) op bepaalde momenten.
- Fossiel besparen: Ontwikkeling, validatie en demonstratie van technieken om gasverbruik omlaag te brengen
door enkel deze energie te gebruiken als er geen duurzaam alternatief beschikbaar is.

Geschatte kosten € 400.000
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Trekker: Time Shift Energy Storage B.V.
Deelnemende projectpartners: Kostal GmbH (nog te benaderen)

Te ontwikkelen product:
Selectie van opslagsystemen die kosteneffectief kunnen worden ingezet ten behoeve van tijdelijke opslag van 
duurzame energie en ontwikkelen benodigde aansturingstechniek voor laden en ontladen.

Activiteiten:
- Battery-management system: Ontwikkeling en validatie van een Battery-Management-System dat de batterij
zo effectief mogelijk energie kan laten opslaan o.b.v. de vereisten uit de energiemarkt. Geen technische
ontwikkeling maar focus op ontwikkeling enablers om marktacceptatie te creeren door versterken bekendheid,
financierbaarheid, vergunbaarheid en betaalbaarheid. Dit BMS wordt specifiek ontwikkeld voor ecologisch
verantwoorde batterijen zoals bio-, natrium-, ijzer-, zout-batterijen.
- Seizoensopslag warmte: Demonstratie van een warmte-opslagconcept voor seizoensopslag van warmte.
Geen technische ontwikkeling maar focus op ontwikkeling enablers om marktacceptatie te creëren door
versterken bekendheid, financierbaarheid, vergunbaarheid en betaalbaarheid.

WP5 Slimme software voor Energiebalans

Trekker: Enlop GmbH

Deelnemende projectpartners: Movements Group B.V.

Te ontwikkelen product:
- Een softwareplatform waarop de algoritmes voor aansturing gekoppeld kunnen worden aan een groeiend
aantal afgifte- en afname- punten van duurzame energie.
Activiteiten
- In dit werkpakket wordt slimme software ontwikkeld gericht op het samenbrengen van energievraag en
-aanbod. Kenmerken zijn: monitoren, voorspellen, intelligentie, proactieve aansturing. De basiselementen van
deze software kunnen in potentie bijdragen aan alle producten en diensten die in werkpakket 1 t/m 4 worden
ontwikkeld.
- Opname van duurzame opwek voorspellingen in de algoritmes van de software
- Opname van flexibele energieprijs-input vanuit Duitsland en Nederland in de algoritmes van de software

Geschatte kosten € 400.000  
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Trekker: Movements Group
Deelnemende projectpartners: nader te bepalen

Activiteiten:
- Projectteambijeenkomsten
- Administratieve INTERREG-verplichtingen
- Financiële INTERREG-verplichtingen
- Begeleiding van aanbestedingen
- Communicatie, w.o. met Interreg Programmamanagement en Programmapartners
- Disseminatie

Milestones: 
• Communicatie-uitingen
• Voortgangsverslagen
• Declaraties
• Aanbestedingsdocumentatie
• Eindverslag
• Eindbestedingsbewijs

Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Het project is gericht op bedrijven die actief zijn op technieken die zich goed lenen voor toepassing van strategieën 
voor sturing van vraag en aanbod rondom duurzame energie. Veelal zijn dat bedrijven die hun basistechnologie met 
een overzienbare uitbreiding kunnen positioneren als gereed voor de energietransitie. Innovatie in deze richting is 
voor de doelgroep voor de hand liggend vanuit het perspectief van hun klanten, echter moeizaam te realiseren 
vanuit de intern beschikbare kennis. Het project voorziet in het bijeen brengen van de kennis over de markt en de 
hardware en deze vervolgens te vermengen met kennis over software, artificial intelligence en 
voorspellingsmodellen. Een nauwe samenwerking met Enlop GmbH en stichting kiEMT geven eenvoudige toegang 
tot de hardware bedrijven, het eigen netwerk van Movements Group voorziet in toegang tot de doelgroep van 
software en electronica specialisten.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

De Trias Energetica is een strategie om energieverbruik te verduurzamen. De drie stappen in deze strategie zijn als 
volgt:
1. Beperk het energieverbruik,
2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen,
3. Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

In de afgelopen decennia zijn diverse duurzame technologieën ontwikkeld die aan elk van deze stappen kunnen
bijdragen, denk aan isolatiematerialen, zonnepanelen en efficiënte HR-gasketels.

In de afgelopen decennia zijn diverse duurzame technologieën ontwikkeld die aan elk van deze stappen kunnen 
bijdragen, denk aan isolatiematerialen, zonnepanelen en warmtepompen.
Toch zijn we nog steeds afhankelijk van fossiele energie, de transitie gaat niet snel genoeg. Nieuwe technieken 
moeten concurreren met bestaande technieken of de efficiëntie van bestaande systemen. Eén van de aspecten die 
de energietransitie remt, is het feit dat opwek van duurzame energie fluctueert in de tijd en niet altijd aansluit op de 
energiebehoefte (stroomverbruik). Zonnepanelen wekken alleen energie op als de zon schijnt, windmolens alleen 
als het waait. Er is sprake van een verschil in het opwekpatroon gedurende de dag, tussen elke dag en tevens per 
seizoen, zoals onderstaande figuren tonen. 

Om het elektriciteitsnet stabiel te houden, moet de energievraag en -aanbod redelijk in balans zijn, om black-outs te 
voorkomen. Op windstille en grijze dagen zijn we daarom nog steeds afhankelijk van de opwekking van 
kolenenergie. Bij een grote opwekking van duurzame energie, kan het zijn dat het totale energieaanbod hoger ligt 
dan het energieverbruik (zie ook bovenstaande figuren). Kolencentrales kunnen echter niet zo snel kunnen op- en 
afschakelen wanneer er energieoverschotten ontstaan. Om het elektriciteitsnet stabiel te houden, schakelen wij 
windmolens uit op winderige en zonnige dagen, omdat we nergens met onze duurzame energie heen kunnen.

Met ons project Sustainable Energy Enablers willen we de energietransitie versnellen door via verschillende 
strategieën de aansluiting tussen duurzame energie-opwek (aanbod) en de praktijk van energieverbruik (vraag) 
beter op elkaar aan te laten sluiten. Ieder voorgesteld werkpakket in ons projectvoorstel omvat een deelstrategie 
die een bijdrage aan de betere aansluiting door gezamenlijk techniek en software te ontwikkelen. Deze technieken 
zullen het mogelijk maken om, ook bij een grotendeels met duurzame energie gevoed energienetwerk, de balans 
tussen vraag en aanbod te behouden zonder dat er duurzame energie verspild hoeft te worden.

Smart Energy Enablers zal in het NL-DU grensgebied de beschikbare kennis op het gebied van demand-control en 
vraaggestuurde duurzame energie versterken bij de betrokken bedrijven. Ook zullen NL-DU 
samenwerkingsverbanden van bedrijven gezamenlijk ontwikkelde producten in heel Europa aanbieden die optimaal 
zijn ingericht op maximalisatie van benutting van beschikbare duurzame energie.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Smart Energy Enablers reikt vooruit naar een toekomst waarin energieconsumptievragen niet langer gestuurd 
worden door willekeur maar door een slim en flexibel geprijsd energienet die de gebruiker helpt om de prioriteiten 
van deze consumptie te overwegen. Dit zal grotendeels geautomatiseerd en voor de consument onzichtbaar 
gebeuren. Wat ons project innovatief maakt is dat we niet stoppen bij demand-control maar ook kijken naar 
strategieën om het duurzame energieaanbod beter te laten aansluiten op de vraag. Het combineren van alle 
sub-strategieën in de werkpakketten geeft een gezamenlijke sterke flexibilisering voor het matchen van 
energievraag en aanbod zowel in Nederland als Duitsland.

Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het project draagt bij aan het bereiken van de programmadoelstellingen. Ieder werkpakket zal tot een gezamenlijk 

ontwikkelde productinnovatie leiden waarbij altijd ten minste een Duits en een Nederlands bedrijf daar in de 

toekomst economische waarde mee kan ontwikkelen.

Het project past binnen het Strategisch Initiaitef Energie & CO2-arme economie, in het bijzonder aan de volgende 

thematische speerpunten: 

“2. Smart Future (decentralisatie van de energieverzorging)”

• “Intelligente producten en diensten voor een effectief management van energie en belasting.”

Door het gebruik van de nieuwe tool kan het energiegebruik (m.n. van decentrale energiesystemen) op het net 

beter in kaart worden gebracht en worden voorspelt. Met de data uit de tool kunnen netbeheerders dan beter 

inspelen op vraag en aanbod van energie wat leidt tot een co2 emmisie verlaging.

• “Optimalisatie op het gebied van intelligente stroom-, gas- en warmtenetten.”

Met enige crossover van de vorige doelstelling bijdraagt dit project ook aan deze programmadoelstelling. Via de 

data die uit de tool rolt hebben netbeheerders mogelijk een beter beeld van de huidige zwakke en sterke 

onderdelen binnen energienetten. Bij het indentificeren van zwakke onderdelen van een energienet kan vervolgens 

stappen worden ondernomen om overbelastingen op het energienet (of deel van het net) te voorkomen.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Duitsland loopt voorop in de realisatie van de Energie-wende. Het Nederlandse bedrijfsleven kan leren van de wat in 
Duitsland reeds in ontwikkeling is om de gelijktijdigheid van vraag en aanbod te matchen. Enkele jaren later zullen 
dezelfde situaties zich ook in Nederland voordoen. Door de ongelijke timing aan weerszijden van de grens ontstaat 
er ook de mogelijkheid om per technische oplossing aan weerszijden van de grens ervaring opdoen.

Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het doel van ieder van de 5 inhoudelijke werkpakketten is om ten minste 1 economisch inzetbare oplossing te 

ontwikkelen welke na afloop van het project door elk van de partners van dat werkpakket in hun eigen business 

ingezet kan worden. Zo zullen verschillende partners in het project op de markt komen met producten die 

onderscheidende features bieden. De producten zullen demand-control geschikt zijn en gereed voor inzet in een 

flexibel geprijsd energienet. De partners hebben een concurrentieel voordeel doordat ze voorop lopen met een 

vernieuwend productenaanbod. De markt zal na invoering van de wetgeving die per minuut variabele 

energietarieven mogelijk maakt (Nederland) zeer snel willen omschakelen naar dit type producten vanuit 

economische motieven.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  1.203.000,00

€  597.000,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  1.800.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  900.000,00 50,00 %

ista International GmbH €  150.000,00Privat / Privaat 8,33 %

Time Shift Energy Storage €  50.000,00Privat / Privaat 2,78 %

Sensfix GmbH €  150.000,00Privat / Privaat 8,33 %

Stichting kiEMT €  50.000,00Privat / Privaat 2,78 %

Henk van Tongeren B.V. €  50.000,00Privat / Privaat 2,78 %

ENLOP GmbH €  150.000,00Privat / Privaat 8,33 %

Bredenoord B.V. €  50.000,00Privat / Privaat 2,78 %

Alfen B.V. €  50.000,00Privat / Privaat 2,78 %

Movements Group B.V. €  200.000,00Privat / Privaat 11,11 %

Deelnemende ondernemingen €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  900.000,00 50,00 %

EFRE / EFRO €  900.000,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

MWIDE NRW €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Provincie Flevoland €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Provincie Gelderland €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

€  1.800.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
voor Financiën en Projecten 

         26-04-2018 
         Punt 3.2c  

 

INTERREG V A  
 
 
Advisering Projectidee “O.K.-Regio(n)” 
 
Het projectidee “OK-Regio(n)” wordt in een vroege fase aan de commissie ter consultatie 
voorgelegd met als doel de aanvragers van input te voorzien en na te gaan of individuele 
gemeenten interesse hebben in het project te participeren. 
Het projectidee ligt dus niet ter beoordeling voor. 
 
Het project beoogt een aanpak om op zowel lokale als euregionale schaal te komen tot 
nieuw soortige netwerken en interdisciplinaire interactie op het gebied van circulaire 
economie, waarbij de focus ligt op duurzaam bouwen. Gemeenten, (kennis) instellingen, en 
bedrijven uit de sector worden bij de uitvoering betrokken. Gemeenten worden nu via de 
commissie gevraagd input te geven voor de verdere projectontwikkeling. 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming en ter advisering aan de aanvragers. 
 
 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: o.k. Regio(n)

Volledige projectaanduiding: o.k. regio: cirkelsteden in de Euregio Rijn-Waal

Geplande begindatum: 01-01-2019
Geplande einddatum: 30-06-2022

Stand van zaken per: 29-3-2018

Lead partner

Naam organisatie: Coöperatie Cirkelstad U.A.
Adres, plaats: Westervoortsedijk 73, LB1 6827AV, Arnhem Nederland (Arnhem/Nijmegen)
Contactpersoon: Rutger  Buch
Telefoonnummer: 

Naam: Coöperatie Cirkelstad U.A.
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Effizienz-Agentur NRW
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Zenit GmbH
Plaats: Mülheim an der Ru (Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt)

Naam: KplusV Organisatieadvies BV  
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Gemeenten/Kommune  
Plaats: 

Naam: Deelnemende ondernemingen  
Plaats: 

Overige projectpartners
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Samenvatting project

De wereldbevolking neemt exponentieel toe en daarmee de vraag naar grondstoffen. 40% van de grondstoffen 
worden in de bouwsector gebruikt. Een relatief hoog aandeel van de bouwmaterialen komt rechtstreeks in het afval 
terecht. Hergebruik van bouwmaterialen ligt nog op een laag niveau. De bouwsector zou daarom een forse bijdrage 
kunnen leveren aan de totstandkoming van een circulaire economie, door afval op een functioneel hoogwaardig 
niveau te hergebruiken. 
Dit project levert een bijdrage aan het opgang komen van circulair denken in de bouwsector. Het project is in eerste 
instantie primair gericht op decentrale overheden als initiators voor het opbouwen van een circulaire 
bouwgemeenschap, de Community of Practice (CoP). In een CoP nemen uiteenlopende partijen deel: instellingen, 
die in hun aanbestedingsbeleid de kaders voor circulair bouwen stellen; private partijen, die met offertes op de 
aanbestedingen hun aanbod innoveren en kennisinstellingen, die deze partijen met kennis en valorisatie 
ondersteunen. 
Overkoepelend over deze CoP's wordt een gezamenlijk, grensoverschrijdend bouwprogramma opgezet waarbinnen 
uitwisseling van kennis, ervaringen en fysieke bouwmaterialen en -producten plaatsvindt. Duitse organisaties en 
Nederlandse organisaties kunnen zodoende leren van elkaars werkwijze. Er zal een fysieke samenwerking ontstaan 
tussen partijen over de landsgrens heen, doordat leveranciers gaan leveren aan projecten in het buitenland, 
aannemers deelnemen aan internationale coalities en projectontwikkelaars mogelijkheden ontdekken over de 
grens. Daarnaast zal een zogeheten grondstoffenrotonde ontstaan waarin nieuwe en (met name) hergebruikte 
bouwmaterialen en -producten gaan circuleren. 
Met dit project kan de Euregio Rijn-Waal zich ontwikkelen tot koploper in het creëren van een circulaire bouwregio.

WP1 Projectvoorbereiding

Concrete maatregelen en activiteiten
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Trekkers
De volgende partijen zullen een trekkersrol kennen in dit werkpakket en in deze fase van het project:
• Cirkelstad
• Effizienz Agentur NRW
• Zenit
• KplusV (werkpakket manager)

Activiteiten
De volgende activiteiten worden in dit werkpakket onderscheiden:
1. Vormen consortium
2. Benaderen gemeenten voor deelname aan project
3. Scouting en screening Spinners
4. Schrijven projectplan
5. Vertalen projectplan

Ad 1: Vormen consortium
Op 15 maart 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen EFA, Zenit en KplusV (tevens gemandateerd 
door Cirkelstad) in het kader van deze projectaanvraag. Tijdens deze bijeenkomst zijn de werkpakketen besproken 
en de inzet van partijen op verschillende onderdelen. 
Deze partijen zullen gedurende de werking van dit werkpakket nader tot elkaar komen en werkafspraken maken 
wanneer het project wordt toegekend.:



Ad 2: Benaderen gemeenten
Naast het nader tot elkaar komen van de vier reeds genoemde partijen zullen er uiteindelijk gemeenten 
worden benaderd om over te gaan tot deelname aan dit Interreg project. Na het eerste Technische Overleg 
zal een tweetal bijeenkomsten plaatsvinden, een in Nederland en een in Duitsland. Hiervoor worden 
(ambtenaren die te maken hebben met dit onderwerp van de) verschillende gemeenten uitgenodigd. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt hen het principe van een Cirkelstad geschetst en de toegevoegde waarde die dit 
programma biedt voor het innovatievermogen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de regio. 
Cirkelstad is een succesvol bewezen concept om lokale en regionale processen op gang te krijgen en te 
concretiseren in circulaire bouwcasussen en -projecten. 

Ad 3: Scouting en screening Spinners
Een Cirkelstad krijgt vorm aan de hand van een Spinner (zie tevens WP2 voor taken Spinner). In de 
voorbereidende fase worden voor de verschillende gemeenten Spinners gezocht binnen het netwerk van de 
projectpartners en de gemeenten. Dit vindt plaats in de voorbereidende fase zodat de Spinner in de 
startblokken staat om per 1 januari 2019 te beginnen met het opzetten en uitbouwen van een Cirkelstad. Een 
Spinner laat zich kenmerken door zijn/haar bevlogenheid en betrokkenheid bij het onderwerp, de vaardigheid 
om partijen met elkaar te verbinden en daarin synergie te laten ontstaan en door zijn/haar kennis van de 
lokale situatie. 

Ad 4: Schrijven projectplan
Onderhavig concept van het projectplan wordt verder uitgewerkt om uiteindelijk voor te leggen aan het 
Technisch Overleg van de Euregio Rijn-Waal uiterlijk 31 oktober. De uitrol van een lokale CoP wordt nader 
geschetst in werkpakket 2. De werkpakketten 2 en 3 worden tijdens de projectvoorbereiding in meer detail 
uitgewerkt.

Kosten
De kosten voor dit werkpakket worden ingeschat op circa € 50.000. Dit geld is voornamelijk benodigd ten 
behoeve van het benaderen van projectpartners voor Spinners en gemeenten. Dit betreffen voornamelijk 
personeelskosten (circa 85%), verdeeld over de vier projectpartners betrokken in dit werkpakket. 
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Milestones
In dit werkpakket worden de volgende Milestones onderscheiden:
22-03-2018 Oplevering 1e concept: aanleveren eerste concept projectaanvraag voor bespreking in
Technisch Overleg.
19-04-2018
31-05-2018
plaatsgevonden
30-09-2018
30-10-2018
04-12-2018

Technisch Overleg: de eerste concept projectaanvraag wordt besproken.
Bijeenkomst gemeenten: twee bijeenkomsten met NL en Dld gemeenten hebben 

Deadline intentieverklaringen: intentieverklaring gemeenten voor deelname aan project
Oplevering projectplan
Stuurgroep-besluitvorming



WP2 Communities Of Practice
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Trekkers
De volgende partijen zullen een trekkersrol kennen in dit werkpakket:
• Cirkelstad
• Effizienz Agentur NRW
• Zenit
• KplusV

Te ontwikkelen product
Het opzetten en door ontwikkelen van een Cirkelstad (CoP) geschiedt in twee fases:
1. Kick start Cirkelstad in nieuwe stad
2. Beheren en uitbouwen Community of Practice

Ad 1. Kick start Cirkelstad in nieuwe stad
De steden die in WP1 zijn benaderd en interesse hebben getoond in het opzetten van een CoP waarmee ze een 
Cirkelstad worden gaan direct vanaf de start van het project aan de slag met een Spinner. De Spinner realiseert 
een CoP in circulaire bouw en demontage in de desbetreffende gemeente en brengt maakbedrijven in de regio 
samen om met toeleveranciers in het MKB kringlopen te sluiten. 

In een eerste stap gaat de Spinner in samenwerking met de gemeente aan de slag met een campagne om 
partijen voor te lichten over, en te interesseren in deze community. Zo worden er inspiratiesessies gehouden en 
zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. 

Als er voldoende koplopers zijn aangehaakt en hun intentie hebben afgegeven om werk te maken van een 
circulaire gebouwde omgeving gaan de partijen in stap 2 in een werksessie aan de slag met:
• Een projectenkalender: welke bouw- en demontageprojecten komen eraan?
• Een beleidsscan: welke ambities kennen de verschillende partijen en waar vindt men elkaar?
• Een financieringsscan: welke financieringsmogelijkheden zijn er?
• Een grondstoffenscan: welke secundaire grondstoffen zijn breed beschikbaar en waar is schaarste?

Dit resulteert in een Cirkelstad plan waarin de belangrijkste bevindingen uit stap 2 zijn opgenomen. Dit plan 
vormt in stap 3 het uitgangspunt om de Cirkelstad te gaan opstarten. Na ongeveer een half jaar bruist er 
genoeg om stadsrechten te krijgen. Deze stap vormt tevens het symbolische moment waarop de CoP de 
officiële Cirkelstadsrechten verwerft. Hierin is geen ruimte voor vrijblijvendheid maar zullen partijen 
(ondernemers, overheden en onderwijs) actief gaan deelnemen aan het uitbouwen van de CoP.  Stadsrechten 
verwerft men wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Partijen delen de Circulaire en Inclusieve ambitie  (ambitie)
2. Partijen brengen ieder een case in (doen)
3. Partijen delen actief kennis (leren)
4. Partijen bepalen zelf het tempo en de agenda van de CoP (eigen verantwoording)
5. Partijen maken onderdeel uit van de Cirkelstad Coöperatie U.A. (juridische binding)
6. De CoP is cross sectoraal samengesteld (keten)
7. De CoP is een open platform (toegankelijk)
8. De CoP heeft een coördinator (Spinner) (eigenaarschap)
9. De CoP is regionaal georiënteerd (verankering)
10. De CoP ondersteunt partijen van visie tot verankering (prototyping)

Ad 2. Beheren en uitbouwen Community of Practice
Een CoP verdient aandacht en tijd om zich door te ontwikkelen. Jaarlijks wordt een vijftal bijeenkomsten 
georganiseerd waarin de CoP partners bijeenkomen en daarin ervaringen delen over lopende en afgeronde 



projecten. Daarnaast wordt periodiek de projectenkalender geüpdatet en worden de ambities van partijen op 
elkaar uitgelijnd. De mogelijkheid ontstaat om op thematische onderwerpen sub-communities op te gaan 
zetten die zich bezighouden met het specifieke onderwerp.

De Spinner heeft als taak om meer partijen te interesseren voor de CoP en zo het circulaire netwerk uit te 
breiden met partijen die actief werk willen maken van een stad zonder afval zonder uitval. Als de kring van 
deelnemende partijen groter wordt, is de CoP vitaler en na verloop van tijd in staat volwaardig op eigen benen 
te staan. De Spinner zal coalities die al draaien kunnen ondersteunen, zorgen dat ervaringen gedeeld worden, 
zorgen dat er (nieuwe) opgaves binnenkomen en zorgen dat er events georganiseerd worden. De Spinner zal 
hierbij gebruik maken van het bredere (inter)nationale netwerk van Cirkelstad, de Cirkelstad Academy en het 
bouwprogramma zoals beschreven in WP4.

Markt en marktontwikkelingen
Bovenstaand product, een CoP welke Cirkelstadsrechten heeft verworven, zal in een tiental gemeenten 
plaatsvinden. Er zullen in totaal dus tien Spinners komen die allen in een andere stad aan de slag gaan. 
Bouwbedrijven zijn vaak regionaal actief, waar MKB veelal lokaal actief is. Het is goed denkbaar dat een 
regionaal acterend bouwbedrijf zich bij meer Cirkelsteden aansluit. Veel partijen in de bouwbranche zien de 
noodzaak om te verduurzamen en grondstoffen en bouwelementen op een hoogwaardigere manier in te 
zetten wat leidt tot hoogwaardig hergebruik en levensduurverlenging. 

Marktbenadering
In verschillende lokaal georganiseerde bijeenkomsten, waarvoor het netwerk van de gemeente en van de 
Spinner worden uitgenodigd, worden partijen geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd om actief deel te 
nemen aan de lokale CoP. Als partijen concrete interesse hebben vinden er één of meer verkennende 
gesprekken plaats tussen de Spinner en de desbetreffende partij over toetreding tot de CoP en de rechten en 
plichten die daaraan zijn verbonden. 

Activiteiten
In elke CoP vinden jaarlijks minimaal een vijftal bijeenkomsten plaats waarin partijen bij elkaar komen om kennis 
en ervaringen te delen en nieuwe projecten en uitdagingen in te brengen. Elke bijeenkomst is georganiseerd 
rondom een specifiek thema binnen circulair bouwen. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende bijeenkomsten 
in kleiner verband te organiseren om in meer detail door te werken op een specifiek onderdeel. Een van de vijf 
bijeenkomsten betreft het terugblikken op het voorgaande jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Op 
basis van deze bijeenkomst wordt een jaarrapportage opgesteld welke binnen dit Interreg programma wordt 
voorgelegd aan de Interreg projectpartners. In totaal vinden er dus minimaal 50 bijeenkomsten per jaar plaats 
op uiteenlopende onderwerpen voor circulair bouwen. 

Kosten van dit werkpakket
De kosten van een CoP betreffen de kosten van de Spinner en de rugzak die de Spinner meeneemt gevuld met 
kennis en tools van de Cirkelstad coöperatie. Het construct is zo ingericht dat partners van een lokale Cirkelstad 
bijdragen aan de financiering van een spinner. Na verloop van tijd neemt het aantal partners in de CoP toe en 
zal de afhankelijkheid van subsidiegelden afnemen. In het eerste jaar zal de Spinner nog volledig worden 
gefinancierd vanuit dit project.
In jaar 2 voor 75%, in jaar 3 voor 50% en in het laatste jaar voor 25%. Na afloop van het project wordt de 
Spinner volledig gefinancierd door de CoP, daarmee is het voortbestaan gegarandeerd. 

Jaar Kosten per stad per jaar  Aantal steden   Totaal kosten   Inbreng partners Cirkelstad (in %)  Subsidie 

2019 € 40.000 10 € 400.000 0%   € 400.000
2020 € 40.000 10 € 400.000 25%   € 300.000
2021 € 40.000 10 € 400.000 50% € 200.000
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2022 € 20.000                               10       € 200.000                       75%                              € 50.000
Totaal                                                        € 1.400.000 € 950.000



Het jaarlijks budget dat per CoP beschikbaar is wordt voor twee derde besteed aan de inzet van de Spinner 
en één derde voor de faciliteiten die geboden worden vanuit de Cirkelstad coöperatie.  Het merendeel van 
de hierboven genoemde kosten betreffen personeelskosten. Vooralsnog wordt er uitgegaan van een 
verhouding 80% personeelskosten, 20% overige kosten. De gelden zullen voor 50% besteed worden in 
Duitse CoP's en voor 50% in Nederlandse CoP's

Milestones
In dit werkpakket worden de volgende Milestones onderscheiden:
01-01-2019 Opzetten Cirkelsteden: De Spinners gaan aan de slag met het opzetten van de lokale CoP
01-06-2019 Cirkelstadsrechten: De eerste steden verwerven hun Cirkelstadsrechten
31-12-2019 10 Cirkelsteden: Uiterlijk eind 2019 zullen alle 10 steden de Cirkelstadsrechten hebben
verworven.
01-01-2020 Jaarevaluatie: De Cirkelsteden evalueren het voorgaande jaar en stellen jaarplannen op voor 
het komende jaar.
01-01-2021 Jaarplannen Idem
01-01-2022 Jaarplannen Idem
31-06-2022 Op eigen benen: Tot 31 juni 2022 kan gebruik worden gemaakt van Interreg gelden. Vanaf deze 
datum staat de CoP op eigen benen.  
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WP3 Bouwprogramma

Trekkers
De volgende partijen zullen een trekkersrol kennen in dit  werkpakket:

• Cirkelstad
• Effizienz Agentur NRW
• Zenit
• KplusV

Te ontwikkelen product
In elke stad wordt een ecosysteem opgericht van publieke en private partijen die gezamenlijk werk maken van 
steden zonder afval, zonder uitval. De basis programmering bestaat uit een Community of Practice. Elke partij 
brengt een eigen casus in, deelt kennis over inzet en voortgang. 

De Euregio Rijn-Waal heeft de potentie om de doorbraak in circulair en inclusief bouwen te realiseren. Om in 
transitie te komen en voldoende snelheid te maken is er massa nodig. Massa waardoor de markt zich 
daadwerkelijk anders gaat organiseren. Dat de bouwsector daadwerkelijk gaat kantelen en we kunnen spreken 
over een transitie. In deze regio (van Duisburg tot 's-Hertogenbosch, van Kleve tot Venlo en van Kamp-Lintfort 
tot Doetinchem) zijn er grote stedelijke opgaves (projecten). Met dit project is er budget beschikbaar om 
hoogwaardige kennis te ontwikkelen en er is de behoefte om het organiserend vermogen in de regio te 
activeren om de stedelijke opgaves ook circulair en inclusief te realiseren.

De probleemstelling voor de circulaire bouwsector die nu voor ligt, is hoe te komen tot grootschalige 
implementatie van de kennis die reeds beschikbaar is. Dat partijen daadwerkelijk een circulaire vraag aan de 
markt stellen, dat de projecten circulair uitgevoerd worden. 

Om het benodigde organiserend vermogen te activeren hebben zijn de volgende doelen geformuleerd bovenop 
de lokale CoP's:
a) om te komen tot een regionale circulaire bouwkalender;
b) uitvragen voor bouwopgaves op een circulaire wijze in de markt te zetten;
c) een proeftuin te creëren als een soort living lab;
d) een kennisnetwerk te organiseren waar ervaringen en kennis worden gedeeld;
e) een platform op te zetten waar fysieke uitwisseling van materialen (urban mining) plaatsvindt.

a) Bouwkalender
Voor de gehele regio worden alle sloop, renovatie en nieuwbouwprojecten op een kalender gezet. Aan de
verschillende bouwprojecten worden businesscases verbonden en betrokken partijen worden actief benaderd.
Jaarlijks wordt de bouwkalender aangevuld en geüpdatet. De bouwkalender helpt partijen om ruim van tevoren
na te denken over circulaire mogelijkheden en oplossingen welke ingepast worden in het project. Wanneer
uitdagingen tijdig worden geïdentificeerd kan hier van tevoren een passende oplossing voor worden gevonden.
Voorbeelden van uitdagingen die aan de voorkant verholpen kunnen worden:
• Hoe verdisconteer ik dit op de juiste manier in mijn uitvraag?
• Zijn deze materialen technisch van voldoende niveau?
• Welke technische verbinding is dan het meest optimaal?
• Welke partijen moeten toetreden tot de coalitie?

b) Circulair aanbesteden
Om het ecosysteem te richten op ‘circulair doen’, richt het project zich in dit onderdeel specifiek op
opdrachtgevers die opdrachten in de markt zetten. Binnen dit onderdeel richten we ons actief op
opdrachtgevers om aanbestedingen circulair in de markt te zetten. Gemeenten en andere (semi-)publieke
partijen spelen hier een centrale rol in.
• Per stad of regio de aanbestedingsaanpak harmoniseren.
• Rol van de gemeente als kadersteller ondersteunen.
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Daarnaast worden publieke organisaties opgeleid in het circulair inkopen middels een digitale Circulair Inkopen 
Monitoring en Learningtool (CIMoLT) gekoppeld aan een serie Masterclasses voor medewerkers van 
deelnemende overheden. En als afgeleide hiervan bieden we de mogelijkheid aan ondernemers om zich middels 
kennismakingstrajecten te verdiepen in circulaire economie binnen hun eigen organisatie en op welke manier ze 
moeten inschrijven op circulaire uitvragen. 

Met CIMoLT krijgen organisaties inzicht in de mate waarin circulair inkopen vorm krijgt binnen hun organisatie. 
Hiermee geven we uitvoering aan de ambitie van inspireren, implementeren en verankeren van Circulair 
inkopen in de grensoverschrijdende regio. Middels Masterclasses die verbonden zijn aan de Monitoring en 
Learning Tool bieden we ook leertrajecten Circulair inkopen aan.

c) Living lab
In het Living lab staat (technisch) innoveren centraal. Bestaande proeftuinen/living labs zullen we verbinden en
positioneren als kraamkamer van innovaties. We maken werk van validatie en de stap naar eerste toepassing
om een bredere markt benadering te bereiken. Op deze manier koppelen we kennisinstellingen aan
ondernemers om actief aan de slag te gaan met innovaties in deze proeftuinen. Een voorbeeld hiervan is het
gebruik maken van zogeheten (studenten) challenges om tot nieuwe innovatieve oplossingen en toepassingen
te komen.

d) Kennisnetwerk
In het kennisnetwerk staat kennisoverdracht centraal. Kennis ontsluiten we via verschillende media zoals
bijvoorbeeld een online bibliotheek, kennis- en expertsessies op specifieke onderwerpen en door middel van
het toepassen van 'tools '. Voor de EUregio zetten we masterclasses op rondom actuele thema’s en partijen die
hun project inbrengen krijgen procesbegeleiding om hun project (meer) circulair in te richten. Op deze manier
ontsluiten en delen we kennis en geven we masterclasses en procesbegeleiding.

Lopende (circulaire) projecten worden onderworpen aan evaluaties waarin de circulariteit wordt getoetst om 
kennis te ontsluiten en verder op te bouwen. Op basis van deze kennis worden tools gemaakt om in de praktijk 
sneller tot opschaling te komen. Gaandeweg komen we tot cruciale indicatoren welke de meetbaarheid van 
circulariteit vergroten. 

Tot slot zal er tweemaal per jaar een Cirkelstad nieuwsbrief met updates vanuit de verschillende CoP's worden 
verspreid en eventuele aankondigingen van het bouwprogramma. 

e) Urban mining platform
Het vijfde onderdeel binnen het bouwprogramma is het urban mining platfrom. Het doel van dit platform is om
een (online) marktplaats te creëren voor secundaire bouwproducten, -materialen en -grondstoffen vrijkomend
uit sloop en demontage projecten. Op deze manier ontstaat er een volledig nieuwe markt welke een sterk
grensoverschrijdend karakter kent. Er zal een online platform worden opgezet waar circulaire producten
worden aangeboden. Uitdagingen die gaandeweg worden ontdekt, worden geadresseerd en wordt werk van
gemaakt. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er een behoefte ontstaat naar een fysiek grondstoffendepot en
bouwproductendepot om het hergebruik van deze grondstoffen en producten zo optimaal mogelijk te
faciliteren.

Markt en marktontwikkelingen
Het bouwprogramma heeft als doel om de kennis en ervaringen die binnen de verschillende CoP's te ontsluiten 
waardoor een versneld effect ontstaat binnen de gehele regio in de transitie naar een circulaire economie. Er zal 
tijdens de looptijd van het project een basis infrastructuur worden opgezet waarin veel verkennende en 
onderzoekende werkzaamheden plaatsvinden en zijn afgerond voor het eind van het project. Zodoende staat 
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het regionale netwerk na afloop van het traject en is daarmee de continuering van het construct geborgd. 
Marktbenadering
De verschillende partijen die actief zijn binnen de verschillende CoP's zijn de voornaamste doelgroep van het 
bouwprogramma. Uiteraard is het mogelijk om gedurende de looptijd van het project de doelgroep verder uit 
te bouwen. Daarbij is het streven om partijen altijd (actief) te laten deelnemen aan minimaal een lokale CoP om 
daarin concrete casussen in te brengen. 

Activiteiten
Jaarlijks vindt er een groot evenement, het Euregio Cirkelstad event, plaats waar alle vijf de onderwerpen aan 
bod komen die onderdeel uitmaken van het bouwprogramma. Dit evenement is openbaar toegankelijk voor 
geïnteresseerden. Dit biedt tevens een laagdrempelige mogelijkheid voor partijen om bekend te raken met het 
Cirkelstad concept om eventueel aan te sluiten bij een bestaande CoP of een nieuwe CoP op te zetten in de 
eigen regio. 

Op de vijf onderwerpen zullen gedurende het jaar ook in kleiner verband bijeenkomsten plaatsvinden zoals 
bijvoorbeeld kennistransferbijeenkomsten die zich toespitsen op een bepaald onderwerp. 

Kosten van dit werkpakket
De kosten van dit werkpakket worden ingeschat op circa € 2.200.000 voor de gehele looptijd van het project. 
In het begin wordt meer geïnvesteerd en wordt het fundament van het bouwprogramma gelegd. Na verloop 
van tijd wordt het bouwprogramma meer en meer gedragen door regionale partners van Cirkelstad zodat in 
2022 het bouwprogramma 100% draait op private financiering. Het regionale bouwprogramma bestaat uit de 
10 Cirkelsteden. Daarmee komen deze gelden ten goede van zowel Nederland als Duitsland. De kosten bestaan 
voornamelijk uit personeelskosten, circa 70% en voor 30% uit overige kosten. 

Jaar          Totaal kosten bouwprogramma per jaar     Inbreng partners Cirkelstad (in %)     Subsidie gelden
2019 € 400.000 25% € 300.000
2020 € 800.000 50% € 400.000
2021 € 600.000 50% € 300.000
2022 € 300.000 100% € 0
Totaal € 2.200.000 € 1.000.000

Milestones
01-11-2019 EUregio Cirkelstad event 2019
01-09-2020 EUregio Cirkelstad event 2020
01-05-2021 EUregio Cirkelstad event 2021
01-02-2022 EUregio Cirkelstad event 2022
31-03-2022 Einde bouwprogramma: Uiterste datum waarvoor activiteiten plaatsvinden die aanspraak 
(willen) maken op de subsidie gelden  
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WP4 Projectbegeleiding

Trekkers
De volgende partijen zullen een trekkersrol kennen in dit 
werkpakket:

• Cirkelstad (werkpakket manager)
• Effizienz Agentur NRW
• Zenit
• KplusV

Activiteiten
Binnen de werkpakketten verzorgt het projectteam het aanjagen en aansturen van de activiteiten. Halverwege 
het project voert de leadpartner een tussenevaluatie uit, om in samenspraak met de Interreg partners en de 
projectpartners de behaalde resultaten te beoordelen en eventueel de noodzaak van veranderingen vast te 
stellen.

Verder omvatten de projectmanagementwerkzaamheden de administratieve en financiële vastlegging van het 
project (afrekenen, middelen afroepen, controle, verslaglegging, begeleiding bij uitbetaling), het organiseren 
van projectteambijeenkomsten, ondersteuning van de partners bij de administratie, dataverzameling voor het 
eindverslag en projectvoorbereiding.

Binnen, en tussen, de verschillende werkpakketten worden regelmatig bijeenkomsten met de deelnemende 
projectpartners georganiseerd om de projectvoortgang te monitoren, eventuele aanpassingen door te voeren 
en om ook interdisciplinaire kennisdeling te faciliteren. 

Na afloop van het Interreg project blijven de lokale CoP's bestaan en zal borging en disseminatie van kennis 
plaatsvinden binnen de Cirkelstad coöperatie via hun website en andere tools. 

Kosten van dit werkpakket
De totale kosten (indicatief) voor dit werkpakket bedragen circa € 50.000 per jaar wat neerkomt op een totaal 
van € 175.000 (3,5 jaar). Circa 80% van de kosten betreffen personeelskosten. De kosten worden gemaakt 
door de Duitse en Nederlandse partijen die actief zijn in dit werkpakket. 

Milestones
01-01-2019    Start project
01-07-2019    Voortgangsbespreking I, Omstreeks deze datum wordt halfjaarlijks voortgangsmoment
ingepland. Uiterlijk 2 weken hierna wordt voortgangsrapportage ingediend
t/m 1-1-2022   Halfjaarlijks voorgangsevaluatie, voortgangsrapportage, declaratie
31-03-2022 Laatste activiteit. In verband met indienen declaraties en het uitwerken van rapportages vindt 
de laatste activiteit uiterlijk 31 maart 2022 plaats.
31-05-2018 Eindbesteding en eindverslag. Een maand voor het verstrijken van de deadline wordt de 
einddeclaratie en het eindverslag ingediend.
31-06-2022 Einde Project. Op dit moment komt het project teneinde. Het construct is vanaf dit moment in 
staat om op eigen benen te staan om voort te bestaan.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

In dit project maken we onderscheid tussen een drietal doelgroepen waarbij de eerste twee doelgroepen op een 
actieve manier worden benaderd en deelnemen aan dit project en de derde doelgroep betreft derde partijen die op 
indirecte wijze worden meegenomen in de transitie naar een circulaire bouw.

Met dit project wordt in 10 gemeenten een CoP opgezet. Via deze CoP hebben we een bereik van gemiddeld 10-15 
partijen die actief deelnemen aan de CoP en jaarlijks een concrete casus inbrengen. Dit komt neer op circa 400 
concrete casussen waarin werk wordt gemaakt van circulair bouwen in 3,5 jaar tijd. 400 Casussen betekent 400 
ervaringen rijker en 400 lessen die geleerd zijn. Wanneer er wordt uitgegaan van circa 10-15 partijen per casus 
(opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau, installatiebedrijf en verschillende toeleveranciers)  beslaat het bereik 
van dit project circa 5.000 partijen.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

In het verleden hebben er al veel projecten plaatsgevonden op milieu-economisch gebied. De nieuwe benadering 
van de circulaire economie (niet te verwarren met de Duitse definitie van de kringloop economie) is echter een 
alomvattende aanpak die ingrijpt in de hele waardeketen. Echter zijn er wereldwijd vooralsnog zeer weinig 
benaderingen bekend waarbij er daadwerkelijk een vertaalslag gemaakt wordt naar een circulaire economie waarin 
er een ecosysteem wordt gecreëerd welke verschillende spelers (gemeenten, projectontwikkelaars, producenten, 
designers, architecten etc.)  in de waardeketen betrekt.  De bouwsector is hier bij uitstek de industrie om als 
vertrekpunt te hanteren. 
Dit project biedt de mogelijkheid in de programmaregio om een grensoverschrijdend, iconisch, reeds bewezen, 
succesvolle aanpak vanuit Nederland naar het programmagebied over te brengen. Het programmagebied kan dus 
een aanzienlijk voordeel ontwikkelen ten opzichte van andere regio's in de wereld, die in de toekomst voor 
soortgelijke politieke uitdagingen zullen staan.

De bouw wordt ervaren als een conservatieve industrie die sterk gesegmenteerd is. Er zijn veel verschillende 
schakels waardoor verantwoordelijkheden en eigendom vaak versnipperd is en dat het daarmee complex is om 
circulaire principes goed door te voeren. Want dat de bouw een transitie moet doorgaan naar een circulaire 
bouwsector blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers die bekend zijn over het aandeel van de bouwindustrie in de totale 
Nederlandse afvalproductie. Dit betreft namelijk circa 39% van de totale Nederlandse afvalproductie . 

Door toenemende schaarste en instabiliteit in de wereld zullen de prijzen van energie en grondstoffen gaan stijgen. 
Ook is er steeds meer aandacht voor het beperken van het gebruik van giftige stoffen en de uitstoot van 
broeikasgassen als CO2. Tegelijkertijd verspillen we enorm veel grondstoffen en energie. En laten we veel natuurlijk 
potentieel onbenut liggen. Dat kan anders, dat kan veel beter! Klanten vragen steeds vaker om schoon en 
duurzaam geproduceerde producten. Overheden stellen bij aanbestedingen steeds strengere eisen. 

Circulaire economie levert voor iedereen nieuwe kansen op. Overschakelen naar circulair ondernemen betekent 
alleen al in Oost-Nederland voor de komende tien jaar een omzet van meer dan 1 miljard Euro en naar schatting 
10.000 nieuwe banen (TNO, 2013). Oost-Nederland heeft een enorme potentie voor circulair innoveren dankzij een 
hoogwaardige maakindustrie, een sterke cleantechmarkt, een grote bouwsector, vooraanstaande 
kennisinstellingen en een actieve overheid.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Zo activeren zij circulair gedrag 
bij hun burgers en ondernemers, of ze nemen juist belemmeringen weg voor circulaire bedrijven. Ook kan een 
gemeente haar inwoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen informeren, faciliteren en motiveren om gezamenlijke 
initiatieven te nemen voor de circulaire economie. Campagnes kunnen daarnaast hun consumptiegedrag 
beïnvloeden. En als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft met circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
zullen leveranciers volgen.



Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Cirkelstad gaat al jaren uit van een ‘bottom up’ aanpak door het creëren van ‘Communities of Practice’ (CoP’s) 
inzake Circulaire Bouw. Een groep van koplopers/aanjagers, begeleid door een Cirkelstad Spinner, pakt met elkaar 
concrete bouwcasussen aan in de stad, creëert en deelt kennis en breidt stapsgewijs het betrokken netwerk uit. Een 
aanpak die uitstekend heeft gewerkt in de 9 steden die tot dusverre Cirkelstad zijn geworden. Voordeel van die 
aanpak: relatief goedkoop, veel inbreng van marktpartijen, hands on, et cetera.

Ondanks dat het een bottom-up initiatief betreft is de organisatie die hierachter zit van professionele aard waarmee 
de kans van slagen wordt vergroot. De praktijk gedreven aanpak zorgt ervoor dat innovaties getest worden in de 
praktijk en bij slagen in grotere omvang toegepast worden. Technologische innovaties vinden hierdoor sneller hun 
weg naar de markt en door de massa die gecreëerd wordt, wordt de impact in de regio ook groter. 

De coöperatiegedachte is essentieel in Cirkelstad. Samen wordt werk gemaakt van een stad zonder afval en zonder 
uitval. Eigen belangen worden aan de kant geschoven en er is sprake van gezamenlijke belangen om te versnellen 
richting een circulaire bouweconomie. Ervaringen en data worden vrijelijk ter beschikking gesteld om de 
besmettelijkheid van het Cirkelstad principe te vergroten en daarmee meer massa en schaal te realiseren. Zo 
ontstaan economische kansen en mogelijkheden voor de koplopers die actief deelnemen in de CoP. 

Cirkelstad gaat naast technologische innovatie dus ook zeker over sociale innovatie. Het draagt bij aan een kanteling 
van het collectief bewustzijn. Langs de waardeketen werken overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen 
samen aan innovatie. Nieuwe samenwerkingen ontstaan en ketens worden omgebogen tot sluitende kringlopen 
die tezamen een gesloten ecosysteem vormen. Zo ontstaan cross-overs in de bouwketen met het sociale domein 
van re-integratie en klant gestuurde ontwikkelprocessen. Worden interdisciplinaire teams gevormd die 
projectmatig aan de slag gaan met de (inter-)stedelijke opgaves en slaan partijen de handen ineen om te komen tot 
circulaire bouwproducten en -methodes.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De wereldbevolking neemt exponentieel toe en daarmee de vraag naar grondstoffen voor onder andere de 

bouwsector. Wereldwijd verbruikt de bouw 40% van de grondstoffen. Momenteel is er sprake van een grote mate 

van afvalproductie en kan men spreken van laagwaardige recycling . In de nieuwe circulaire economie worden 

producten en elementen op een functioneel hoogwaardige niveau hergebruikt. Dit zorgt voor een reductie van 

nieuwe materialen en producten doordat deze vaker en intensiever worden (her)gebruikt en leidt tevens tot een 

reductie in afval. Daarmee wordt de benodigde energie voor productie van nieuwe grondstoffen en materialen 

alsmede de benodigde energie voor de verwerking van afval significant verminderd. 

In het verleden hebben er al veel projecten plaatsgevonden op milieu-economisch gebied. De nieuwe benadering 

van de circulaire economie (niet te verwarren met de Duitse definitie van de kringloop economie) is echter een 

alomvattende aanpak die ingrijpt in de hele waardeketen. Echter zijn er wereldwijd vooralsnog zeer weinig 

benaderingen bekend waarbij er daadwerkelijk een vertaalslag gemaakt wordt naar een circulaire economie waarin 

er een ecosysteem wordt gecreëerd welke verschillende spelers (gemeenten, projectontwikkelaars, producenten, 

designers, architecten etc.)  in de waardeketen betrekt.  De bouwsector is hier bij uitstek de industrie om als 

vertrekpunt te hanteren. 

Dit project biedt de mogelijkheid in de programmaregio om een grensoverschrijdend, iconisch, reeds bewezen, 

succesvolle aanpak vanuit Nederland naar het programmagebied over te brengen. Het programmagebied kan dus 

een aanzienlijk voordeel ontwikkelen ten opzichte van andere regio's in de wereld, die in de toekomst voor 

soortgelijke politieke uitdagingen zullen staan.

De bouw wordt ervaren als een conservatieve industrie die sterk gesegmenteerd is. Er zijn veel verschillende 

schakels waardoor verantwoordelijkheden en eigendom vaak versnipperd is en dat het daarmee complex is om 

circulaire principes goed door te voeren. Want dat de bouw een transitie moet doorgaan naar een circulaire 

bouwsector blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers die bekend zijn over het aandeel van de bouwindustrie in de totale 

Nederlandse afvalproductie. Dit betreft namelijk circa 39% van de totale Nederlandse afvalproductie . 

Door toenemende schaarste en instabiliteit in de wereld zullen de prijzen van energie en grondstoffen gaan stijgen. 

Ook is er steeds meer aandacht voor het beperken van het gebruik van giftige stoffen en de uitstoot van 

broeikasgassen als CO2. Tegelijkertijd verspillen we enorm veel grondstoffen en energie. En laten we veel natuurlijk 

potentieel onbenut liggen. Dat kan anders, dat kan veel beter! Klanten vragen steeds vaker om schoon en 

duurzaam geproduceerde producten. Overheden stellen bij aanbestedingen steeds strengere eisen. 

Circulaire economie levert voor iedereen nieuwe kansen op. Overschakelen naar circulair ondernemen betekent 

alleen al in Oost-Nederland voor de komende tien jaar een omzet van meer dan 1 miljard Euro en naar schatting 

10.000 nieuwe banen (TNO, 2013). Oost-Nederland heeft een enorme potentie voor circulair innoveren dankzij een 

hoogwaardige maakindustrie, een sterke cleantechmarkt, een grote bouwsector, vooraanstaande 

kennisinstellingen en een actieve overheid.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Zo activeren zij circulair gedrag 

bij hun burgers en ondernemers, of ze nemen juist belemmeringen weg voor circulaire bedrijven. Ook kan een 

gemeente haar inwoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen informeren, faciliteren en motiveren om gezamenlijke 
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initiatieven te nemen voor de circulaire economie. Campagnes kunnen daarnaast hun consumptiegedrag 

beïnvloeden. En als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft met circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid, zullen 

leveranciers volgen.

De Cirkelstad CoP's zijn de ideale broedplaatsen voor product- en procesinnovatie op het gebied van circulair 

bouwen. Het overkoepelende bouwprogramma verzorgt hier een versnelde werken van de innovaties die 

plaatsvinden op lokaal niveau. Zo is het Living Lab in het bouwprogramma bij uitstek het medium om innovaties 

naar de praktijk te brengen. Door kennisinstellingen te koppelen aan ondernemers en overheden vindt valorisatie 

plaats van de aanwezige kennis in de verschillende onderwijsinstellingen. In de CoP’s besteden gemeenten hun 

bouwprojecten circulair aan. Met dit project wordt in 10 gemeenten een CoP opgezet. Via deze CoP hebben we een 

bereik van gemiddeld 10-15 partijen die actief deelnemen aan de CoP en jaarlijks een concrete casus inbrengen. Dit 

komt neer op circa 400 concrete casussen waarin werk wordt gemaakt van circulair bouwen in 3,5 jaar tijd. 400 

Casussen betekent 400 ervaringen rijker en 400 lessen die geleerd zijn. Wanneer er wordt uitgegaan van circa 10-15 

partijen per casus (opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau, installatiebedrijf en verschillende toeleveranciers) 

beslaat het bereik van dit project circa 5.000 partijen, die gezamenlijk werken aan innovatieve producten en 

processen.

Hiermee sluit dit project aan bij prioriteit 1 van het Interreg Va Deutschland-Nederland programma: "verhoging van 

de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied."

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Dit Interreg project in de Euregio Rijn-Waal kent een sterk grensoverschrijdend karakter. Voor het belang van het 
slagen van dit project is dit karakter van groot belang om uitwisseling te laten plaatsvinden van 'best of both 
worlds'. De Duitse bouwindustrie en technologische markt heeft zich de afgelopen jaren in versneld tempo 
ontwikkeld en verduurzaamd. Er worden meer duurzame toepassingen ingezet, productieprocessen gaan 
efficiënter en de grondstoffen die worden toegepast zijn meer circulair. In Nederland heeft het principe van de 
circulaire economie de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen. Dit blijkt mede uit het feit dat de Nederlandse 
overheid ruim twee jaar geleden het plan NL Circulair 2050 heeft gelanceerd waaraan het afgelopen jaar (2017) 
uitwerking in heeft plaatsgevonden in de vorm van vijf transitieagenda's. Een van de transitieagenda's betreft de 
bouwsector om deze meer circulair te maken. Ook heeft het principe van Cirkelstad zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld van een pilot en experiment tot  de landelijke coöperatie die het nu is met een ambities 
opschalingprogramma voor Nederland en daarbuiten. 

Aanbesteden circulair in de markt zetten blijkt nog een grote opgave. Sinds enkele jaren vindt het Europese congres 
voor innovatief en circulair inkopen plaats waarin zowel Duitse als Nederlandse partijen een koplopers rol vervullen. 
De uitdaging is om deze uitwisseling op te schalen en collega inkopers van andere organisaties versneld op te leiden 
in het vak van circulair inkopen. Grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen over opleidingsprogramma's, 
aanbestedingsmethodieken en het opstellen van circulaire programma's van eisen dragen hier sterk aan bij. 

Een van de grote uitdagingen van urban mining is het creëren van de afzetmarkt. Momenteel houdt de afzetmarkt 
op bij de landsgrens. Dit is echter niet wenselijk aangezien secundaire bouwproducten en -grondstoffen veelal 
geschikt zijn voor afzet over de landsgrens. Een grote afzetmarkt voor secundaire bouwproducten draagt bij aan het 
succesvol maken van meer 'matches' tussen aanbod en vraag. Wanneer er meer matches ontstaan voor secundaire 
bouwproducten dan zijn er minder nieuwe (virgin) materialen en producten nodig. 

Tot slot sluit dit project aan bij de ontwikkelingen die ook op Europees niveau plaatsvinden op het gebied van de 
circulaire economie. Steeds meer initiatieven worden ondernomen en door ontwikkeld om de circulaire economie 
versneld van de grond te krijgen. Mede gelet op de Europese stakeholder conferentie in Brussel van afgelopen 
maand (februari 2018 ).
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het Cirkelstad principe heeft zich de afgelopen jaren sterk bewezen als op zich zelf staand functionerend vehicle om 

de koplopers in een regio actief met elkaar te verbinden. De lokale CoP's vragen een minimale inbreng van 

aangesloten partijen voor de bekostiging van de lokale Spinner om het netwerk te onderhouden en waar mogelijk 

uit te breiden. Cirkelstad heeft hier bestaande abonnementen voor die onder andere kijken naar de grootte van de 

aangesloten partijen. 

Zoals blijkt worden de Interreg gelden voornamelijk gebruikt om de verschillende initiatieven op zowel lokaal als 

regionaal aan te jagen. Er wordt in het bouwprogramma een grote inzet en investering gepleegd in het tweede jaar 

(2020) om de infrastructuur van het netwerk en het ecosysteem vorm te geven en neer te zetten. Na verloop van 

tijd zullen meer partners die regionaal actief zijn de waarde van het programma inzien en bereid zijn hun bijdrage te 

leveren. Deze aanvraag gaat uit van 100% financiering van het bouwprogramma in 2022 door aangesloten partijen. 

Daarmee heeft het programma zich voor het einde van het project bewezen om zelfstandig, zonder subsidiegelden, 

te kunnen voortbestaan.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  2.840.000,00

€  985.000,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  3.825.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  1.650.000,00 43,14 %

Deelnemende ondernemingen €  1.200.000,00Privat / Privaat 31,37 %

Gemeenten/Kommune €  450.000,00Öffentlich / Publiek 11,76 %

KplusV Organisatieadvies BV €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Zenit GmbH €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Effizienz-Agentur NRW €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Coöperatie Cirkelstad U.A. €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  2.175.000,00 56,86 %

EFRE / EFRO €  1.912.500,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  131.250,00Öffentlich / Publiek 3,43 %

Provincie Gelderland €  43.750,00Öffentlich / Publiek 1,14 %

Provincie Limburg €  43.750,00Öffentlich / Publiek 1,14 %

Provincie Noord-Brabant €  43.750,00Öffentlich / Publiek 1,14 %

€  3.825.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie voor 
Financiën en Projecten 

         26-04-2018 
Punt 4 

 
Financiën 
Controle jaarrekening 2017 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het jaar 2017 
gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt. Periode waarin de controle is uitgevoerd: 12 
maart t/m 15 maart 2018. Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster 
betreffende de controle van de jaarrekening 2017 bevat geen controlevaststellingen. De jaarrekening 
2017 vertoont een overschot ter hoogte van € 145.143,08.  
Op 4 mei zal de financiële controlecommissie over de jaarrekening beraden en naar verwachting de 
Euregioraad voorstellen, het bestuur en de secretaris voor het jaar 2017 decharge te verlenen. 
De taakomschrijving van de Euregio Rijn-Waal is als volgt: 
 
Taakomschrijving Benoeming Uitgaven/Kosten 
Organisatiekosten Euregio Rijn-Waal Organisatie € 546.861  

Vergadercentrum Euregio-Forum Vergadercentrum Euregio-Forum  € 38.990  

Interreg-Programmabegeleiding Gemeenschappelijk Interreg Secretariaat  € 552.106  

Interreg-Projectenbegeleiding Regionaal Programmamanagement Interreg Va  € 496.411  

Interreg-Financiële controle First Level Control Interreg VA  € 73.764  

Interreg Europe Project KISS ME KISS ME  € 94.229  

People to People Kaderproject Prioriteit 2  € 177.057  

Gezondheidszorg en welzijn Zorg verbindt  € 143.276  

Dienstverlening aan burgers GrensInfoPunt ERW/EURES  € 337.856  

Digipro Projectpartner € 5.052 

Afschrijvingen  € 97.639 

   

Totale uitgaven boekjaar                € 2.563.241  
   

De uitgaven staan volgende inkomsten tegenover: 
   
Bron van inkomsten 

 
Inkomsten 

Subsidies EU en regionale cofinanciering    € 2.154.286  

Overige inkomsten    € 101.727  

Ledenbijdrage en institutionele subsidies    € 459.675  

 
Totale inkomsten boekjaar     € 2.715.688  
 
Bij de uitgaven en inkomsten zijn de kosten van de interne verrekening ter hoogte van 163.679 € mee 
opgevoerd. 
 
Onder inachtneming van het financiële uitslag (rente voor een lening en rentetegoed) ter hoogte van 
– 7.304 € blijft een overschot ter hoogte van 145.143 € bestaan. 

 
Besluitvoorstel: 

Ter kennisneming 
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 2.230,00 4.194,00

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts-
und Betriebsgebäude 560,00 591,00

1.2.2 Bauten auf fremdem
Grund und Boden 855.603,00 896.209,00

1.2.3 Betriebs- und
Geschäftsausstattung 75.858,00 932.021,00 82.695,00

2. Umlaufvermögen

2.1 Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände

2.1.1 Öffentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen 972.493,96 401.457,70

2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände 58.898,44 1.467,41

2.2 Liquide Mittel 1.931.072,34 2.308.127,05

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 881.387,76 881.392,76
1.2 Ausgleichsrücklage 433.679,61 433.634,06
1.3 Jahresüberschuss 145.143,08 1.460.210,45 45,55

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 738.824,06 788.253,18

3. Rückstellungen

3.1 Instandhaltungsrückstellungen 69.000,00 74.500,00
3.2 Sonstige Rückstellungen 518.468,64 587.468,64 350.423,28

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus
Krediten für Investitionen

4.1.1 vom öffentlichen Bereich 115.023,74 132.426,87
4.2 Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 81.202,66 63.066,90
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 926.282,92 1.122.509,32 1.007.115,06

5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.300,00 8.600,00

Übertrag 3.896.715,74 3.694.741,16 Übertrag 3.913.312,47 3.739.457,66

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Übertrag 3.896.715,74 3.694.741,16

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 16.596,73 44.716,50

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Übertrag 3.913.312,47 3.739.457,66

3.913.312,47 3.739.457,66 3.913.312,47 3.739.457,66

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 2.613.960,75 2.205.138,47

2. Kostenerstattungen
und Kostenumlagen 79.055,31 26.326,98

3. Sonstige ordentliche Erträge 22.671,80 19.193,10
4. Ordentliche Erträge 2.715.687,86 2.250.658,55

5. Personalaufwendungen 1.771.613,60 1.582.067,00
6. Versorgungsaufwendungen 0,00 724,04
7. Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen 440.917,36 286.168,23
8. Bilanzielle Abschreibungen 74.707,50 82.388,07
9. Transferaufwendungen 22.931,04 75.252,50
10. Sonstige ordentliche

Aufwendungen 253.071,24 216.919,17
11. Ordentliche Aufwendungen 2.563.240,74 2.243.519,01

12. Ordentliches Ergebnis 152.447,12 7.139,54

13. Finanzerträge 61,66 800,83
14. Zinsen und sonstige

Finanzaufwendungen 7.365,70 7.894,82

15. Finanzergebnis 7.304,04- 7.093,99-

16. Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit 145.143,08 45,55

17. Jahresergebnis 145.143,08 45,55

Ergebnisrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Euregio Rhein-Waal
Kleve
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Produktber/Gesamt:   P Monatliche Werte:      12/2017 BAB- 78
Bezeichnung:              Euregio Rhein-Waal Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht: Spalten individuell

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

1         Steuern und ähnliche Abgaben

2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.205.138,47 2.692.505,00 2.613.960,75

3    +    Sonstige Transfererträge

4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte

6    +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.326,98 79.055,31

7    +    Sonstige ordentliche Erträge 5.064,42 30.531,00 22.671,80

8    +    Aktivierte Eigenleistungen

9    +/- Bestandsveränderungen

10  =  Ordentliche Erträge 2.236.529,87 2.723.036,00 2.715.687,86

11   -    Personalaufwendungen 1.568.662,36 1.803.927,00 1.771.613,60

12   -    Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13   -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.168,23 493.600,00 440.917,36

14   -    Bilanzielle Abschreibungen 82.388,07 78.605,00 74.707,50

15   -    Transferaufwendungen 75.252,50 17.320,00 22.931,04

16   -    Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.919,17 317.414,00 253.071,24

17   =    Ordentliche Aufwendungen 2.229.390,33 2.710.866,00 2.563.240,74

18   =    Ordentliches Ergebnis 7.139,54 12.170,00 152.447,12
(= Zeilen 10 und 17)

19   +    Finanzerträge 800,83 4.000,00 61,66

20   -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.894,82 6.741,00 7.365,70

21   =    Finanzergebnis -7.093,99 -2.741,00 -7.304,04
(= Zeilen 19 und 20)

22   =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 45,55 9.429,00 145.143,08
(= Zeilen 18 und 21)

23   +    Außerordentliche Erträge

24   -    Außerordentliche Aufwendungen

25   =    Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

26   =    Jahresergebnis 45,55 9.429,00 145.143,08
(= Zeilen 22 und 25)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27   =   Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

28   =  Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

29   =   Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5,00 5,00

30   =   Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

31   =   Verrechnungssaldo 5,00 5,00
(= Zeilen 27 bis 30)

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

E R G E B N I S R E C H N U N G Anlage I 2.
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Produktber/Gesamt:   P01 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-                 78
Bezeichnung:              Innere Verwaltung Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

1         Steuern und ähnliche Abgaben

2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.747.363,47 2.234.730,00 2.154.285,75

3    +    Sonstige Transfererträge

4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte

6    +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.326,98 79.055,31

7    +    Sonstige ordentliche Erträge 5.064,42 30.531,00 22.671,80

8    +    Aktivierte Eigenleistungen

9    +/- Bestandsveränderungen

10  =  Ordentliche Erträge 1.778.754,87 2.265.261,00 2.256.012,86

11   -    Personalaufwendungen 1.568.662,36 1.803.927,00 1.771.613,60

12   -    Versorgungsaufwendungen

13   -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.168,23 493.600,00 440.917,36

14   -    Bilanzielle Abschreibungen 82.388,07 78.605,00 74.707,50

15   -    Transferaufwendungen 75.252,50 17.320,00 22.931,04

16   -    Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.919,17 317.414,00 253.071,24

17   =    Ordentliche Aufwendungen 2.229.390,33 2.710.866,00 2.563.240,74

18   =    Ordentliches Ergebnis -450.635,46 -445.605,00 -307.227,88
(= Zeilen 10 und 17)

19   +    Finanzerträge 0,00

20   -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.313,96 924,00 1.548,83

21   =    Finanzergebnis -1.313,96 -924,00 -1.548,83
(= Zeilen 19 und 20)

22   =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -451.949,42 -446.529,00 -308.776,71
(= Zeilen 18 und 21)

23   +    Außerordentliche Erträge

24   -    Außerordentliche Aufwendungen

25   =    Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

26   =    Jahresergebnis -451.949,42 -446.529,00 -308.776,71
(= Zeilen 22 und 25)

27  +   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 155.761,37 84.500,00 163.679,48

28  -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 155.761,37 84.500,00 163.679,48

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

29  =   Ergebnis -451.949,42 -446.529,00 -308.776,71
(= Zeilen 26, 27, 28)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 2.Anlage I 2.
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Produktber/Gesamt:   P16 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-                 78
Bezeichnung:              Allgemeine Finanzwirtschaft Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

1         Steuern und ähnliche Abgaben

2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 457.775,00 457.775,00 459.675,00

3    +    Sonstige Transfererträge

4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte

6    +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7    +    Sonstige ordentliche Erträge

8    +    Aktivierte Eigenleistungen

9    +/- Bestandsveränderungen

10  =  Ordentliche Erträge 457.775,00 457.775,00 459.675,00

11   -    Personalaufwendungen

12   -    Versorgungsaufwendungen

13   -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14   -    Bilanzielle Abschreibungen

15   -    Transferaufwendungen

16   -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

17   =    Ordentliche Aufwendungen

18   =    Ordentliches Ergebnis 457.775,00 457.775,00 459.675,00
(= Zeilen 10 und 17)

19   +    Finanzerträge 800,83 4.000,00 61,66

20   -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.580,86 5.817,00 5.816,87

21   =    Finanzergebnis -5.780,03 -1.817,00 -5.755,21
(= Zeilen 19 und 20)

22   =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 451.994,97 455.958,00 453.919,79
(= Zeilen 18 und 21)

23   +    Außerordentliche Erträge

24   -    Außerordentliche Aufwendungen

25   =    Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

26   =    Jahresergebnis 451.994,97 455.958,00 453.919,79
(= Zeilen 22 und 25)

27  +   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28  -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

29  =   Ergebnis 451.994,97 455.958,00 453.919,79
(= Zeilen 26, 27, 28)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 2.Anlage I 2.
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Produktber/Gesamt:   P90 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-                 78
Bezeichnung:              Fremdproj.Durchlauf Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

1         Steuern und ähnliche Abgaben

2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3    +    Sonstige Transfererträge

4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte

6    +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7    +    Sonstige ordentliche Erträge

8    +    Aktivierte Eigenleistungen

9    +/- Bestandsveränderungen

10  =  Ordentliche Erträge

11   -    Personalaufwendungen

12   -    Versorgungsaufwendungen

13   -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14   -    Bilanzielle Abschreibungen

15   -    Transferaufwendungen

16   -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

17   =    Ordentliche Aufwendungen

18   =    Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19   +    Finanzerträge

20   -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21   =    Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22   =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23   +    Außerordentliche Erträge

24   -    Außerordentliche Aufwendungen

25   =    Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

26   =    Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)

27  +   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28  -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

29  =   Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 2.
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Produktber/Gesamt:   P Monatliche Werte:      12/2017 BAB-Version:                78
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht: Spalten individuell

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

1         Steuern und ähnliche Abgaben

2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.430.106,83 2.641.505,00 2.004.961,78

3    +    Sonstige Transfereinzahlungen

4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte

6    +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen 99.873,76

7    +    Sonstige Einzahlungen 4.250,40 150,00 2.936,16

8    +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.343,11 4.000,00 134,86

9   =     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.435.700,34 2.645.655,00 2.107.906,56

10   -    Personalauszahlungen 1.527.303,16 1.803.927,00 1.749.102,03

11   -    Versorgungsauszahlungen

12   -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 295.237,25 493.600,00 409.737,70

13   -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.628,35 6.741,00 10.442,61

14   -    Transferauszahlungen 662,45 17.320,00 0,00

15   -    Sonstige Auszahlungen 314.731,76 317.414,00 268.702,19

16   =   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.142.562,97 2.639.002,00 2.437.984,53

17   =    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 293.137,37 6.653,00 -330.077,97
(= Zeilen 9 und 16)

18   +    Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19   +    Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20   +    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21   +    Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22   +    Sonstige Investitionseinzahlungen

23   =    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24    -    Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25    -    Auszahlungen für Baumaßnahmen
26    -    Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen -10.070,92 -21.160,67
27    -    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28    -    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29    -    Sonstige Investitionsauszahlungen

30   =    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.070,92 -21.160,67

31   =    Saldo aus Investitionstätigkeit -10.070,92 -21.160,67
(= Zeilen 23 und 30)

32   =    Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 283.066,45 6.653,00 -351.238,64
(= Zeilen 17 und 31)

33   +    Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34   +    Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35    -    Tilgung und Gewährung von Darlehen 8.226,20 17.403,00 25.816,07
36    -    Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37   =    Saldo aus Finanzierungstätigkeit -8.226,20 -17.403,00 -25.816,07

38   =    Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 274.840,25 -10.750,00 -377.054,71
(= Zeilen 32 und 37)

39   +    Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.033.286,80 0,00 2.308.127,05
40   +    Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
41   =    Liquide Mittel 2.308.127,05 -10.750,00 1.931.072,34
(= Zeilen 38, 39 und 40)

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

F I N A N Z R E C H N U N G Anlage I 3.
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Produktber/Gesamt:   P01 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-Version:                78
Bezeichnung:              Innere Verwaltung Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

Laufende Verwaltungstätigkeit

1         Steuern und ähnliche Abgaben
2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.955.131,83 2.183.730,00 1.549.586,78
3    +    Sonstige Transfereinzahlungen
4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte
6    +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen 99.873,76
7    +    Sonstige Einzahlungen 4.250,40 150,00 2.936,16
8    +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9   =     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.959.382,23 2.183.880,00 1.652.396,70

10   -    Personalauszahlungen 1.527.303,16 1.803.927,00 1.749.102,03
11   -    Versorgungsauszahlungen
12   -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 295.237,25 493.600,00 409.737,70
13   -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.244,55 924,00 1.428,68
14   -    Transferauszahlungen 662,45 17.320,00 0,00
15   -    Sonstige Auszahlungen 254.162,24 317.414,00 251.820,77
16   =   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.078.609,65 2.633.185,00 2.412.089,18

17   =    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -119.227,42 -449.305,00 -759.692,48
(= Zeilen 9 und 16)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen
18   +    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19   +    aus der Veräußerung von Sachanlagen
20   +    aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21   +    aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22   +    Sonstige Investitionseinzahlungen

23        Summe:
(invest. Einzahlungen)

Auszahlungen
24    -    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25    -    für Baumaßnahmen
26    -    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.070,92 -21.160,67
27    -    für den Erwerb von Finanzanlagen
28    -    von aktivierbaren Zuwendungen
29    -    Sonstige Investitionsauszahlungen

30        Summe: -10.070,92 -21.160,67
(invest. Auszahlungen)

31        Saldo der Investitionstätigkeit -10.070,92 -21.160,67
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 3.

Seite 11



Produktber/Gesamt:   P16 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-Version:                78
Bezeichnung:              Allgemeine Finanzwirtschaft Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

Laufende Verwaltungstätigkeit

1         Steuern und ähnliche Abgaben
2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 474.975,00 457.775,00 455.375,00
3    +    Sonstige Transfereinzahlungen
4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte
6    +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7    +    Sonstige Einzahlungen
8    +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.343,11 4.000,00 134,86
9   =     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 476.318,11 461.775,00 455.509,86

10   -    Personalauszahlungen
11   -    Versorgungsauszahlungen
12   -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13   -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.383,80 5.817,00 9.013,93
14   -    Transferauszahlungen
15   -    Sonstige Auszahlungen
16   =   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.383,80 5.817,00 9.013,93

17   =    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 472.934,31 455.958,00 446.495,93
(= Zeilen 9 und 16)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen
18   +    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19   +    aus der Veräußerung von Sachanlagen
20   +    aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21   +    aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22   +    Sonstige Investitionseinzahlungen

23        Summe:
(invest. Einzahlungen)

Auszahlungen
24    -    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25    -    für Baumaßnahmen
26    -    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27    -    für den Erwerb von Finanzanlagen
28    -    von aktivierbaren Zuwendungen
29    -    Sonstige Investitionsauszahlungen

30        Summe:
(invest. Auszahlungen)

31        Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 3.
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Produktber/Gesamt:   P90 Monatliche Werte:      12/2017 BAB-Version:                78
Bezeichnung:              Fremdproj.Durchlauf Aufgelaufene Werte:  01/2017 - 12/2017 Auswertungswährung:  EUR
Verantwortlicher: Ansicht:                      Spalten individuell

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis des 

Vorjahres
Fortgeschriebener Ansatz des 

Haushaltsjahres
1 2

Laufende Verwaltungstätigkeit

1         Steuern und ähnliche Abgaben
2    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3    +    Sonstige Transfereinzahlungen
4    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte
6    +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7    +    Sonstige Einzahlungen
8    +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9   =     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00

10   -    Personalauszahlungen
11   -    Versorgungsauszahlungen
12   -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13   -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14   -    Transferauszahlungen
15   -    Sonstige Auszahlungen 60.569,52 16.881,42
16   =   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17   =    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.569,52 -16.881,42
(= Zeilen 9 und 16)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen
18   +    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19   +    aus der Veräußerung von Sachanlagen
20   +    aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21   +    aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22   +    Sonstige Investitionseinzahlungen

23        Summe:
(invest. Einzahlungen)

Auszahlungen
24    -    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25    -    für Baumaßnahmen
26    -    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27    -    für den Erwerb von Finanzanlagen
28    -    von aktivierbaren Zuwendungen
29    -    Sonstige Investitionsauszahlungen

30        Summe:
(invest. Auszahlungen)

31        Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

3

Anlage I 3.
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A   n   h   a   n   g  zum Jahresabschluss 2017 der E u r e g i o  Rhein-Waal in Kleve    
 
 
I. Allgemeine Angaben 
 
Die Euregio Rhein-Waal, nachfolgend Euregio genannt, ist als öffentlich-rechtlicher 
Zweckverband gem. § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), zuletzt 
geändert durch GO-Reformgesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S.966) an das kommunale 
Haushaltsrecht des Landes NRW gebunden. Im Hinblick auf die Einführung des reformierten 
Gemeindehaushaltsrechts zum 01.01.2005 mit einer Übergangsregelung bis zum 01.01.2009 ist 
sie bereits mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2004 von der kameralen zur doppischen 
Buchführung umgestiegen. 
 
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der Fassung vom 
14.07.1994, zuletzt geändert am 15.11.2016, sowie des Gesetzes zur Einführung des  Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (Kommunales 
Finanzmanagementgesetz NRW – NKFEG NRW) vom 16.11.2004 zuletzt geändert durch GO-
Reformgesetz vom 09.04.2013, und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden 
im Land NRW (GemHVO NRW) vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2015, sowie das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. 
NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) erstellt. 
 
Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses entspricht in Gliederung und Bezeichnung den 
Vorschriften der GemHVO NRW. Die folgenden Erläuterungen umfassen die Angaben, die zur 
Erhöhung des Verständnisses der Empfänger/Leser für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 
beitragen sollen.  
 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden maßgebend. 
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A k t i v a 
 
Anlagevermögen 
 
Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und, 
soweit abnutzbar, planmäßig linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
(bgND) abgeschrieben. Gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW werden Güter, die 
Anschaffungskosten bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, im Jahr der 
Anschaffung sofort abgeschrieben. Ein entsprechender Anlagenabgang wird unterstellt. 
 
Für die Bemessung und Ausgestaltung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände haben 
wir die NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale 
Vermögensgegenstände gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW zugrunde gelegt. Innerhalb des dort 
vorgegebenen Rahmens erfolgt die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter 
Berücksichtigung der Stetigkeit für gleichartige Vermögensgegenstände. 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel gem. § 
45 GemHVO NRW dargestellt.  
 
Umlaufvermögen 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. 
Soweit notwendig, wird risikobehafteten Posten durch Bildung angemessener 
Einzelwertberichtigung bzw. Abschreibung auf einen niedrigeren Wert Rechnung getragen.  
 
Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich überwiegend um beantragte Zuschüsse 
aus Mittelabrufen für diverse Projekte gegenüber öffentlich-rechtlichen Zuschussgebern.  
 
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO 
NRW. 
 
Am 18. September 2012 wurde das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen 
(1.NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) beschlossen. 
Gemäß Artikel 8 § 3 wurden Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der 
allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der 
Ausgleichsrücklage zugeführt, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des 
Eigenkapitals erreicht. Der Jahresüberschuss 2016 wurde in Höhe von 45,55 € der 
Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 zugeführt. Diese beträgt zum 31.12.2017 
433.679,61 €. 
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P a s s i v a 
 
Eigenkapital 
 
                                                                      Allgemeine Rücklage    Ausgleichsrücklage 
 
01.01.2016       881.397,76 €  432.271,15 € 
 
31.12.2016       881.392,76 €  433.634,06 € 
 
31.12.2017       881.387,76 €  433.679,61 € 
 
 
Jahresüberschuss 2017                 145.143,08 €   
 
Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen  
 
Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
Unter Berücksichtigung aller Abgänge aus Vermögensgegenständen wurden für das Jahr 2017 
5,00 € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
Hierbei handelt es sich um folgende Abgänge: 
 
 
Inventar Nr. Gegenstand Buchverlust 
641 Toshiba Satellite Pro C660-2KL Notebook  

 
1,00 € 

640 FUJITSU Esprimo P400 Microtower  
 

  1,00 € 

642 Toshiba Satellite Pro C660-2KL Notebook  
 

1,00 € 

627 Toshiba Satellite Pro L670-1M3 Notebook  
 

1,00 € 

628 Toshiba Satellite Pro L670-1M3 Notebook  
 

1,00 € 

 
 
Sonderposten für Zuwendungen 
 
Die Bildung gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW erfolgte erstmals zum 31.12.2005.  
Die Fortschreibung auf den 31.12.2017 erfolgt durch Zuführung in Höhe der Zuschüsse für 
Investitionszuwendungen und Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten 
abnutzbaren Vermögensgegenstände. Aufwandszuwendungen werden periodisch 
ertragswirksam erfasst. 
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Rückstellungen 
 
Der Ansatz beinhaltet Rückstellungen gem. § 36 Abs. 3, 4 und 5 GemHVO NRW gemäß 
nachstehender Aufgliederung:  
 

Verpflichtungsgrund 31.12.2016 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung 31.12.2017 Restlaufzeit 
Instandhaltung 74.500,00 €  53.500,00 € 5.000,00 € 53.000,00 € 69.000,00 €  Bis 1 Jahr 
Urlaubsverpflichtung 97.590,08 €  97.590,08 €   116.420,36 € 116.420,36 €  Bis 1 Jahr 

Geleistete Überstunden 13.100,22 €  13.100,22 €   16.624,99 €  16.624,99 €  Bis 1 Jahr 
Jahresabschlussprüfung 10.000,00 €  9.954,35 €  45,65 € 10.000,00 €  10.000,00 €  Bis 1 Jahr 
Verrechnung pauschale 
Personalkosten 144.348,61  13.121,30 €   172.463,97€  303.691,28 €   1-5 Jahre 

Verrechnungsdefizit 
Rahmenprojekte 65.787,82    14.082,74    51.705,08 €  1-5 Jahre 

Prüfkosten First Level 
Control 19.596,55  19.575,17 €    15.005,55 €  15.026,93 €  Bis 1 Jahr 

Laufende Prüfungen     5.000,00 € 5.000,00 € Bis 1 Jahr 

Gesamt: 424.923,28€  206.841,12 €  19.128,39 € 388.514,87€  587.468,64 €    

 
Die Instandhaltungsrückstellungen gliedern sich wie folgt: 
 
Instandhaltungsrückstellungen:   69.000,00 € 
 
Instandsetzung Treppen    12.000,00 € 
Instandhaltung Gartensaal      4.000,00 € 
Lüftungsanlage Gartensaal    35.000,00 € 
Instandhaltung Archivräume      6.000,00 € 
Instandhaltung Jalousien Forum   12.000,00 € 
 
Die Fördergrundsätze bezüglich der Personalkosten und Gemeinkosten wurden für das 
INTERREG V A Programm dahingehend geändert, dass die Bemessung und Erstattung 
sämtlicher Lohn- und Gehaltskosten pauschal pro Stunde gemäß des Stundensatzes, der vorab 
für den jeweiligen Mitarbeiter festgelegten Leistungsgruppe erfolgt. Dadurch kann für die Euregio 
Rhein-Waal im Bereich der INTERREG V A Projekte eine Finanzierungslücke bei den Projekten 
entstehen. 
Die momentane Überzahlung der Personalkosten wird als Personalkostenrückstellung gebildet 
und entsprechend dem Bedarf in zukünftigen Jahren aufgelöst. 
Die Projekte „Rahmenprojekt Priorität II“ (People to People) und Rahmenprojekt „Zorg Verbindt“ 
sind finanztechnisch so geplant, dass die Unterprojekte die Finanzierung der beim Lead-Partner 
anfallenden Koordinationskosten mit decken. Werden die Unterprojekte, aus finanztechnischer 
Sicht, nicht entsprechend der Planung ausgeführt, besteht keine Kostendeckung bei den 
Koordinationskosten. Für das Jahr 2017 wurde zur Sicherheit in Höhe der nicht gedeckten 
Kosten gem. § 36 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung eine Rückstellung für das evtl. 
Verrechnungsdefizit gebildet. 
Für die Umsetzung der FLC (First Level Control) ist die Verwaltungsbehörde verantwortlich. Mit 
den Programmpartnern wurde jedoch vereinbart, dass die anfallenden FLC-Aufgaben von den 
vier öffentlich- rechtlichen Zweckverbänden entlang der deutsch-niederländischen Grenze mit 
jeweils unabhängigen FLC-Einheiten und einer Koordinierungsstelle beim Gemeinsamen 
INTERREG-Sekretariat umgesetzt werden sollen. Die im Rahmen der First Level Control 
anfallenden Kosten sind durch die Projekte selbst zu tragen. Für die Euregio Rhein-Waal 
entstanden im Jahr 2017 bereits Prüfkosten in Höhe von 15.005,55 €, die jedoch noch nicht in 
Rechnung gestellt wurden. Hierfür wurden ebenfalls Rückstellungen in entsprechender Höhe 
gebildet.  
Die Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist nun Bestandteil der 
Personalkosten und wird nicht mehr in den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen. 
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Verbindlichkeiten  
 
Die Verbindlichkeiten beinhalten den Rückzahlungsbetrag des Darlehens an den Kreis Kleve 
sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.  
 
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeiten Spiegel gem. § 47 
GemHVO NRW. 
 
 
Sonstige Angaben 
 
Die Euregio Rhein-Waal verwaltet im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk des Landes NRW die Finanzmittel für das INTERREG IV C Programm 
“Brain Flow“ und das INTERREG IV B Projekt „Demarrage“. Hierbei handelt es sich um fremde 
Finanzmittel im Sinne des § 16 GemHVO NRW. Diese Mittel sind gem. § 39 GemHVO NRW in 
der Finanzrechnung gesondert von den gesamten liquiden Mitteln auszuweisen.  
 
Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen betragen 3.432,36 €. 
 
Der Mietvertrag mit dem Kreis Kleve über das Gebäude Haus Schmithausen läuft ab dem 
01.05.2013 für die Dauer von 23 Jahren, wonach die Euregio Rhein-Waal sich verpflichtet, einen 
monatlichen Mietzins in Höhe von 833,33 € zu zahlen.  
Mit dem Mietvertrag verpflichtet sich die Euregio Rhein-Waal ebenfalls Teile der anfallenden 
Instandhaltungskosten sowie die Kosten für laufende Schönheitsreparaturen zu zahlen.  
 
 Geschäftsführer Herr Sjaak Kamps   

 Stellv. Geschäftsführer Herr Andreas Kochs 
 Mitarbeiterzahl 27 Angestellte 
 Organe Euregiorat, bestehend aus 142 
  Vertretern der Mitgliedsgemeinden 
 
  Vorstand, bestehend aus sieben 
  Mitgliedern: 

- Vorsitzender und Stellvertreter 
- 3 Ausschussvorsitzende des 

 Euregiorates 
- 2 weitere Abgeordnete des  

 Euregiorats    
A n l a g e n 
Anlagespiegel 
Forderungsspiegel 
Verbindlichkeitenspiegel 
 
47533 Kleve, den 19. März 2018 

 
Sjaak Kamps 
Geschäftsführer 
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Euregio Rhein-Waal Anlage I 4.a
47533 Kleve

Stand am 31.12. 
des Vorjahres

Zugänge im 
Haushaltsjahr

Abgänge im 
Haushaltsjahr

Umbuchungen im 
Haushaltsj.

Abschreibungen 
im Haushaltsj.

Zuschreibungen im 
Haushaltsj.

Kumulierte 
Abschreibungen

am 31.12. des 
Haushaltsjahres

am 31.12. des 
Vorjahres

21.222,66 0,00 0,00 0,00 1.964,00 0,00 18.992,66 2.230,00 4.194,00

1.930.297,36 25.274,50 7.145,56 0,00 72.743,50 0,00 1.016.405,30 932.021,00 979.495,00

2.1 963,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 403,00 560,00 591,00

2.1.1 Grünflächen

2.1.2 Ackerland

2.1.3 Wald, Forsten

2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 963,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 403,00 560,00 591,00

2.2

2.2.1 Kindertageseinrichtungen

2.2.2 Schulen

2.2.3 Wohnbauten

2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude

2.3

2.3.1 Grund und Boden des 
Infrastruktuvermögens

2.3.2 Brücken und Tunnel

2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen

2.3.4 Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen

2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens

2.4 1.398.003,12 5.419,47 0,00 0,00 46.025,47 0,00 547.819,59 855.603,00 896.209,00

2.5

2.6

2.7 531.331,24 19.855,03 7.145,56 0,00 26.687,03 0,00 468.182,71 75.858,00 82.695,00

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1 an verbundene Unternehmen

3.5.2 an Beteiligungen

3.5.3 an Sondervermögen

3.5.4 Sonstige Ausleihungen

1.951.520,02 25.274,50 7.145,56 0,00 74.707,50 0,00 1.035.397,96 934.251,00 983.689,00

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausleihungen

Summen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Sondervermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte

Infrastrukturvermögen

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Machinen und technische Anlagen

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert

1.Immaterielle Vermögensgegenstände

2. Sachanlagen
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Euregio Rhein-Waal Forderungsspiegel Anlage I 4.b
47533 Kleve 31.12.2017

Art der Forderungen Gesamtbetrag des 
Haushaltsjahres 

Gesamtbetrag des 
Vorjahres

bis zu 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

mehr als 5 
Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

972.493,96 972.493,96 0,00 0,00 401.457,70

1.1 Gebühren
1.2 Beiträge
1.3 Steuern
1.4 Forderungen aus Transferleistungen
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung 972.493,96 972.493,96 0,00 0,00 401.457,70

2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.4 gegen Beteiligungen
2.5 gegen Sondervermögen 

Summe aller Forderungen 972.493,96 972.493,96 0,00 0,00 401.457,70

mit einer Restlaufzeit von
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Euregio Rhein-Waal Anlage I 4.c
47533 Kleve

Art der Verbindlichkeiten
bis zu 1 

Jahr
1 bis 5 
Jahre

mehr als 5 
Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen

115.023,74 18.202,20 81.559,02 15.262,52 132.426,87 

2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
    2.4.1 vom Bund
    2.4.2 vom Land
    2.4.3 von Gemeinden (GV)
    2.4.4 von Zweckverbänden
    2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 115.023,74 18.202,20 81.559,02 15.262,52 132.426,87
    2.4.6 von sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
    2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
    2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
     3.1 vom öffentlichen Bereich
     3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

81.202,66 81.202,66 0,00 0,00 63.066,90 

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

7. Sonstige Verbindlichkeiten 926.282,92 926.282,92 1.007.115,06 
8. Summe aller Verbindlichkeiten 1.122.509,32 1.025.687,78 81.559,02 15.262,52     1.202.608,83    

Nachrichtlich anzugeben:

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus 
der Bestellung von Sicherheiten.

Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Gesamt- betrag 
des Vorjahres

mit einer Restlaufzeit von

Verbindlichkeitenspiegel     
31.12.2017

Seite 21



Lagebericht 

Euregio Rhein-Waal 2017 

Zielsetzung der Euregio Rhein-Waal 

Eine der bedeutendsten Entwicklungen in der letzten Zeit ist die Europäische Integration. Die Euregio Rhein-
Waal möchte diesen Prozess mitgestalten. Die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden treten 
in unmittelbarer Grenznähe besonders hervor. Dabei handelt es sich um Unterschiede in der Gesetzgebung, dem 
Bildungssystem, dem Steuerwesen und nicht zuletzt in Sprache und Kultur. Die Euregio Rhein-Waal setzt sich 
dafür ein, dass die Unterschiede keine Hindernisse mehr für die praktische Kooperation zwischen den beiden 
Nachbarländern darstellen. Die Binnengrenzen Europas sollen schließlich der Entwicklung der europäischen 
Integration nicht länger im Wege stehen. Die Euregio Rhein-Waal steht deshalb für „Grenzenlose 
Zusammenarbeit“. Aber die Euregio Rhein-Waal kann ihre Ziele nur durch die Unterstützung ihrer Mitglieder 
erreichen. Die Euregio Rhein-Waal ist ein deutsch-niederländischer Zweckverband mit 55 Mitgliedern, die aus 
deutschen und niederländischen Gemeinden, Städten, Kreisen, Industrie- und Handelskammern sowie dem 
Landschaftsverband Rheinland besteht. Diese leisten einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der 
Lebenssituation der Bürger im Grenzgebiet.  

Aktivitäten der Euregio Rhein-Waal 

Die Euregio Rhein-Waal ist verantwortlich für: 

- die Ausführung der europäischen Förderprogramme INTERREG VA, INTERREG Europe und EURES.

- die Beratung und Unterstützung von Bürgern, Organisationen und Unternehmen bei deutsch-niederländischen
Angelegenheiten, Kontakten und Aktivitäten. Hierzu wurde bei der Euregio Rhein-Waal ein GrenzInfopunkt
eingerichtet.

Der GrenzInfopunkt ist die Anlaufstelle für jedermann aus Deutschland und den Niederlanden, der Fragen zu 
gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Arbeit, Einkommen und soziale Sicherheit hat. Im Rahmen eines eindeutig 
abgestimmten Informationsangebotes entlang der deutsch-niederländischen Grenze werden Einwohner beider 
Länder unterstützt. Die Zielgruppe sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung 
des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren. Auch die Beratung von Arbeitgebern gehört zum 
Dienstleistungsangebot. Komplexere Sachverhalte können ebenfalls bearbeitet werden, da die 
Partnerorganisationen SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG und FNV ebenfalls vor Ort sind 
und die Fragen direkt beantworten können. Außerdem verfügt der GrenzInfoPunkt bei der Euregio Rhein-Waal 
über ein Netzwerk nationaler Organisationen (wie Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.), deren 
Kapazitäten und Know-How genutzt werden können. 

Um Unterschiede zwischen beiden Ländern abzubauen, stimmen die Mitglieder ihre Politik auf verschiedenen 
Gebieten ab, wie zum Beispiel im Bereich der Rettungsdienste und des Naturschutzes. 

Soziale Kontakte zwischen Deutschen und Niederländern im Gebiet der Euregio Rhein-Waal sollen gefördert 
werden. Dies geschieht durch finanzielle Förderungen und Unterstützung von gemeinsamen Veranstaltungen 
auf den Gebieten von Schüleraustauschen, Sportveranstaltungen, kulturellen Begegnungen etc. 
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Die Euregio vertritt die Interessen der Grenzregion und ihrer Einwohner bei nationalen und europäischen 
Behörden. 

Für das INTERREG-Programm Deutschland-Nederland ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein 
Gemeinsames Technisches Sekretariat mit Sitz bei der Euregio Rhein-Waal eingerichtet worden (Gemeinsames 
INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur 
Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den 
administrativen Aufgaben unterstützt. Zusätzlich soll ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und 
Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.  

Die Organisationsstruktur der Euregio Rhein-Waal 

Die Organisationsstruktur der Euregio Rhein-Waal ist in der Zweckverbandssatzung festgelegt. 
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Der Euregiorat 

Der Euregiorat ist das wichtigste Organ der Euregio Rhein-Waal. Abhängig von der Größe der 
Mitgliedskommunen entsenden die Mitglieder 2 bis 4 Abgeordnete in den Euregiorat. Zurzeit besteht der 
Euregiorat aus 142 abgeordneten Mitgliedern. Der Euregiorat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von jeweils 
vier Jahren abwechselnd einen deutschen oder niederländischen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Euregiorat ist verantwortlich für alle Angelegenheiten, mit denen sich die Euregio Rhein-Waal 
beschäftigt, soweit die Zweckverbandssatzung nichts anderes bestimmt und kommt deshalb mindestens 
halbjährlich zusammen. 

 

Die Ausschüsse 

Die Vorsitzenden der folgenden drei Ausschüsse der Euregio Rhein-Waal werden alle vier Jahre aus der Mitte 
des Euregiorates gewählt: 

Ausschuss für Finanzen und Projekte 

Ausschuss für Wirtschaft 

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung 

Diese Ausschüsse beraten über Projekte und bereiten die Euregiorats-Beschlüsse vor. Mitglieder der Ausschüsse 
sind Euregioratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter der Mitgliedsorganisationen und Fachleute mit beratender 
Funktion. Die Ausschüsse beraten u. a. über die Genehmigung von Projekten und über die Finanzen der Euregio 
Rhein-Waal. 

 

Der Vorstand 

Der Vorstand der Euregio Rhein-Waal besteht aus sieben Mitgliedern, die gemäß § 9 Ziffer 1 Abs. 2 der 
Zweckverbandssatzung alle vier Jahre aus der Mitte des Euregiorats neu gewählt werden. Er besteht aus 
folgenden Mitgliedern: 

- dem Vorsitzenden der Euregio Rhein-Waal und seinem Stellvertreter, diese sind zugleich Vorsitzender und 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. 

- den Vorsitzenden der drei Ausschüsse des Euregiorats. 

- zwei weiteren Abgeordneten des Euregiorats.  

In der Euregioratssitzung vom 26.11.2014 wurden folgende Personen in den Vorstand der Euregio Rhein-Waal 
gewählt: 
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Mitglieder des Vorstandes der Euregio Rhein-Waal 

Hubert Bruls   Vorsitzender (Bürgermeister Gemeente Nijmegen) 
 

Ulrich Francken   stellv. Vorsitzender (Bürgermeister Gemeinde Weeze) 
 

Thomas Ahls    Vorstandsmitglied und Vorsitzender des     
   Ausschusses für Finanzen und Projekte  

(Bürgermeister Gemeinde Alpen) 
 

Karel van Soest  Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses  
für grenzüberschreitende Verständigung 
(Bürgermeister Gemeente Boxmeer) 

 
Dr. Stefan Dietzfelbinger Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft 

(Geschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer 
Duisburg-Wesel-Kleve) 

 
Sören Link   Vorstandsmitglied  (Oberbürgermeister Stadt Duisburg) 
 
Neu zu besetzen Vorstandsmitglied Ausgeschieden am 30.11.2017, Frau Petra van 

Wingerden-Boers Neubesetzung erfolgt nach den Kommunalwahlen in den 
Niederlanden im März 2018 

 
Für die Vertretung des Ausschussvorsitzenden: 

 
stellv. Vorsitz  Willemien Vreugdenhil, Wethouder Gemeente Ede  

Ausschusses für Finanzen und Projekte  
 
stellv. Vorsitz  Günter Steins, Bürgermeister Gemeinde Kranenburg 

Ausschusses für grenzüberschreitende Verständigung 
 
stellv. Vorsitz  Mark Slinkman  

Bürgermeister Gemeente Berg en Dal  
Ausschusses für Wirtschaft 

 
Rechnungsprüfungsausschuss: 

 
Peter Driessen, Bürgermeister Gemeinde Bedburg-Hau 

 
Heiko Schmidt, Bürgermeister Gemeinde Sonsbeck  

 
Manon Pelzer, Bürgermeisterin Gemeente Bergen (L.) 

 
Lex Roolvink, Bürgermeister Gemeente Grave  

 
 

Die Geschäftsstelle 

29 Mitarbeiter sind unter der Leitung des Geschäftsführers Herrn Sjaak Kamps im Dienst der Euregio Rhein-Waal. 
Zum 01. August 2015 hat die Euregio Rhein-Waal eine Auszubildende für den Beruf der Kauffrau für 
Büromanagement eingestellt, die im Jahre 2018 ihre Ausbildung beenden wird. Ab dem 01.09.2018 ist 
beabsichtigt, wiederum eine/n Auszubildenden einzustellen. 

Seit 1993 ist der Sitz der Geschäftsstelle im Haus Schmithausen in Kleve.  

Seite 25



Die interne Kommunikation der Euregio Rhein-Waal 

Die interne Kommunikationsstruktur der Euregio Rhein-Waal besteht aus einem Geschäftsführer, Herrn Kamps, 
dem stellvertretenden Geschäftsführer, Herrn Kochs und den weiteren 27 Euregiomitarbeitern. 

Die Finanzen der Euregio Rhein Waal 

Die Mitglieder der Euregio Rhein-Waal leisten konform der Beitragssatzung einen jährlichen Beitrag zum 
Euregiohaushalt. Weiterhin zahlen das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Provinzen Gelderland, Noord-
Brabant und Limburg Finanzmittel an die Euregio. 

Entwicklung der Finanzen der Euregio Rhein Waal 

Die Buchführung der Euregio Rhein-Waal wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2004 auf das „Neue Kommunale 
Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt.  
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Entwicklung der Personalkosten im Jahre 2017 

Die Bruttopersonalkosten für das Jahr 2017 betrugen insgesamt 1.771.613,60 € dies entspricht einer Erhöhung 
der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 11,9 %. Für die Einrichtung des Grenzinfopunktes sind 
erstmalig vier Mitarbeiter ganzjährig beschäftigt. Zudem wurde seit September 2016 eine First Level Control 
Stelle besetzt, die auch erstmalig ganzjährig besetzt ist. Zum 15.02.2017 wurde eine Mitarbeiterin für das 
INTERREG EUROPE Programm, Projekt KISS ME in Vollzeit eingestellt. Außerdem wurde zum 01.03.2017 eine 
offene Stelle im Gemeinsamen Interreg Sekretariat besetzt. Die Personalkosten werden sich in den Folgejahren 
konform der normalen Tariferhöhungen entwickeln.  

Die Personalaufwendungen entfielen auf folgende Projekte: 

261 KISS ME 63.650,16 € 

300 EURES 44.789,23 € 

401 Geschäftsstelle ERW 375.573,41 € 

700 Euregio Forum 2.171,14 € 

1412 First Level Control 60.853,01 € 

1812 Gemeinsames Interreg Sekretariat 381.105,60 € 

1822 
Regionales Programmmanagement 

Interreg V A 
437.155,51 € 

1832 Zorg Verbindt (Rahmenprojekt) 106.999,93 € 

1842 
Rahmenprojekt Priorität II  

(People to People) 
151.427,94 € 

1852 Digipro 4.289,26 € 

1862 Grenzinfopunkt GIP 143.598,41 € 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen 

Im Jahr 2017 fielen 695.537,43 € Sach- und Dienstleistungen (inkl. Nebenkosten des Geldverkehrs in Höhe von 
1.548,83)sowie sonstige ordentliche Aufwendungen an. Die Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich 
Fremdleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Heizung, Strom, Reparatur- und Instandhaltungskosten. Unter den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Mieten, Prüfungskosten, Rechtsberatung, Reisekosten, EDV, 
Bürobedarf etc. abgebildet. 

 

Die Gesamtausgaben in dem Bereich in Höhe von 695.537,43 € abzüglich der Nebenkosten Geldverkehr in Höhe 
von 1.548,83, verbleiben 693.988,60 €. Diese verteilen sich wie folgt auf die Projekte: 

261 KISS ME 30.578,50 € 

300 EURES 46.219,20 € 

401 Geschäftsstelle ERW 172.835,28 € 

700 Euregio Forum 36.819,30 € 

1412 First Level Control 12.911,30 € 

1812 Gemeinsames Interreg Sekretariat 171.000,66 € 

1822 
Regionales Programmmanagement 

Interreg V A 
59.255,70 € 

1832 Zorg Verbindt (Rahmenprojekt) 36.276,21 € 

1842 
Rahmenprojekt Priorität II  

(People to People) 
25.629,19 € 

1852 Digipro 762,44 € 

1862 Grenzinfopunkt GIP 103.249,65 € 
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen  

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen die Mitgliedsbeiträge, die institutionellen 
Zuwendungen, die Zuschüsse für Interreg V sowie Interreg Europe Projekte sowie die Zuschüsse für das 
Arbeitsmarktprogramm EURES. 

 

Die im Jahre 2017 erhaltenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2.613.960,75 € verteilen 
sich wie folgt: 

Mitgliedsbeiträge der Körperschaften 459.675,00 € 

Nutzungsentgelt Forum 12.809,60 € 

Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte 73.295,77 € 

Zuschüsse Interreg Europe 104.784,63 € 

Zuschüsse Interreg VA EU 1.034.909,83 € 

Zuschüsse Interreg VA NRW 289.793,17 € 

Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge 21.000,00 € 

Zuschüsse Interreg VA NL EZ 207.953,80 € 

Zuschüsse Interreg VA Sonstige 106.151,12 € 

Zuschüsse Interreg VA Provinz Brabant 30.962,40 € 

Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg 21.946,36 € 

Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl. 67.848,53 € 

Zuschüsse Institutionell Limburg 12.476,00 € 

Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten 22.000,00 € 

Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur 0,00 

Auflösung SoPo aus Zuwendungen 51.859,21 € 

Zuschüsse Programm EURES 96.495,33 € 

 
 

 

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um, vermischte Einnahmen und Erlöse aus der Auflösung 
von Rückstellungen. Diese betrugen im Jahr 2017  22.671,80 €. Die Aufwendungen und Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen betrugen im Jahr 2017  163.679,48 €. 

Die bilanziellen Abschreibungen betrugen im Jahr 2017  74.707,50 €, wovon 34.972,50 € auf die Euregio Rhein-
Waal und 39.735,00 € auf das Forum entfallen. Den bilanziellen Abschreibungen stehen 51.859,21 € Auflösungen 
von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. 
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Kostenerstattungen aus Prüfdienstleistungen 

Die Programmpartner des Kooperationsprogramms Deutschland- Nederland haben sich für die Förderphase 
2014-2020 darauf verständigt, ein zentrales System der sogenannten First Level Control (FLC) einzuführen, 
statt das bisherige System fortzuführen. 

Ziel der Umstellung ist es, sowohl auf Programm- als auch auf Projektebene das Verfahren zu vereinfachen und 
die Fehlerquote und Kosten für die Projektbeteiligten zu reduzieren. 

Gemäß den einschlägigen EU-Verordnungen VO (EU) 1303/2013 und VO (EU) 1299/2013 ist für die Umsetzung 
der FLC die Verwaltungsbehörde verantwortlich. Mit den Programmpartnern wurde vereinbart, dass die 
anfallenden FLC-Aufgaben von den vier öffentlich- rechtlichen Zweckverbänden entlang der deutsch-
niederländischen Grenze mit jeweils unabhängigen FLC-Einheiten und einer Koordinierungsstelle beim 
Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat umgesetzt werden sollen. 

Die im Rahmen der First Level Control anfallenden Kosten sind durch die Projekte selbst zu tragen. Die 
angefallenen Kosten werden über die Bescheinigungsbehörde ausgezahlt. Die zentrale Abrechnung mit den 
Projekten erfolgt über die Ems Dollart Region. 

Die Kostenerstattung für Prüfdienstleistungen betrug für das Jahr 2017 79.055,31 €. 

 

Das Wirtschaftsjahr 2017 hat sich in den meisten Bereichen konform der Planungen entwickelt.   

 

Die Berechnungsgrundlage für die Mitgliedsbeiträge der Euregio Rhein Waal ist seit nun mehr 25 Jahren 
unverändert.  

Die Bilanz des Haushaltsjahres 2017 schließt per 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 3.913.312,47 € ab.  

Darin enthalten ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 145.143,08 €. 

Erläuterung zum Überschuss: 

Der Überschuss in Höhe von 145.143,08 € setzt sich zum Großteil aus der abschließenden Abrechnung des 
Interreg IV B Projektes Demarrage und der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verluste und 
Instandhaltung zusammen.  

Die Euregio Rhein Waal hat keine Schulden bei Kreditinstituten, jedoch wurde für den Eigenanteil zum Bau des 
Euregio-Forums eine Kreditverpflichtung gegenüber dem Kreis Kleve eingegangen. 
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Das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal 

Das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal liegt im Grenzraum rund um die Flüsse Rhein, Waal und Maas. Dazu 
gehören die Kreise Kleve und Wesel, die Stadt Duisburg, Stadt Düsseldorf und die Regionen Arnhem-Nijmegen, 
Eindhoven, West-Veluwe, Zuid-West Gelderland und Noordoost-Brabant.  

Es zählt mehr als 4,2 Millionen Einwohner. 
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Dieses Arbeitsgebiet ist unterteilt in Gemeinden, Kreise und Institutionen, die Mitglieder der Euregio Rhein-Waal 
sind. Die Mitglieder sind in der folgenden Tabelle aufgelistet: 

Alpen Arnhem Bedburg-Hau 

Berg en Daal Bergen Beuningen 

Boxmeer Cuijk Doesburg 

Druten Duisburg Duiven 

Düsseldorf Ede Emmerich 

Gennep Goch Grave 

Hamminkeln Heumen Hünxe 

IHK-Duisburg-Wesel-Kleve Kalkar 
Kamer van Koophandel voor 

Centraal Gelderland 

Kevelaer Kleve Kranenburg 

Kreis Kleve Kreis Wesel 
Landschaftsverband 

Rheinland 

Lingewaard Mill en Sint Hubert Montferland 

Mook en Middelaar Moers Nijmegen 

Oude Ijsselstreek Overbetuwe Rees 

Renkum Rheden Rheinberg 

Rijnwaarden Sint Anthonis Sonsbeck 

Uedem Wageningen Weeze 

Wesel West Maas en Waal Westervoort 

Wijchen Xanten Zevenaar 

 Tabelle 3.1: Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal 

Finanzielle Arbeitsumgebung der Euregio Rhein-Waal 

Die Euregio Rhein-Waal arbeitet im Rahmen von INTERREG A/B/C und EURES viel mit der EU in Brüssel 
zusammen. Die Programme, die die Euregio Rhein-Waal ausführt, werden zum großen Teil durch die EU in 
Brüssel finanziert. Auch die Provinzen Gelderland, Limburg, Brabant und das Länder Nordrhein-Westfalen (das 
Wirtschaftsministerium) und Niedersachsen (Staatskanzlei) sowie das Ministerium für Economische Zaken 
beteiligen sich finanziell am INTERREG Programm. 
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Die Programme der Euregio Rhein-Waal 

 

 

Operationelles Programm INTERREG V A 

Mit dem INTERREG V-Programm wird die Entwicklung der Zusammenarbeit der deutsch-niederländischen 
Grenzregionen fortgesetzt. Mit einer vereinfachten Struktur und einer Schwerpunktsetzung auf zwei 
Prioritäten wird die Innovationsstärke des Programmgebiets weiter erhöht und ein Beitrag zum Abbau der 
Barrierewirkung der deutsch-niederländischen Grenze geleistet. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist in diesem 
Zusammenhang das Erreichen konkreter und messbarer Ergebnisse.  

Programmgebiet 

Das Fördergebiet des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland erstreckt sich von der Nordseeküste bis 
zum Niederrhein. Das sind etwa 460 km entlang der Grenzlinie. Die Erweiterung des Programmgebiets im Jahr 
2014 bewirkt, dass noch mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG entstehen.  

Das Programmgebiet umfasst Teile der deutschen Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und 
Gebiete der niederländischen Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, 
Noord-Brabant und Limburg.  

Das Programm ist ursprünglich vorrangig auf die Gebiete gerichtet, die direkt an der deutsch-niederländischen 
Grenze liegen. Allerdings ist die Projekteinbindung von weiter entfernten Gebieten ebenfalls ohne weiteres 
möglich. In bestimmten Fällen dürfen auch außerhalb des Programmgebiets ansässige Partner teilnehmen, 
beispielsweise wenn bestimmte in Amsterdam oder Köln vorhandene Fachkenntnisse benötigt werden.  

Finanzrahmen 

Die Europäische Union fördert das INTERREG VA-Programm Deutschland-Nederland 2014-2020 mit circa 222 
Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Nationale Ministerien, Provinzen und 
andere öffentliche Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene stellen zusätzliche Fördermittel bereit. 
Insgesamt können somit bis 2020 fast eine halbe Milliarde Euro in grenzüberschreitende Projekte investiert 
werden.  

Auf Grund der Fokussierung auf die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sind für die erste Priorität „Erhöhung 
der Innovationskraft“ 65 Prozent der Mittel reserviert. Für die Priorität „Sozio-kulturelle und territoriale 
Kohäsion“ sind 35 Prozent veranschlagt. 6 Prozent der Gesamtmittel wurden vorab für die technische 
Durchführung des Programms reserviert.  

Die Programmpartner sind gemeinsam für die Umsetzung des Programms verantwortlich. Zu diesem Zweck 
haben sie eine gemeinsame Vereinbarung, in der die Zuständigkeiten und Verpflichtungen für die Abwicklung 
des INTERREG-Programms festgelegt sind geschlossen.  

Das definitive Operationelle Programm wurde am 19.11.2014 genehmigt.  

Das Gemeinsame Interreg Sekretariat wird weiterhin bei der Euregio Rhein-Waal geführt.  
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Gemeinsames Interreg Sekretariat 

Das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat ist mit der technischen Unterstützung der Umsetzung von INTERREG V 
A im Programmgebiet betraut. Das Sekretariat kümmert sich um die Durchführung diverser technisch-
administrativer Aufgaben zur Programmabwicklung und unterstützt alle INTERREG-Partner und Programm-
Instanzen wie z .B. die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben. Es führt 
darüber hinaus das Sekretariat des Begleitausschusses und setzt die Kommunikationsstrategie für das 
INTERREG-Programm Deutschland-Nederland um. Daneben zählt die Koordination der First Level Control und 
der strategischen Initiativen zu den Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats. 

Regionales Programmmanagement 

Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung 
INTERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die 
Projektträger bei der Entwicklung, Beantragung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl 
inhaltlich als auch finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den individuellen (potenziellen) 
Projektträgern und bereitet die Sitzungen des Lenkungsausschusses vor. 

Grenzinfopunkt Euregio Rhein-Waal 

Der GrenzInfopunkt ist die Anlaufstelle für jedermann aus Deutschland und den Niederlanden, der Fragen zu 
gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Arbeit, Einkommen und soziale Sicherheit hat. Im Rahmen eines eindeutig 
abgestimmten Informationsangebotes entlang der deutsch-niederländischen Grenze werden Einwohner beider 
Länder unterstützt. Die Zielgruppe sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung 
des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren. Auch die Beratung von Arbeitgebern gehört zum 
Dienstleistungsangebot. Komplexere Sachverhalte können ebenfalls bearbeitet werden, da die 
Partnerorganisationen SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG und FNV ebenfalls vor Ort sind 
und die Fragen direkt beantworten können. Außerdem verfügt der GrenzInfoPunkt bei der Euregio Rhein-Waal 
über ein Netzwerk nationaler Organisationen (wie Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.), deren 
Kapazitäten und Know-How genutzt werden können. 

Daneben wird der GrenzInfoPunkt regelmäßige (Steuer)Sprechstunden für Einwohner organisieren, bei denen 
Vertreter aller Partner aus dem Netzwerk anwesend sein werden. Auf Wunsch bietet der GrenzInfoPunkt 
Euregio Rhein-Waal ebenfalls Beratungen vor Ort für spezifische Zielgruppen an. Der GrenzInfoPunkt Euregio 
Rhein-Waal ist für das Aus- und Weiterbildungsangebot der Erstberater aller deutsch-niederländischen 
GrenzInfoPunkte zuständig. 
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Rahmenprojekt Priorität II 

People to People/Miniprojekte 

Das „Rahmenprojekt Priorität II“ richtet sich an verschiedene Einrichtungen wie z. B. deutsche und 
niederländische Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Kooperationsverbände und Organisationen / 
Vereine usw., die kleine grenzüberschreitende Projekte initiieren und umsetzen wollen, die auf eine 
Reduzierung der Barrierewirkung der Grenze für Bürger und Institutionen zielen.  

Es beinhaltet die Durchführung von rd. 792 Teilaktivitäten, die sich wie folgt zusammensetzen: • rd. 72 
Kleinprojekte mit einem kalkuliertem Budget von rd. 2,8 Mio. €, • rd. 720 Mini-Projekte mit einem 
kalkuliertem Budget von rd. 0,6 Mio. € 

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf: 

• Anstoßen von künftigen Entwicklungen / Projekten in relevanten Handlungsfeldern / Maßnahmenbereichen
des Kooperationsprogramms INTERREG V A Deutschland- Nederland,

• Grenzüberschreitende Netzwerkbildung und –Verfestigung, Austausch, Begegnung und gemeinsame
Aktionen.

Die Euregio Rhein-Waal als Koordinierungsstelle für das gesamte Rahmenprojekt übernimmt die 
Gesamtverantwortung für die inhaltliche und administrative Umsetzung des Projektes. In ihre Zuständigkeit als 
verantwortliche Stelle fällt dann auch die Entscheidung zu den Projekten. Der Lenkungsausschuss erhält zu 
seinen Sitzungen eine aktuelle Übersicht zum Sachstand des Rahmenprojektes. 

Zorg Verbindt (Rahmenprojekt Gesundheitsversorgung) 

Im Mittelpunkt des Projekts Zorg Verbindt steht einerseits die Suche nach Lösungen für die Probleme der Bürger, 
die Versicherten, Patienten und andererseits die optimale Nutzung und der wirtschaftliche Einsatz von 
Versorgungseinrichtungen. 

Entwicklungen, wie der schnelle Anstieg chronischer Krankheiten, das wachsende Interesse an Gesundheit und 
Wellness, der zu erwartende Arbeitskräftemangel, Überalterung der Bevölkerung und Vergreisung machen es 
dringend notwendig, die wirtschaftlichen Potenziale zu nutzen und gleichzeitig auf den sozialen Druck in der 
Grenzregion eine Antwort zu geben. 

Strategie ist es, die Versorgung und Technologie miteinander zu verbinden, so dass die Versorgung schneller und 
besser bei den Patienten ankommt. Durch das Aufkommen von Smartphones und Apps ist Fernbetreuung 
möglich. Die verschiedenen Innovationen helfen dem regionalen Wirtschaftswachstum und schaffen neue 
Arbeitsplätze. Die Euregio‘s als Feldlabor für die Care-Ökonomie. 

Die nachfolgenden (Teil)Projekte werden während der Laufzeit des Projektes Versorgung Verbindet ausgeführt: 

• Kardiologische Fern-Rehabilitation

• GOA – Grenzüberschreitende Online-Behandlung für Arthrose

• Fernüberwachung der Blutdruckselbstmessung

• Zahnmedizinische Versorgung Älterer für Pflegende und pflegende Angehörige

• Benchmark Infektion-Prävention in der Chirurgie

• NL/D Krankenhauszusammenarbeit Groß hilft Klein

• Depression-Behandlung auf Abstand

• Lösung Ärztemangel

• Versorgung in ländlichen Grenzgebieten (Cara)

• Krankenhäuser lernen voneinander
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Weiter werden Matching-Gespräche, potentielle Fieldlabs und Workshops begleitet und koordiniert. 

Die Euregio Rhein-Waal wird alle Teilprojekte koordinieren und begleiten sowie auch die finanzielle 
Administration übernehmen. 

Nach Beendigung des Projektes, werden alle Ergebnisse für das Gemeinwohl veröffentlicht; bzw. sind die 
Ergebnisse für jeden zugänglich. 

Interreg Europe 

"KISS ME" 

Interreg Europe (ehem. Interreg C) ist ein Programm zur Unterstützung von lokalen und regionalen Behörden 
in Europa, zur Analyse und Verbesserung ihrer Verwaltungsinstrumente. Dies wird u.a. durch den Austausch 
von Best Practices und Erfahrungen zwischen unterschiedlichen Regionen in Europa realisiert. Ziel des 
Programms ist die Optimierung der Durchführung anderer Instrumente, wie z.B. die INTERREG A-Programme. 

Im Rahmen des Interreg Europe-Programms hat die Euregio Rhein-Waal das Projekt „KISS ME“ (Knowledge and 
Innovation Strategies for SME involving INTERREG) beantragt. Anlass für dieses Projekt waren die positiven 
Erfahrungen mit der Wissensallianz und die Tatsache, dass Regionen in Europa sehr unterschiedlich mit der 
Einbeziehung von KMU in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umgehen. Die ERW möchte, zusammen 
mit den Interreg-Stakeholdern Provincie Gelderland und MWEIMH NRW, die Herangehensweise aus der D-NL 
Grenzregion als Best Practice einbringen und erhofft sich von dem Projekt gute Beispiele aus anderen 
europäischen Regionen. Weiterhin ist die Verbreitung der Ergebnisse auf EU-Ebene wichtig für die Lobby zur 
Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für KMU. Partner im Projekt sind die Euregio an der 
französisch-spanischen Grenze, der Lead Partner eines KMU-Projektes an der ungarisch-kroatischen Grenze 
und die grenzüberschreitende Region Hedmark/Värmland in Norwegen-Schweden. 

EURES 

Um die Arbeitsmobilität innerhalb Europas zu fördern, hat die Europäische Union das Programm EURES 
(European Employment Services) ins Leben gerufen. Mit diesem Programm, versucht man die Gebiete‚ Bildung 
und Arbeitsmarkt aufeinander abzustimmen. Eine besonders wichtige Rolle spielt EURES in den Grenzregionen. 
Hier finden wir regionale Arbeitsmärkte mit großen grenzüberschreitenden Pendlerströmen. Menschen, die in 
einem Land wohnen und in einem anderen Land arbeiten, werden zum Beispiel mit anderen Rechtssystemen 
konfrontiert, was zu Problemen führen kann. Die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord 
kooperieren seit 1995 im Rahmen von EURES mit Arbeitsämtern, Unternehmen, Gewerkschaften, Industrie- und 
Handelskammern, Arbeitgeberverbänden und Handwerkskammern. Die Euregio Rhein-Waal tritt seit 2015 als 
Partner im EURES Programm auf. 

Die Hauptziele von EURES sind: 

Information, Orientierung und Beratung für Arbeitskräfte, die grenzüberschreitend Arbeitsbedingungen oder 
die soziale Absicherung. Unterstützung von Arbeitgebern bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus anderen 
Ländern. Spezielle Beratung und Hilfestellung für Arbeitskräfte und Arbeitgeber in grenzüberschreitenden 
Regionen. Die EURES-Berater helfen in den Arbeitsämtern bei der grenzüberschreitenden Vermittlung von 
Stellen.  

Daneben ist die Erstellung und Verbreitung von Informationsbroschüren eine Aufgabe von EURES. Diese 
Broschüren sollen dem Bürger als Informationsquelle und Leitfaden für den grenzüberschreitenden 
Arbeitsmarkt dienen.   
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Chancen und Risiken für die Zukunft der Euregio Rhein-Waal 

Die Euregio Rhein-Waal fördert schon seit den 70er Jahren die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in ihrem 
Arbeitsgebiet. Wichtige Instrumente dabei sind europäische Förderprogramme wie Eures und INTERREG. 
INTERREG wurde Anfang der 90er Jahre als Teil der Strukturfonds zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit von der Europäischen Union ins Leben gerufen. Seitdem wird mit dieser Initiative die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Europäischen Union vorangetrieben. INTERREG ist eines der 
zentralen Instrumente in der europäischen Kohäsionspolitik bzw. Regionalpolitik, mit der die 
Entwicklungsdifferenzen zwischen den europäischen Regionen gemindert und der ökonomische Zusammenhalt 
gestärkt werden soll. Zwischen 2014 und 2020 investiert die EU fast 9 Milliarden Euro für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit in ganz Europa. Finanziert wird INTERREG durch den Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE).  

2014 startete die fünfte INTERREG-Förderperiode. Parallel zum EU-Haushalt können bis zum Jahr 2020 Projekte 
im Rahmen von INTERREG initiiert werden. 

Neben dem Gemeinsamen Interreg Sekretariat und dem Programmmanagement wurden bei der Euregio Rhein-
Waal bereits die Projekte „Rahmenprojekt Priorität II“, „Zorg Verbindt“ und der „Grenzinfopunkt“ genehmigt, in 
denen die Euregio Rhein-Waal als Lead-Partner auftritt.  

Die Fördergrundsätze bezüglich der Personalkosten und Gemeinkosten wurden für das INTERREG V A Programm 
dahingehend geändert, dass die Bemessung und Erstattung sämtlicher Lohn- und Gehaltskosten pauschal pro 
Stunde gemäß des Stundensatzes, der vorab für den jeweiligen Mitarbeiter festgelegten Leistungsgruppe erfolgt. 
Die Gemeinkosten werden pauschal auf 15 % der Personalkosten maximiert. Dadurch kann für die Euregio Rhein-
Waal im Bereich der INTERREG V A Projekte eine Finanzierungslücke bei den Projekten entstehen. 

In der Anfangsphase werden die Personalkostenpauschalen die tatsächlichen Personalkosten übersteigen, aber 
durch Tariferhöhungen werden die Pauschalen nicht für den gesamten Förderzeitraum kostendeckend sein. Die 
momentane Überzahlung der Personalkosten wird als Personalkostenrückstellung gebildet und entsprechend 
dem Bedarf in zukünftigen Jahren aufgelöst. 

Das „Rahmenprojekt Priorität II“ (People to People) und das Rahmenprojekt „Zorg Verbindt“ sind finanztechnisch 
so geplant, dass die Unterprojekte die Finanzierung der beim Lead-Partner anfallenden Koordinationskosten mit 
decken. Werden die Unterprojekte, aus finanztechnischer Sicht, nicht entsprechend der Planung ausgeführt, 
besteht keine Kostendeckung bei den Koordinationskosten. Für das Jahr 2017 wurde zur Sicherheit für die nicht 
gedeckten Kosten gem. § 36 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung eine Rückstellung für drohende Verluste 
gebildet. 
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Für die Umsetzung der FLC (First Level Control) ist die Verwaltungsbehörde verantwortlich. Mit den 
Programmpartnern wurde jedoch vereinbart, dass die anfallenden FLC-Aufgaben von den vier öffentlich- 
rechtlichen Zweckverbänden entlang der deutsch-niederländischen Grenze mit jeweils unabhängigen FLC-
Einheiten und einer Koordinierungsstelle beim Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat umgesetzt werden sollen. 
Die im Rahmen der First Level Control anfallenden Kosten sind durch die Projekte selbst zu tragen.  

Durch die Ablösung des § 2 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz durch den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz mussten 
sich juristische Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2016 entscheiden, ob sie die alte Rechtslage 
weiterhin bis zum 31.12.2020 anwenden oder ab dem 01.01.2017 nach neuer Rechtslage behandelt werden. 
Die Euregio Rhein-Waal hat sich entschieden, eine Optionserklärung zur weiteren Behandlung nach altem Recht 
abzugeben. Hintergrund ist, dass noch nicht abschließend geklärt ist, ob es sich bei den FLC Tätigkeiten um 
hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe oder um umsatzsteuerpflichtige Tätigkeiten handelt.  

Die Euregio Rhein-Waal hat eine strategische Agenda 2020 entwickelt und beschlossen, wobei folgende Fragen 
im Mittelpunkt stehen: 

Wie gelingt es der Euregio Rhein-Waal, das positive Potenzial der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 
nutzen und gleichzeitig alle Behörden, Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen auf diese Reise 
„mitzunehmen“? 

Diese Frage diente als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer strategischen Agenda 2020. 

Zentrale Themen 

Aus den bisherigen Ergebnissen einer Euregio-Umfrage, einzelner Workshops und Diskussionen in den Euregio-
Gremien, der lokalen und regionalen Leitbilder, der grenzüberschreitenden Potenzialanalyse der Wissensallianz 
Rhein-Waal 2020 und der Vorstudie für die Euregionale 2020 haben sich drei zentrale Themen ergeben, die für 
die Zukunft der Euregio Rhein-Waal eine wichtige Rolle spielen.  

Diese Punkte wurden unter Berücksichtigung des Rückhalts bei den verschiedenen Stakeholdern in der Euregio 
Rhein-Waal weiter konkretisiert und in der strategischen Agenda 2020 festgelegt und in der Euregioratssitzung 
am 26.11.2014 beschlossen. Diese zentralen Themen sind „Euregionale nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“, 
„Euregionale Soft Skills“ und „Euregionale Einbindung stärken“.   

Aus dem vorausgehenden Punkten wird deutlich, dass in der Euregio Rhein-Waal viele grenzüberschreitende 
Chancen versilbert werden können. Durch die Herstellung intelligenter grenzüberschreitender Verbindungen 
werden noch nicht genutzte Möglichkeiten identifiziert und verwertet. So kann sich die Euregio Rhein-Waal zu 
einer attraktiven, dynamischen Region entwickeln, die in Bezug auf Wirtschaft und Lebensqualität an der Spitze 
steht. 

Kleve, den 19. März 2018 

Sjaak Kamps 

Geschäftsführer 
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People II People Project: Exclusiv in groente 
 
De telers C. Neijenhuis, Aleven Groente (beide uit Huissen), Bioland-Gärtnerei Brands uit 
Till-Moyland, Demeterhof Büsch uit Weeze en People´s Farm uit Maasbree hebben samen 
met Bluehub uit Venlo de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de marktkansen voor 
kleine telers in de Euregio Rijn-Waal. Ook een uitgebreid consumentenonderzoek maakte 
hiervan deel uit. 

Pim Deuling, directeur van Bluehub en verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
onderzoek, legt het waarom van het onderzoek noodzakelijk was. 

Besluitvoorstel:  
ter kennisneming 
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a) Werkbezoek Staatssecretaris Knops 
 
Nadat de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkreslaties, de 
heer Raymond Knops, zijn werkbezoek aan onze regio, dat voor 7 februari gepland was, 
helaas moest afzeggen (zoals bericht tijdens de vergadering op 5 februari), zal de 
staatssecretaris nu op 16 mei de Euregio Rijn-Waal en de Provincie Gelderland bezoeken.  
 
De heer Knops is in zijn functie als staatssecretaris o.a. voor de samenwerking met de 
buurlanden verantwoordelijk. In dit kader zal hij in totaal zeven grensregio´s bezoeken.  
 
De staatssecretaris heeft tot nu toe de hele dag tot 16.00 uur voor het bezoek gereserveerd. 
´s Ochtends is hij te gast bij de Provincie Gelderland. Aansluitend bezoekt hij de EUREGIO 
Realschule in Kranenburg. Hier is de focus gericht op de nauwe samenwerking met het 
Notre Dame College in Ubbergen. Het middagprogramma zal bij de Euregio Rijn-Waal 
plaatsvinden. Na een gesprek met het Dagelijks Bestuur vindt in het Euregio-Forum een 
thema- en projectencarroussel plaats, waarbij er aandacht is voor de onderwerpen 
Arbeitsmarkt, Onderwijs, Veiligheid, Mobiliteit en INTERREG.  
 
Vast onderdeel van deze serie werkbezoeken aan de grensregio´s zijn de voorstellen voor 
de zgn. “regiomiddelen”. De Nederlandse regering heeft ter ondersteuning van de regio´s ca. 
950 miljoen euro gereserveerd. Een deel van deze middelen is al voor zes vooraf bepaalde 
regio´s gereserveerd. Voor de overige middelen kunnen de regio´s voorstellen indienen. 
Tijdens de werkbezoeken kunnen eerste ideeën en concrete voorstellen besproken worden. 
Kansrijke initiatieven kunnen dan in een later stadium tot concrete aanvragen worden 
uitgewerkt.  
 
Hiertoe heeft op 4 april een voorbereidende bijeenkomst bij de Provincie Gelderland 
plaatsgevonden. De Euregio Rijn-Waal zal o.a. twee initatieven op het gebied van E-mobility 
en de oprichting van innovatiecentra voor de regiomiddelen voordragen. Beide initiatieven 
komen voort uit de kandidatuur “Euregionale NiederRheinLande 2022” voor de Regionale 
2022/2025 in Nordrhein-Westfalen.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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b) Ontvangst Duitse ambassade 
 
Op uitnodiging van de Duitse ambassadeur in Nederland, de heer Dirk Brengelmann, 
kwamen afgelopen dinsdag ca. 70 vertegenwoordigers uit de Nederlands-Duitse grensregio, 
van enkele Nederlandse ministeries en de Tweede Kamer bijeen in de residentie van de 
ambassadeur in Den Haag.  
  
Eregast was Raymond Knops, staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De heer Knops is als staatssecretaris verantwoordelijk voor de 
samenwerking met de buurlanden. In zijn toespraak benadrukte hij de betekenis van de 
grensregio. De grensregio heeft een groot potentieel, dat door over de grens heen samen te 
werken, nog groter wordt. Dit potentieel moet geactiveerd worden. De staatssecretaris 
beschrijft de grensregio´s als “regio´s die bruisen van de energie en ideeën” en vervolgt: “De 
spelers in de regio weten zelf het beste, wat de regio nodig heeft. Het is aan de inwoners van 
de grensregio moeten weer het gevoel krijgen, dat er daadwerkelijk wat verbetert. De 
regering in Den Haag wil daarbij graag pragmatisch, inhoudelijk en financieel ondersteunen”, 
aldus de staatssecretaris. Daarbij keek hij ook kritisch naar de rol van de nationale regering 
en gaf aan, dat Den Haag te lang niet voldoende rekening hield met de grensregio, “maar nu 
staan alle signalen op groen”, zo sloot de heer Knops zijn toespraak af.  
 
In de aansluitende discussieronde konden de vertegenwoordigers van de grensregio´s hun 
wensen en ideeën met betrekking tot de actuele uitdagingen voor de grensoverschrijdende 
samenwerking naar voren brengen. Daarbij wezen de deelnemers erop, dat de nationale 
partners en de Europese Commissie er naar zouden moeten streven om de bureaucratische 
barrières verder te verminderen en zo laag mogelijk te houden. Dit geldt in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende initiatieven met deelname van burgers en bedrijven.  
 
Vanuit de Euregio Rijn-Waal namen Hubert Bruls (Euregio-Voorzitter, burgemeester 
Nijmegen), Ulrich Francken (Vice-Voorzitter Euregio, burgemeester Weeze), Dr. Andreas 
Henseler (Niederrheinische IHK), Prof. Dr. Paul Sars (Radboud Universiteit Nijmegen, 
Euregio-Ambassadeur) en Jan van Zomeren (Euregio-Ambassadeur) aan de bijeenkomst 
deel. Het secretariaat werd vertegenwoordigd door Sjaak Kamps (secretaris), Andreas 
Kochs (plv. secretaris) Peter Paul Knol (Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat) en 
Heidi de Ruiter vertegenwoordigd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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c) Euregio-Wegwijzer 
 
Ook dit jaar wordt het programma Euregio-Wegwijzer opnieuw aangeboden. Het afgelopen 
jaar hebben in totaal 68 personen deelgenomen.  
 
Euregio-Wegwijzer bereidt de deelnemers voor op het samenwerken over grenzen heen.  
Kennis over bestuurlijke, politieke, organisatorische, economische, arbeidsmarkts- en 
culturele structuren vormt de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende 
samenwerking. Aangevuld met informatie over verantwoordelijkheden, beslissers, 
besluitvormingsprocedures wordt de deelnemers een breed pakket aan instrumenten 
geboden, dat zij kunnen inzetten in de samenwerking met het buurland. Naast het opdoen 
van kennis neemt ook het netwerken een centrale rol in.  
 
Het programma bestaat uit vier onderdelen: 

• Cursusprogramma     2018: 14 en 15 juni 
• Excursieprogramma     2018: 19 september 
• Taalcursus Nederlands resp. Duits   2018: 14-16 november 
• Uitwisselingsprogramma 

 
Alle (plv.) Euregioraads- en commissieleden, contactpersonen en Euregio-ambassadeurs 
hebben in maart een uitnodiging ontvangen. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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