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Punt 1  Opening en begroeting 
De voorzitter, de heer Böhmer (Gemeinde Kranenburg) heet alle aanwezigen van harte 
welkom bij de gezamenlijke digitale vergadering van de commissies voor 
grensoverschrijdende Verstandhouding en Financiën en Projecten.  
 
De heer Böhmer stelt voor om de agenda met het oog op een soepel verloop van de 
vergaderingen licht te wijzigen. Hij stelt voor om te beginnen met de presentatie van de 
projectaanvraag “De Rijn verbindt” met aansluitend de gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het bepalen van het advies voor de standpuntbepaling voor dit project en vervolgens 
dezelfde werkwijze voor de aanvraag voor het tweede project toe te passen. De aanwezigen 
kunnen zich in deze wijziging vinden en stemmen hiermee in.  
 
Er zijn geen vanuit de aanwezigen geen aanvullingen m.b.t. de agenda. De agenda wordt 
aldus met de voorgestelde wijzigingen vastgesteld. 
 
Punt 2  Interreg VIA Deutschland-Nederland 
Punt 2a Interreg VIA-aanvraag “De Rijn verbindt” 
De voorzitter verzoekt de heer Marco Tijnagel van Rijkswaterstaat om de project aanvraag 
voor “De Rijn verbindt” toe te lichten. De heer Tijnagel stelt het project voor.  

“De Rijn verbindt” is een vervolg van het INTERREG VA-project “Groen Blauwe Rijn-
Alliantie”. Binnen het nieuwe project vormt de natuur het kernthema, hieronder vallen 
onderwerpen als biodiversiteit, klimaataanpassing, milieubelasting etc. Uitgangspunt voor 
alle activiteiten binnen het project is het feit, dat de natuur alleen sterker kan worden als de 
grens geen barrière meer vormt. Hierop is ook de partnerstructuur uitgezocht. Naast 
Rijkswaterstaat behoren tot de kernthema´s Duitse en Nederlandse natuurorganisaties, 
Duitse en Nederlandse visserijverbanden en een Nederlands en Duits educatief 
natuurmuseum. Daarnaast zijn diverse overheidslagen uit beide landen, waaronder de 
Bezirksregierung Düsseldorf, als geassocieerd partner aangesloten. Hiervoor is gekozen, 
omdat er binnen Interreg VI nog maar 10 partners zijn toegestaan. Met deze partnerstructuur 
wordt de belofte ingelost, dat het netwerk van de Groen Blauwe Rijn-Alliantie blijft 
voortbestaan. Om de natuurwaarden van en langs de Rijn aan weerszijden van de grens te 
versterken zijn er drie inhoudelijke werkpakketten in gericht. Het werkpakket Gezonde Rijn 
richt zich op de kwaliteit van het water, dat door de Rijn stroomt. Het werkpakket Gezonde 
Rijn richt zich juist op de oevers van de rivier en het laatste pakket Levendige Rijn focust op 
de bewustwording van de mensen, hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. 



Binnen deze werkpakketten worden verschillende maatregelen uitgevoerd, die bijdragen aan 
een gezondere Rijn en leefomgeving.  

De bijbehorende presentatie is bij het verslag gevoegd.  

De heer Böhmer bedankt de heer Tijnagel hartelijk voor de zeer duidelijke presentatie en 
vraagt of er naar aanleiding van de projectaanvraag of de presentatie nog vragen zijn voor 
de heer Tijnagel. Dit is niet het geval. De voorzitter verzoekt daarom de heer Tijnagel om de 
vergadering te verlaten, zodat er overgegaan kan worden tot de adviesbepaling voor de 
standpuntbepaling.  

Besluit 
Na een korte rondvraag, waaruit geen verdere opmerkingen naar voren komen,  stelt de 
voorzitter vast,  dat de leden van de beide commissies de projectaanvraag "De Rijn verbindt" 
positief beoordelen en het advies geven, om het project "De Rijn verbindt" met een positief 
votum door te laten gaan naar de verdere besluitvormingsprocedure procedure. 
 

Punt 2b  Interreg VIA-aanvraag “Kleinprojectenfonds People to People Euregio 
  Rijn-Waal” 
De voorzitter verzoekt mevrouw Arnzt van de Euregio Rijn-Waal om de projectaanvraag voor 
“Kleinprojectenfonds People to People Euregio Rijn-Waal” toe te lichten. Mevrouw Arntz stelt 
het project voor. 

“Kleinprojectenfonds People to People Euregio Rijn-Waal” is de opvolger voor het huidige 
“Kaderproject People to People”, waarbinnen zowel mini-projecten als de reguliere People to 
People projecten ondersteund worden. In het huidige kaderproject zijn in totaal 430 mini-
projecten en 84 people to people projecten ondersteund en is ondanks corona bijna het 
volledige beschikbare budget ten goede gekomen aan projecten. Dit geeft ook het belang 
aan van deze laagdrempelige subsidiemogelijkheden.  

Binnen de Euregio Rijn-Waal is het streven om tijdens de nieuwe subsidieperiode 400 mini-
projecten en 85 People to People projecten te ondersteunen met in totaal 1,88 miljoen euro. 
In het nieuwe project geldt er voor de mini-projecten een standaardbedrag van 750 euro, 
onafhankelijk van de  daadwerkelijke projectkosten. Ook hoeven de aanvragers niet langer 
facturen en betaalbewijzen te overhandigen. Hiermee worden de mini-projecten nog 
laagdrempeliger. Ook voor de projecten tot max. 25.000 euro subsidie (max. 50%) wordt de 
procedure eenvoudiger door te werken met een draft budget principe, waarbij vooraf duidelijk 
moet zijn, hoe de begrote kosten ontstaan, zodat achteraf alleen nog een eindbericht nodig 
is. Deze werkwijze gaat ook gelden binnen de andere Euregio´s in het programmagebied 
van Interreg Deutschland-Nederland.  

De bijbehorende presentatie is bij het verslag gevoegd.  

De heer Böhmer bedankt mevrouw Arntz hartelijk voor de heldere presentatie en vraagt of er 
naar aanleiding van de projectaanvraag of de presentatie nog vragen zijn voor de mevrouw 
Arntz. Zelf heeft hij twee vragen. De heer Böhmer vraagt wanneer de inhoudelijke 
veranderingen naar de potentiele projectpartners worden gecommuniceerd en hoe dit gaat 
gebeuren. Ook vraagt hij of de lidorganisaties hierin meegenomen worden. Mevrouw Arntz 
geeft aan, dat zodra het project is goedgekeurd, hierover gecommuniceerd zal worden via 
(social) media, de website, publicaties en er zal ook weer een informatiebijeenkomst 
plaatsvinden. Op de achtergrond wordt nu door alle Euregio´s al hard gewerkt aan de nieuwe 
aanvraagformulieren en informatiemateriaal voor de projectpartners om goed voorbereid te 
zijn. Uiteraard worden ook de Euregio-leden in de communicatie over het kleinprojectenfonds 
meegenomen en zullen zij hierover uitvoerig geïnformeerd worden. Ook is gepland om de 
leden ook in de nieuwe subsidieperiode door middel van geïndividualiseerde newsflashes te 
informeren over activiteiten in hun gemeente/organisatie.  

 



Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter verzoekt daarom mevrouw Arnzt en de overige 
medewerkers van de Euregio Rijn-Waal om de vergadering te verlaten, zodat er overgegaan 
kan worden tot de adviesbepaling voor de standpuntbepaling.  

Besluit 
Na een korte rondvraag, waaruit geen verdere opmerkingen naar voren komen,  stelt de 
voorzitter vast,  dat de leden van de beide commissies de projectaanvraag 
“Kleinprojectenfonds People to People Euregio Rijn-Waal” positief beoordelen en het advies 
geven, om het project “Kleinprojectenfonds People to People Euregio Rijn-Waal” met een 
positief votum door te laten gaan naar de verdere besluitvormingsprocedure procedure. 
 

Punt 3  Mededelingen / Rondvraag 
Er zijn geen mededelingen of punten voor de rondvraag. 

 
Punt 4  Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de 
vergadering.  

 
7 oktober 2022, Heidi de Ruiter 


