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Financiën 
 
Jaarrekening 2016 
 
 
Conform §13.4 van de statuten van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 maart 
2007 benoemt de Euregioraad uit haar midden een financiële controlecommissie. De 
commissie bestaat thans uit: 
 


•  Peter Driessen, Burgemeester Gemeente Bedburg-Hau 
 


•  Heiko Schmidt, Burgemeester Gemeente Sonsbeck  
 


•  Manon Pelzer, Burgemeester Gemeente Bergen (L.) 
 


•  Lex Roolvink, Burgemeester Gemeente Grave  
 
 
De financiële controlecommissie controleert de jaarrekening van de Euregio Rijn-Waal van 
2016 en heeft daarbij overeenkomstig §13.4 van de statuten van het openbaar lichaam 
Euregio Rijn-Waal in de versie van 1 maart 2007 gebruik gemaakt van een extern 
accountantskantoor. 
De controle van de jaarrekeningen werd in het jaar 2016 opnieuw aanbesteedt. Het 
accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft het meest economisch aanbod 
ingediend zodat zij de opdracht van de toetsing van de jaarrekening 2016 mochten 
uitvoeren. 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het jaar 
2016 gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt. 
 
Periode waarin de controle is uitgevoerd: 27 maart t/m 31 maart 2017  
Controleurs: de heer Trost, de heer Schlottbom en mevrouw Varisella. 
 
Het controlerapport is toegezonden aan de leden van de financiële controlecommissie met 
schrijven van 27 april 2017. Het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal heeft het rapport op 
24 april 2017 ontvangen. Op 24 april 2017 heeft de secretaris van de Euregio Rijn-Waal, de 
heer Kamps, schriftelijk gereageerd op de inhoud van het controlerapport. Deze reactie is 
samen met het controlerapport verstuurd. 
 
Op 12 mei 2017 heeft de financiële controlecommissie dit rapport in aanwezigheid van de 
heer Kamps, secretaris, de heer Kochs, plaatsvervangend secretaris, mevrouw Knoor en de 
heer Terporten de voor financiën verantwoordelijke medewerkers en de heer Trost, 
belastingadviseur van accountantskantoor Concunia GmbH, besproken.  
 
 
 
 
 
 
 







Naar aanleiding van de resultaten van de bespreking van 12 mei 2017 brengt de 
financiële controlecommissie aan de Euregioraad het volgende rapport uit: 
 
Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster betreffende de 
controle van de jaarrekening 2016 bevat geen controlevaststellingen.  
 
De jaarrekening 2016 vertoont een overschot ter hoogte van € 45,55. 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH heeft een goedkeurende accountantsverklaring 
afgegeven. Het accountantskantoor bevestigt tegelijkertijd dat de jaarafsluiting aan de 
wettelijke voorschriften voldoet en met inachtneming van de principes van boekhouden 
volgens goed koopmanschap een goed beeld verschaft van de vermogenspositie, 
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam dat in 
overeenstemming is met de daadwerkelijke situatie. Het jaarverslag is in overeenstemming 
met de jaarafsluiting, verschaft in zijn totaliteit een juist beeld van de vermogenspositie, 
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam en geeft 
mogelijkheden en risico's voor de toekomstige ontwikkeling op de juiste wijze weer. 
 
De financiële controlecommissie sluit zich bij deze conclusie aan en adviseert tegelijkertijd 
het controlerapport inclusief balans, de totale winst- en verliesrekening en de totale 
liquiditeitsrekening aan de Euregioraad voor te leggen en de bijbehorende bijlagen op de 
website van de Euregio Rijn-Waal ter inzage ter beschikking te stellen. 
 
 
Bijlagen: 1. Accountantsverklaring  


Balans per 31-12-2016, aanhangsel met bijlagen en situatieverslag 
   staan als download ter beschikking op     
   http://www.euregio.org/organisatiestructuur/ 


 
  


  2. Verslag van de financiële controlecommissie 
 
 
Besluitvoorstel: 
 
De Euregioraad neemt kennis van de rapporten van de financiële controlecommissie. 
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.  
 
De Euregioraad stelt de jaarrekening 2016 vast en besluit het overschot over 2016 ter 
hoogte van € 45,55 aan de bijzondere reserve toe te voeren. De Euregioraad besluit over 
het begrotingsjaar 2016 aan het dagelijks bestuur en aan de secretaris decharge te 
verlenen. 
 
 
 



http://www.euregio.org/organisatiestructuur/






Agenda 
Euregioraadsvergadering 


op donderdag 01-06-2017, 14.00 uur 
Cultureel Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in 5451 BM Mill 


  
 
 
Punt 1  Opening en begroeting 
  Presentatie gemeente Mill en Sint Hubert 
 
 
Punt 2  Goedkeuring van het verslag van 24-11-2016   
  (toegestuurd op 22-12-2016) 
 
 
Punt 3  Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt 
  Toelichting door Matthijs Huizing, voorzitter Actieteam 
 
  
Punt 4  Financiën 


• Jaarrekening 2016 
 
 
Punt 5  INTERREG VA 


• Nieuwe projectvoorstellen 
• Overzicht People to People projecten 
• Projectoverzicht 


 
 
Punt 6  Mededelingen 


• Euregio-Platform voor raadsleden 
• Euregio-Ambassadeurs 
• Stand van zaken Euregionale 
• Uitslagen verkiezingen Nederland en Nordrhein-Westfalen 
• Terugblik 


 
 
Punt 7  INTERREG project Krachtige Kernen 
  Toelichting Dorpsraad Langenboom 
 
 
Punt 8  Rondvraag en sluiting 
 
 
Aansluitend aan de vergadering presenteert het project Krachtige Kernen haar aanpak 
aan diverse tafels. 
 
 
 
 
 
Hubert Bruls 
voorzitter 
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Euregio-Platform voor raadsleden 
 
Het Euregio-platform voor raadsleden is dit jaar twee keer bijeen geweest, op 17 januari en 
op 18 mei. Tijdens de eerste bijeenkomst is met name gesproken over de concretisering van 
het programma Euregio-Wegwijzer.  
 
Tijdens de Euregioraadsvergadering op 24 november jl. is op initiatief van het Euregio-
Platform voor raadsleden besloten om het programma Euregio-Wegwijzer vanaf 2017 
opnieuw aan te bieden.  
 
Euregio-Wegwijzer bereidt de deelnemers voor op het samenwerken over grenzen heen. Het 
programma bestaat uit vier onderdelen: 


• Cursusprogramma 
• Excursieprogramma 
• Taalcursus Nederlands resp. Duits 
• uitwisselingsprogramma 


 
Alle (plv.) Euregioraads- en commissieleden, contactpersonen en Euregio-ambassadeurs 
hebben in maart een uitnodiging ontvangen. Inmiddels hebben zich ca. 55 personen voor 
Euregio-Wegwijzer aangemeld. Het cursusprogramma is voor dit jaar volgeboekt. Ook zijn er 
al diverse aanmeldingen voor 2018. Ook voor de taalcursus en het excursieprogramma is 
veel belangstelling, maar hier zijn nog enkele plekken vrij. Ook voor het 
uitwisselingsprogramma zijn al een twintigtal aanmeldingen.  
 
Beide keren is eveneens uitvoerig over de communicatie tussen de Euregioraadsleden en 
hun gemeenteraadsleden en tussen de Euregio en de Euregioraadsleden gesproken. Daarbij 
is het publieksvriendelijke raadsverslag geëvalueerd en zijn de mogelijkheden voor een 
digitalisering van het platform geïnventariseerd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Euregio-Ambassadeurs 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft besloten het service-netwerk Euregio-
ambassadeurs voor de duur van nogmaals drie jaar voort te zetten alsook de uitbreiding van 
het netwerk met een vertegenwoordiging uit Düsseldorf en Ede/Wageningen. 
 
Bovendien zijn de vertegenwoordigers van de onderstaande regio’s voor de duur van drie 
jaar vastgesteld: 
 
Regio Nijmegen:    Prof. Dr. Paul Sars 
Regio Noord-Oost Brabant / Limburg: Jos Verbeeten  
Kreis Kleve:     Manfred Palmen 
Stadt Duisburg:    German Bensch 
Voor de organisatie: Erwin Schmitz en Berrie Schattenberg 
 
Omdat mevrouw Underberg (Kreis Wesel) en Wim Spinhoven (regio Arnhem) voor een 
nieuwe periode niet meer ter beschikking staan, is naar passende kandidaten in de Kreis 
Wesel alsook in de regio Arnhem gezocht. 
 
Uit de Kreis Wesel is mevrouw Regina Schneider benoemd. Zij is tot medio 2017 
schoolhoofd van de Gesamtschule Xanten-Soinsbeck gevestigd in Xanten. Mevrouw 
Schneider is woonachtig in Xanten. In het kader van het INTERREG-project “School-IT”, een 
digitaliseringsproject voor scholen, heeft zij ervaringen in de grensoverschrijdende 
samenwerking opgedaan. Op het school- en opleidingsgebied beschikt zij over een netwerk 
dat zij graag in de grensoverschrijdende samenwerking in wil brengen. 
 
Voor de regio Arnhem is Jan van Zomeren benoemd. Jan van Zomeren was als 
burgemeester van Heumen jarenlang een zeer actief en betrokken Euregioraadslid. Hij 
woont in Didam, in de buurt van Arnhem, en hij beschikt over een groot regionaal netwerk. 
Hij is uitstekend bekend met de verschillenden aspecten van de Euregioactiviteiten. 
 
In het kader van de uitbreiding van het netwerk is voor de regio Ede/Wageningen de heer 
Frans Kok, professor emeritus en voormalig hoofd van de afdeling Human Nutrition aan de 
Universiteit Wageningen benoemd. Em. Prof. Kok beschikt over expertise op het gebied van 
voeding van de mens, voeding en gezondheid alsook voedingsonderzoek van de mens, 
alsmede over een actief netwerk op het gebied van Agro-Food en Lifescience in de Euregio 
Rijn-Waal. 
 
Voor de regio Düsseldorf is tot nu toe nog geen geschikte kandidaat gevonden. 
Momenteel wordt nog intensief naar een vertegenwoordiger gezocht. 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Kennisneming 
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Kandidatuur Euregionale 2022 - NiederRheinLande 
 
De regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft op 14 maart 2017 de beslissing voor 
de REGIONALEN 2022/2025 genomen. Helaas hoort NiederRheinlande niet bij de 
geselecteerde regio´s die een Regionale mogen organiseren. 
 
Hoewel de uitslag voor de REGIONALEN 2022/2025 anders was dan verwacht, kon toch 
een wezenlijk doel van de kandidatuur worden bereikt: De NiederRheinLande hebben zich 
als één regio met een gezamenlijke strategie gepresenteerd. De deelstaatregering benadrukt 
hierbij ook het unieke kenmerk van de grensoverschrijdende samenwerking met de 
Nederlandse partners. De persmededeling van het kabinet is als bijlage bijgevoegd. 
 
Het proces van de kandidatuur heeft aangetoond, dat deze regio zich tot een 
grensoverschrijdende regio ontwikkelt, die het potentieel heeft, een voorbeeld voor de 
Europese integratie te worden.  
 
Zowel de gedeputeerden van de Provincie Gelderland, Bea Schouten en Michiel Scheffer 
alsook vertegenwoordigers van enkele lidorganisaties van de Euregio Rijn-Waal zoals de 
gemeente Nijmegen en de IHK Duisburg hebben aangegeven, dat aan de gekozen strategie 
zou moeten worden vastgehouden. De wil tot samenwerking in de regio, tot verdere 
verdieping van de regionale en grensoverschrijdende samenwerking, dient verder te worden 
opgepakt en geïntensiveerd. 
 
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal d.d. 7 april 2017 werd 
eveneens over de verdere aanpak gesproken. De RegionalAgentur Niederrhein zal proactief 
het Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr benaderen, om in het 
kader van de volgende stuurgroepvergadering nog eens de opmerkingen en aanmerkingen 
betreffende de kandidatuur met alle betrokkenen te bespreken.  
 
Er is afgesproken, dat men zeker op de uitnodiging van het Ministerie, om eventueel delen 
van de beschreven regionale samenwerking te ondersteunen, in zal gaan. Een gesprek zal 
pas na de deelstaatverkiezingen van NRW in mei gepland worden. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en kennisname 
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Uitslagen verkiezingen Nederland en Nordrhein-Westfalen 
 
Nederland 
Op 15 maart vonden in de Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In 
totaal hebben 13 partijen één of meerdere zetels in het parlement verkregen. De zetels zijn 
als volgt verdeeld: 
 VVD           33 zetels (- 8)         
 PVV            20 zetels (+ 5) 
 CDA           19 zetels (+ 6) 
 D66           19 zetels (+ 7) 
 GroenLinks           14 zetels (+ 10) 
 SP            14 zetels (- 1) 
 PvdA            9  zetels (- 29) 
 ChristenUnie            5  zetels (+ 0) 
 Partij voor de Dieren           5  zetels (+ 3) 
 50PLUS             4  zetels (+ 2) 
 SGP             3  zetels (+ 0) 
 DENK              3  zetels (+3) 
 Forum voor Democratie            2  zetels (+2) 


  
Uit de Euregio Rijn-Waal zijn de volgende personen in de Tweede Kamer gekozen:  
 René Peters, Oss       CDA 
 Erik Ronnes, Boxmeer      CDA 
 Evert Jan Slootweg, Bennekom     CDA 
 Alexander Pechtold, Wageningen (Fraktionsvorsitzender)  D66 
 Maarten Groothuizen, Nijmegen     D66 
 Rob Jetten, Nijmegen      D66 
 Lisa Westerveld, Nijmegen      GroenLinks 
 Jeroen Dijsselbloem, Wageningen     PvdA 
 Alexander Kops, Nijmegen      PVV 
 Emile Roemer, Sambeek (Fraktionsvorsitzender)   SP 
 Lillian Marijnissen, Oss      SP 


 
Voor een meerderheid zijn minimaal 4 partijen nodig. De coalitieonderhandelingen worden 
als moeilijk gezien, maar men hoopt, dat er voor de zomer een nieuw kabinet is gevormd.  
 
Nordrhein-Westfalen 
Op 14 mei hebben in Nordrhein-Westfalen de Landtagsverkiezingen plaatsgevonden. In 
totaal hebben 5 partijen één of meerdere zetels in het parlement verkregen.  


- SPD    31,5% (-7,6)     69 zetels 
- CDU   33 % (+ 6,7)     72 zetels 
- Grüne   6,3 % (-5,0)     14 zetels 
- FDP   12,7 % (+4,1)     28 zetels 
- Piraten 0,9 % (-6,9)       0 zetels   
- Linke  4,9% (+2,4)       0 zetels 
- AfD  7,3 % (+7,3)     16 zetels 
- Overige 3,4 % (-1)       0 zetels 


 
  







Uit de Euregio Rijn-Waal zijn de volgende personen in de Landtag gekozen:  
Kreis Kleve  Margret Voßeler   CDU   
   Dr. Günter Bergmann   CDU  
   Stephan Haupt   FDP  
Kreis Wesel  Stefan Zimkeit    SPD   
   René Schneider   SPD   
   Charlotte Quik    CDU   
   Ibrahim Yetim    SPD   
Stadt Duisburg Sarah Phillip    SPD    
   Rainer Bischoff   SPD   
   Ralf Jäger    SPD   
   Frank Börner    SPD   
Stadt Düsseldorf Olaf Lehne     CDU   
   Marco Schmitz   CDU   
   Angela Erwin    CDU   
   Peter Preuß    CDU  
   Markus Herbert Weske  SPD 
   Monika Düker    Grüne 
   Christian Wolfgang Lindner  FDP 
   Rainer Matheisen   FDP 
   Nic Peter Vogel   AfD  
 
Er zijn in totaal 199 zetels in de Landtag. Voor een meerderheid zijn minimaal 100 zetels 
nodig. Voor een coalitie zijn diverse combinaties mogelijk. Een coalitie van CDU en FDP zou 
de kleinst mogelijke meerderheid van 100 zetels hebben. 
 
Op 24 september vinden de Duitse Bondsdagverkiezingen plaats. Hierover zal t.z.t. worden 
bericht.  
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
  







Euregioraad 
01-06-2017 


Punt 6 
 
 
Terugblik 
 
Roemeens bezoek voor de Euregio Rijn-Waal 
Van 16 t/m 18 mei waren drie vertegenwoordigers van het Roemeense ministerie voor 
regionale ontwikkeling en overheidszaken te gast bij het Gemeenschappelijk INTERREG 
Secretariaat Deutschland-Nederland, dat gevestigd is bij de Euregio Rijn-Waal. 
Mihaela-Elena Dragne, Doina Iona Mindru en Anca Mihaela Rader werken voor het 
Europese grensoverschrijdende programma INTERREG IPA CBC Roemenië-Servië. HET 
IPA CBC programma is bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking tussen EU-
lidstaten en (potentiële) kandidaat-lidstaten te bevorderen. De EU biedt Europese 
programma´s de kans om van elkaar te leren en best practices uit te wisselen. Het 
Roemeense werkbezoek aan INTERREG Deutschland-Nederland vindt in dit kader plaats.  
De Roemenen werden op 16 mei welkom geheten door Euregio-secretaris Sjaak Kamps en 
Peter Paul Knol, hoofd van het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat. Daarna  gingen 
de aanwezigen dieper in op de structuur en organisatie van het INTERREG-programma, 
waarbij met name de interne en financiële controlemechanismen centraal stonden. 
Daarnaast stonden er diverse werkbezoeken in de regio op het programma, waaronder een 
bezoek aan het INTERREG-project Grenzen Bewegen. Binnen dit project werken diverse 
Nederlandse en Duitse gemeenten en opleidingsinstellingen samen om langdurig 
werkelozen weer perspectief op een baan te bieden.  
 
Europa om de Hoek Kijkdagen in Arnhem goed bezocht 
Ruim 70 geïnteresseerden uit Nederland en Duitsland hadden zich aangemeld voor de 
Europa om de Hoek Kijkdagen op 12 mei in Arnhem. In de enige trolleybuswerkplaats van 
Nederland leerden zij alles over de toekomst van elektrisch vervoer.  
Arnhem is de enige “Trolleystad” van Nederland. Gold de trolleybus een paar jaar geleden 
nog als verouderd, inmiddels is het elektrische openbaar vervoer weer helemaal terug en 
wordt er gewerkt aan de toekomst! Om de trolleybus ook buiten het net met accu’s te kunnen 
laten rijden, en om de infrastructuur bijvoorbeeld voor elektrische auto’s te kunnen 
gebruiken, is het INTERREG-project “E-Bus 2020” in samenwerking met Duitse partners 
opgezet. Dit project werd door de heer Manheller van lead partner Vossloh Kiepe uit 
Düsseldorf toegelicht. De Europa Kijkdagen vinden elk jaar plaats met het doel het brede 
publiek kennis te laten maken met EU-gesubsidieerde projecten bij hen in de buurt. 
Initiatiefnemer is het Ministerie van Economische Zaken. Het EU-programma Deutschland-
Nederland neemt, net als veel andere EU-programma´s, hieraan deel.  
 
INTERREG-delegatie bezoekt technologieproject in de Euregio Rijn-Waal 
Afgelopen vrijdag brachten dr. Michiel Scheffer, voorzitter van het Comité van Toezicht 
INTERREG Deutschland-Nederland en gedeputeerde van de provincie Gelderland en Dr. 
Günther Horzetzky, staatssecretaris voor economie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in 
het kader van hun kwartaalsoverleg een bezoek aan het INTERREG-project XTC-ID.  
Binnen dit project wordt gewerkt aan een alternatief voor de streepjes- of barcode. De 
projectpartners van het project XTC-ID (eXtreme Temperature RFID Transponder), een 
bedrijvenconsortium onder aanvoering van IMST GmbH uit Kamp-Lintfort en de Universiteit 
Twente ontwikkelen in het kader van dit INTERREG-project een RFID-chip die veel breder 
inzetbaar zijn en bestand is tegen deze hoge temperaturen. De beide heren waren te gast bij 
leadpartner IMST GmbH en zij kregen na een informatieve presentatie een rondleiding door 
dit innovatieve bedrijf met 145 medewerkers. IMST GmbH is verder betrokken bij de 
INTERREG-projecten “Smart Inspectors”, “Abel” en “Spectors”. 
 
 







Start nieuw Euregio-project: RheijnLand.Xperiences  
Op 20 april vond in Schloss Moyland de perspresentatie plaats van het project 
RheijnLand.Xperiences. Dit project is onlangs gestart en tijdens de perspresentatie gaven de 
projectpartners een preview. Doel van het project is de aantrekkelijkheid van de regio te 
verhogen en het bezoek van de streken aan beide kanten van de grens te stimuleren. 
Innovatie, samenwerking en regionale cultuurpromotie staan daarbij centraal.  De musea 
gaan de gezamenlijke geschiedenis van de grensstreek vertellen, aan de hand van 
grensoverschrijdende thema’s, zoals ‘de Romeinen’, ‘Hertogen en Graven’;  en ‘de Tweede 
Wereldoorlog’. Hierbij zullen de musea zich vooral sterk richten op de jeugd. Zij gaan 
daarom, ondersteund door experts en studenten van de twee hogescholen, hun collecties en 
exposities digitaal ontsluiten en verbinden middels ‘gamification’, ‘geocaching’, ‘augmented 
reality’ en ‘storytelling’. Erfgoed Gelderland is Lead Partner van het project. De verdere 
partners in het project zijn: Archäologischer Park Xanten, Geldersch Landschap & Kasteelen, 
Museum Arnhem, Museum Goch, Museum Kurhaus Kleve, Museum Schloß Moyland, 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Nederlands Openluchtmuseum, de  Hochschule 
Rhein-Waal, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de toerismebureaus 
Niederrhein Tourismus en RBT KAN. Het project wordt in het kader van het INTERREG-
programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund. 
 
Leerlingen Griftland College Soest bezoeken Duitsland 
Afgelopen dinsdagmiddag bezochten bijna 50 3-Havoleerlingen van het Griftlandcollege uit 
Soest (Utr.) de Euregio Rijn-Waal. De leerlingen staan dit jaar voor de keuze van hun 
vakkenpakket voor de bovenbouw en daarmee ook voor de keuze om het vak Duits al dan 
niet houden. Medewerkers van de Euregio Rijn-Waal informeerden de leerlingen daarom 
over de voordelen die het kiezen voor Duits heeft. Vervolgens brachten de leerlingen nog 
een bezoek aan de Hochschule Rhein-Waal en sloten zij het bezoek aan Duitsland af met 
enkele opdrachten in de winkelstraat van Kleve. 
 
Nieuwe grensoverschrijdend trein in de Euregio Rijn-Waal 
Op perron 6b van station Arnhem Centraal reed om 13.45 uur keurig op tijd de RE19 uit 
Duisburg binnen. De passagiers, onder wie consul-generaal Ton Lansink en Stephan Krenz, 
Managing Director van Abellio Deutschland werden ontvangen door Gedeputeerde Conny 
Bieze, wethouder Geert Ritsema van Arnhem en Bert Groenewegen, financieel directeur van 
NS. Na enkele toespraken op het feestelijk aangeklede perron konden de ca. 100 
aanwezigen de nieuwe trein ook van binnen bekijken. Eveneens keurig op tijd vertrok de 
trein om 14.05 uur weer richting Duisburg. Vanaf 6 april is er voor reizigers weer een 
verbinding tussen Arnhem en Zevenaar en Emmerich en verder naar Düsseldorf. Voor 
passagiers op het Nederlandse traject kan de OV-chipkaart gebruikt worden. Reizigers die 
naar Duitsland willen, kunnen op de stations van Arnhem en Zevenaar bij een Duitse 
automaat een kaartje kopen. 
  
Veel belangstelling voor Euregio-rondleiding  
Op 8 maart bood de Euregio Rijn-Waal een rondleiding voor ca. 25 geïnteresseerde 
inwoners uit Kleve en omgeving aan. Meerdere medewerkers informeerden de bezoekers 
over de taken van de Euregio Rijn-Waal, de subsidiemogelijkheden voor 
grensoverschrijdende projecten en over het historische Haus Schmithausen en het moderne 
Euregio-Forum. De rondleiding was onderdeel van een serie bedrijfsbezichtigingen in 
Kleefse bedrijven. Deze bedrijfsbezichtigingen worden door Kleve Marketing aangeboden in 
het kader van “775 Jahre Stadt Kleve”. Ook op zondag, 10 september, de Duitse open 
monumentendag, opent de Euregio Rijn-Waal tussen 11.00 en16.00 uur haar deuren voor 
belangstellende bezoekers. 
  
Eerste spreekuur voor grensgangers op locatie in Kranenburg 
Dinsdag 7 maart vond voor het eerst een spreekuur op locatie van het GrensInfoPunt van de 
Euregio Rijn-Waal plaats. Deze primeur vond plaats in het gemeentehuis van de gemeente 
Kranenburg. Van 9.00 tot 12:30 uur konden grenspendelaars hier met al hun vragen terecht. 







Alleen al in Kranenburg wonen rond de 3000 Nederlanders, die veelal nog steeds in 
Nederland werken. Voor het beantwoorden van de vaak gecompliceerde vragen waren 
deskundige adviseurs aanwezig. Van het zoeken van een baan tot een verzekering en 
belasting: bezoekers wendden zich met allerlei problemen tot de aanwezige experts. Omdat 
de grenspendelaars zich vaak in een unieke en individuele situatie bevinden, stellen zij de 
persoonlijke benadering van het GrensInfoPunt op prijs. Vanaf nu zal er in Kranenburg ieder 
kwartaal een spreekuur plaatsvinden. Het volgende spreekuur zal op 6 juni 2017 
plaatsvinden.  
 
Startbijeenkomst Internationaal netwerkburo goed bezocht 
„Pragmatisch samenwerken over de grens“ was de uitnodiging aan ondernemers uit de 
Achterhoek en de regio Bocholt voor de startbijeenkomst op 2 maart van het Internationaal 
Netwerkburo in het hotel „Am Erzengel“ in Bocholt. Het project is een initiatief van 
Wirtschaftsförderung Bocholt en de gemeente Oude IJsselstreek.  Gesprekken aanknopen 
en elkaar leren kennen vormden de inhoud van de door meer dan 100 Nederlandse en 
Duitse ondernemers bezochte bijeenkomst. Het Interreg-project „Internationaal Netwerkburo“ 
is eind 2016 gestart. Het betreft o.a. een servicepunt voor bedrijven die grensoverschrijdend 
actief willen worden.  In de beide initiatief-gemeenten  Bocholt en Oude IJsselstreek staan 
contactpersonen klaar om vragen van ondernemers te beantwoorden en eventueel een 
afspraak te maak met de match-maker die bedrijven uit beide landen aan elkaar koppelt. 
Meer informatie is te vinden op www.internationales-netzwerkbuero.de. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 



http://www.internationales-netzwerkbuero.de/
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INTERREG VA - Projectoverzicht 
 
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. 
 
De tot nu toe aan de Euregioraad voorgelegde projectvoorstellen konden tot op één 
projectaanvraag na (Regional Skills Labs) aan de INTERREG VA stuugroep met een positief 
advies worden voorgelegd. Deze zijn inmiddels goedgekeurd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
Mio.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
€ 101,9 milj. in projecten vastgelegd. Voor nieuwe bovenregionale projecten zijn nog 
INTERREG-middelen ter hoogte van € 2,1 milj. voor reeds voorgeselecteerde projecten van 
de Ems-Dollart Regio en de euregio rijn-maas-noord beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) is voor nieuwe regionale projecten nog een INTERREG-budget ter hoogte van 
€ 8,8 milj. beschikbaar. 
 


• Het project Regional Skills Labs, dat op 24-11-2016 aan de Euregioraad is 
voorgelegd, kon tot nu toe niet door de INTERREG-stuurgroep worden goedgekeurd. 
Op basis van de actuele projectontwikkeling is de goedkeuring van dit project 
voorzien in de stuugroepvergadering van Juni 2017. (EU-bijdrage ERW:  
€ 469.649,50)  


 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema’s met een INTERREG budget € 20,8 milj.) is voor 
nieuwe regionale projecten nog een INTERREG-budget ter hoogte van € 3,6 milj. 
beschikbaar. 
 


• Het project The Green and Blue Rhine Alliance, dat eveneens aan de Euregioraad op 
24-11-2016 werd voorgelegd, kon via een schriftelijke procedure op 16-05-2017, 
onder voorbehoud van de schriftelijke cofinancieringstoezegging van de Provincie 
Gelderland en het Wirtschaftsministerium NRW, worden goedgekeurd. (EU-bijdrage 
ERW: € 1.772.690,40) 


 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 12,4 milj. (incl. 
ca. € 469.649,50 voor Regional Skills Labs) 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  
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Presseinformation – 214/3/2017 


Entscheidung des Kabinetts zu REGIONALEN 
2022 und 2025: Gleich drei Regionen erhalten 
den Zuschlag und bekommen millionenschwe-
re Förderung des Landes NRW 


Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
teilt mit: 


REGIONALEN verbessern die interkommunale Zusammenarbeit von 


Städten und Gemeinden und stärken dadurch die Regionen, deren Wirt-


schaft, den Tourismus und die Mobilität der Menschen vor Ort. Aus ins-


gesamt sieben Bewerbern hat das Landeskabinett nun drei Regionen 


ausgewählt, die sich für die Durchführung der REGIONALEN 2022 und 


2025 beworben haben. Die konkrete zeitliche Abfolge wird noch festge-


legt werden. Die Kooperationen von Kreisen, Städten und Gemeinden 


werden mit Fördermitteln des Landes NRW in dreistelliger Millionenhöhe 


unterstützt. Folgende Regionen haben den Zuschlag erhalten: 


 


• Bergisches Rheinland mit dem Oberbergischen Kreis, Teilen des 


 Rhein-Sieg-Kreises und dem Rheinisch-Bergischen Kreis 


• Südwestfalen mit den Kreisen Soest, Olpe, Siegen-Wittgenstein, 


dem Märkischen Kreis und dem Hochsauerlandkreis 


• Ostwestfalen-Lippe mit den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, 


Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn sowie der kreisfreien 


Stadt Bielefeld 


 


Stadtentwicklungsminister Michael Groschek sagte nach der Kabinetts-


entscheidung: „Die REGIONALEN in NRW haben sich zu echten Ren-


nern entwickelt und sind bundesweit einzigartig. Sie eröffnen der jewei-


ligen Region vielfältige Möglichkeiten, das Lebensumfeld der Menschen 


attraktiver zu gestalten. Mit Hilfe der REGIONALEN verbessert sich fast 


automatisch die Schlagkraft der Regionen. Das große Interesse und die 


bemerkenswerte Qualität der Bewerbungen zeigen einmal mehr, wie 


wichtig dieses Format für die Entwicklung der Regionen des Landes ist.“ 
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Das Landeskabinett hat sich mit dieser Entscheidung der einstimmigen 


Empfehlung der Fachjury angeschlossen. Bei allen drei Wettbewerbs-


beiträgen handelt es sich um strukturell und konzeptionell angelegte 


Bewerbungen, die Themen von Stadt-Land-Beziehungen in überzeu-


gender Weise und mit erfolgversprechenden regionalen Strategien an-


gehen. 


 


Die Kommunen im Bergischen Rheinland wollen stärker kooperieren, 


um gegen die großen Städte der Rheinschiene bestehen zu können. So 


soll in dem ländlichen Raum mit verschiedenen Maßnahmen unter an-


derem die Wirtschaft gestärkt werden, damit die Region nicht nur als 


Pendlerregion wahrgenommen wird.  


 


Ostwestfalen-Lippe ist mit seinen Stadtzentren und dem ländlichen 


Raum sehr vielfältig aufgestellt. Die Attraktivität der Region soll durch 


eine gleichmäßigere Entwicklung sichergestellt werden, beispielsweise 


durch eine verbesserte Daseinsvorsorge.  


 


Südwestfalen schließlich möchte verhindern, dass insbesondere junge 


Menschen die Region verlassen und setzt hierfür ganz auf die Digitali-


sierung. Beispielsweise sollen mit digitalen Plattformen Mobilität der 


Menschen vor Ort erhöht oder die gesundheitliche Versorgung verbes-


sert werden. 


 


Auch die Bewerbungen der anderen vier Regionen konnten mit guten 


Ideen punkten. Daher wird die Landesregierung mit den Empfehlungen 


der Jury auf die einzelnen Regionen noch gesondert zugehen: 


 


• Bergisches Städtedreieck mit dem Kreis Mettmann: 


Die Landesregierung wird nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten 


suchen, um das für die Region typische sehr stark ausgeprägte bürger-


schaftliche Engagement zu unterstützen. 


 


• Stadt Hagen zusammen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis, den Städ-


ten Fröndenberg und Schwerte sowie den Städten Dortmund und 


Bochum und dem Regionalverband Ruhr als Partner:  


Für die besonderen Problemlagen entlang der B7 sind zukunftsweisen-


de Lösungen zu finden, beispielsweise durch städtebauliche und Natur-
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schutz-Maßnahmen. Die Landesregierung wird prüfen, wie sie diesen 


Prozess unterstützen kann. 


 


• Innovationsregion Rheinisches Revier mit den Kreisen Düren, 


Euskirchen, Heinsberg, Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Kreis Neuss 


sowie der Städteregion Aachen: 


Die Landesregierung wird nach Möglichkeiten suchen, die Konzepte für 


einen Strukturwandel in dem ehemaligen Braunkohlerevier vor allem mit 


Planungsprozessen besonders zu unterstützen. Dafür werden Wissen-


schaftsministerin Svenja Schulze, Wirtschaftsminister Garrelt Duin und 


Stadtentwicklungsminister Michael Groschek auf die Region zugehen, 


um konkrete Umsetzungsschritte zu vereinbaren.  


 


• NiederRheinLande – die Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld 


und Mönchengladbach, die Kreise Kleve, Viersen und Wesel, der 


Rhein-Kreis Neuss sowie Teile der Provinz Gelderland, Limburg 


und Nordbrabant: 


Die Kooperation mit den Niederlanden ist ein Alleinstellungsmerkmal der 


Region und als dieses besonders zu würdigen. Dazu zählt beispielswei-


se die Schaffung von grenzüberschreitenden Radwegen. Daher wird 


das Land prüfen, innerhalb bestehender Strukturen und Förderangebote 


diese Form regionaler Kooperation zu unterstützen. 


  


Mit den REGIONALEN macht die Landesregierung ein bundesweit ein-


maliges Angebot für interkommunale Kooperation. Im Rahmen der  


REGIONALE 2016 hat das Land NRW alleine dem Westlichen Münster-


land bislang 114 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Investitions-


volumen ist um ein Vielfaches höher. Die konkreten Durchführungszeit-


räume werden mit den drei ausgewählten Regionen auf Grundlage ihrer 


Projektabläufe verabredet. 


 


Pressekontakt: maik.grimmeck@mbwsv.nrw.de, Tel. 0211/3843-1019 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung http://www.land.nrw 



http://www.land.nrw/
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INTERREG VA  
Übersicht People to People Projekte 
Overzicht People to People projecten 
 
Folgende People to people Projekte wurden bisher durch den Vorstand genehmigt: 
Volgende People to People projecten zijn door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd: 
 
Priorität I: 
 


Projekt a):     Exclusief in groente 
Leadpartner:     Neijenhuis B.V., Huissen 
Partner:     HAS Kennistransfer en Bedrijfsop-leidingen, Aleven,  
     Bioland-Gärtnei Brands, Richtersgut 
Kosten:     € 39.979,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:  € 19.979,- 
 
Kurzbeschreibung/   Machbarkeitsstudie zwecks Entwicklung eines  
korte omschrijving:   geeigneten Finanzierungsmodels für lokale  
     agrarische Betriebe.  
      
     Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. de ontwikkeling van een 
     geschikt financieringsmodel voor lokale agrarische 
     bedrijven 
 
 
Projekt b):     Innovationsbefähigung 
Leadpartner:     BGI Straelen 
Partner:     VGB Aalsmeer 
Kosten:     € 50.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:  € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Erschließung der 
korte omschrijving:   Innovationskraft für die grüne Branche im Bereich der 


Euregio mit den Trends Urban-Gardening und Garden-
Living.  
 
Ontwikkelen van uitgangspunten voor de groene 
branche in de Euregio m.b.t. de trends Urban-Gardening 
en Garden-Living 


 
 
Projekt c):     Automatische Kolinieteller 
Leadpartner:     TEVEL Techniek BV Westervoort 
Partner:     SMD Production Technology Krefeld 
 
Kosten:     € 51.480,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:  € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Entwicklung eines automatischen Koloniezählers,  
korte omschrijving: zwecks Verbesserung der Lebensmittel-qualität und 


Lebens-mittelsicherheit in der „Food“-Industrie.  







 
 Ontwikkelen van een automatische kolonieteller, om de 


levensmiddelkwaliteit en –zekerheid in de food-branche 
te verbeteren. 


 


 


Projekt q):     Euregionale EXXL 


Leadpartner:     Stadt Duisburg 
Partner: Provincie Gelderland 
 
Kosten:     € 51.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Mit diesem Projekt  beabsichtigen die Mitglieds- 
korte omschrijving: körperschaften der Euregio Rhein-Waal, sich um die von 


der Landesregierung NRW ausgeschriebenen 
Wettbewerbe der  REGIONALEN 2022 – 2025 zu 
bewerben. Das Ziel des beantragten People II People-
Projekts ist es, den Prozess dieser Bewerbung 
anzuschieben und zu koordinieren.  


  
 Met dit project stellen de bij de Euregio Rijn-Waal 


aangesloten leden zich ten doel, te solliciteren naar 
deelname aan de door de deelstaatregering van 
Noordrijn-Westfalen uitgeschreven strijd van de 
REGIONALEN 2022 – 2025. Het doel van het 
aangevraagde People II People-project is om deze 
sollicitatie te coördineren en een duwtje in de rug te 
geven. 


 
 
Projekt r):  Natürlich gesunde Kälber in Deutschland und den 


Niederlanden 
Leadpartner:     Feed Innovation Service BV Wageningen 
Partner: Haprodia GmbH Garrel, GIQS e.V. Kleve 
 
Kosten:     € 50.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Innerhalb dieses Projektes soll ein natürliches Produkt 
korte omschrijving: entwickelt werden, das das Wachstum des Parasiten 


Cryptosporidium parvum, der für eine hohe Sterblichkeit 
bei Kälbern sorgt, im Tier bremst.  


  
 Binnen dit project wordt een natuurlijk product ontwikkelt 


dat de groei van de parasiet Cryptosporidium parvum, 
die voor een hoog aantal sterfgevallen bij kalveren zorgt, 
in het dier zelf remt. 


 
 
  







 
Priorität II: 
 
Projekt d):     Mijnbuurtje 
Leadpartner:     Mijnbuurtje (Munity Services BV) 
Partner:     Gemeinde Kranenburg, Stichting Welzijn Groesbeek,  
     Stichting Wijkkrant & wijkwebsite Nijmegen-Oost,  
     Seniorenresidenz Kranenburg 
 
Kosten:     € 51.085,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Aufbau eines interaktiven, grenzüberschreitenden  
korte omschrijving:   Offline- und Online-Nachbarschaftsnetzwerkes  


Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, bei dem 
Bürger ebenso wie Gemeinden, private und öffentliche 
Organisationen beteiligt sind.  
 
Opbouw van een interactieve, grensoverschrijdende 
offline- en online buurt-netwerk Kranenburg-
Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, waarbij burgers, 
gemeenten en private en openbare instellingen bij 
betrokken worden. 


 
Projekt e):     International Junior Councillor Advisor 
Leadpartner:     Stadt Duisburg 
Partner:     Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Kosten:     € 50.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Mentoring-Projekt in dem Ratsmitglieder Studenten 
korte omschrijving:   begleiten und andersherum Studenten Ratsmitglieder  


beraten.  
Mentoring-project waain raadsleden studenten 
begeleiden en andersom studenten advies verlenen aan 
raadsleden. 


 
Projekt f):     Veiligheid zonder grenzen 
Leadpartner:     Stadt Kleve 
Partner:     Freiwillige Feuerwehr Kleve-Rindern, Brandweer  


Millingen aan de Rijn, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 
Kosten:     € 49.971,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 24.810,- 
 
Kurzbeschreibung/   Intensive Zusammenarbeit der Feuerwehren aufgrund  
korte omschrijving:   gestiegener Anforderungen und Pflichten an die  
     Führungskräfte, Atemschutzgeräteträger,  
     Dokumentationspflichten, sowie Ausbildungsinhalte.  
      
     Intensieve samenwerking tussen de brandweren op  
     basis van verhoogte eisen en plichten aan de  
     leidinggevenden, ademhalingsbeschermingsaparatuur,  
     documentatieplichten en opleiding. 
  







 
Projekt g):     200 Jahre D/NL-Grenze 
Leadpartner:     Gemeinde Kranenburg 
Partner:     Gemeente Berg en Dal, Grenzlandkomitee Kranenburg 
 
Kosten:     € 8.750,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 4.375,- 
 
Kurzbeschreibung/   Grenzüberschreitende Gedenkveranstaltung zur  
korte omschrijving:   Feststellung des heutigen Grenzverlaufs in Kranenburg  
     zum 200. Mal.  
      
     Grensoverschrijdend herdenkings-evenement ter  
     vastlegging van de huidige grens in  Kranenburg voor de 
     200e keer. 
 
Projekt h):     Grenzüberquerende Erkundung in der Musik  
Leadpartner:     Stichting Akoesticum Ede  
Partner:     Landesmusikakademie NRW e.V. Heek 
 
Kosten:     € 24.201,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 11.941,- 
 
Kurzbeschreibung/   Grenzüberschreitender Austausch zweier Musikschulen  
korte omschrijving:   mit Themen wie Musikerziehung, Integration von  


Flüchtlingen, Musizieren mit Behinderten und Senioren,  
sowie Sondierung unterschiedlicher Strukturen.  
 
Grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee 
muziekscholen met thema´s zoals vorming, integratie 
van vluchtelingen, muziek maken met mensen met een 
beperking en ouderen en verkenning van wederzijdse 
structuren. 


 


Projekt i):     Corrie en Joseph 
Leadpartner:     Stichting Het Wilde Oog Nijmegen 
Partner:     Bildungszentrum Wasserburg Rindern 
 
Kosten:     € 68.728,- 
EU-Mittel:     € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Kunstprojekt bei dem Kunst von Beuys mit Tracht aus  
korte omschrijving:   Spakenburg kombiniert wird, durchgeführt von 2  


Schulen aus Kleve und 2 aus Nijmegen.  
 
Kunstproject waarin de kunst van Beuys gecombineerd 
wordt met Spakenburgse kleeddracht, uitgevoerd door 
twee scholen uit Kleve en 2 uit Nijmegen.  


  







 
Projekt j):     Huis Wylerberg Ein Grenzfall 
Leadpartner:     Stichting Vogelonderzoek Nederland 
Partner:     Musik Biennale Niederrhein, Kulturraum Niederrhein 
 
Kosten:     € 44.300,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 22.150,- 
 


Kurzbeschreibung/   Diverse Aktivitäten rund um Huis Wylerberg zu den  
korte omschrijving:   Themen Musik, Theater, Austauschprogramm mit  


behinderten Menschen, Lesungen etc.  
 
Diverse activiteiten rond om Huis Wylerberg met 
thema´s zoals muziek, theater, uitwisselingsprogramma 
voor mensen met een beperking, lezingen enz. 


 
Projekt k):     Poetryfilm across the borders 
Leadpartner:     Stichting DZIGA Nijmegen  
Partner:     Filmwerkstatt Münster 
 
Kosten:     € 30.016,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:  € 10.000,- 
 


Kurzbeschreibung/   Grenzübergreifenden Workshop für junge Dichter und 
korte omschrijving:   Filmemacher aus Deutschland und den Niederlanden  


zwecks gemeinsamer Produktion von Poesiefilmen. 
Grensoverschrijdende workshop voor jonge dichters en 
filmmakers uit Duitsland en Nederland voor gezamelijke 
productie van poëzie-films.  


 
Projekt l):     Reiten 2.0 
Leadpartner:     Niederrhein Tourismus 
Partner:  Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg, 


Grenzenlos Reiten e.V., Pferdesportverband Rheinland 
e.V., Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, EAW 
Kreis Wesel, Kreis Kleve, Bauen und Umwelt, 
Kreisverband Kleve der Freizeitreiter und –fahrer in 
Deutschland e.V., Kreis Wesel, Natur-, 
Landschaftsschutz, Landwirtschaft, 
Kreispferdesportverband Kleve e.V., 
Kreispferdesportverband Wesel e.V 


 
Kosten:     € 50.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 


Kurzbeschreibung/   Ziel des Projektes ist es, die bereits vorhandenen  
korte omschrijving:   Reitwege und Reitrouten der Region neu zu sortieren,  


eine Neubeschilderung vorzubereiten und auf digitalem  
Wege die Routen und Strecken zu erfassen und online  
abzubilden.  
 
Doelstelling van het project is, de reeds aanwezige 
ruiterpaden en ruiterroutes opnieuw te categoriseren, 







bewegwijzeren, digitaliseren en online beschikbaar te 
maken. 


   
 
Projekt m):     Wanderkarte Reichswald 
Leadpartner:     Kleve Marketing 
Partner:  Gemeinde Kranenburg, Gemeinde Bedburg-Hau, Stadt 


Goch, Gemeente Berg en Dal, Gemeente Gennep 
 
Kosten:     € 8.325,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 4.162,50 
 


Kurzbeschreibung/   Da keine umfassende Wanderkarte für das    
korte omschrijving:   Naherholungsgebiet Reichswald existiert, haben die o.g.  


Partner beschlossen, eine Wanderkarte erarbeiten zu 
lassen, welche sich sowohl an Touristen als auch an 
wanderbegeisterte Bewohner der Region richtet.  
 
Omdat er geen omvattende wandelkaart bestaat voor 
het recreatiegebied Reichswald hebben de 
bovengenoemde partners besloten om een kaart te laten 
ontwikkelen die bestemd is voor toeristen en ook 
wandelenthousiaste mensen uit de regio. 


 


Projekt n):  Grenzüberschreitende Begegnung für hochbegabte 
Nachwuchspianisten aus D und NL 


Leadpartner:     Wasserburg Rindern  
Partner: Gesellschaft für internationale Begegnungen e.V., 


Stichting Podiumkunsten de Weijer, Vrienden van de 
Oude Jan 


 
Kosten:     € 39.222,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 19.611,- 
 
Kurzbeschreibung/   Ziel des Projektes ist die gemeinsame Begegnung  
korte omschrijving:   hochbegabter junger Pianisten, die sich üblicherweise  


nur als Konkurrenten bei internationalen Klavier- 
Wettbewerben erleben.  
 
Doel van het project is de gemeenschappelijke 
ontmoeting van begaafde jonge pianisten die 
normaalgesproken elkaar als concurrenten ontmoeten 
tijdens internationale wedsstrijden.  


 
 
  







Projekt o):  Vereint Geschichte leben 
Leadpartner:     Historische Kring Huissen 
Partner: Emmericher Geschichtsverein 
 
Kosten:     € 35.950,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 17.200,- 
 
Kurzbeschreibung/   Thema ist die gemeinsame, grenzüberschreitende 
korte omschrijving: Geschichte rund um die Clever Enklaven, die vor genau 


200 Jahren niederländisch wurden. Dies soll nun 
diskutiert und einer größeren Öffentlichkeit transparent 
gemacht werden. Die Recherche mündet in einem Buch, 
dass als Material  Schulen, Organisationen und 
Verwaltungen frei zur Verfügung gestellt werden soll.  


  
 Thema is de gemeenschappelijke grensoverschrijdende 


historie rond om de Cleefse enclaves die precies 200 
jaar geleden Nederlands werden. Dit wordt nu 
besproken en breed openbaar en transparant gemaakt. 
Als resultaat verschijnt er een boek dat scholen, 
organisaties en openbare instellingen gratis ter 
beschikking gesteld wordt. 


 
 
Projekt p):  Obstbaumalleen in der ERW 
Leadpartner:     ECNC - European Centre for Nature Kleve 
Partner: Gemeente Overbetuwe, Gemeente Arnhem, Stadt 


Rheinberg, Ökozucht Buckow GmbH Xanten, RBT 
Rivierenland 


 
Kosten:     € 50.013,80 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Ziel des Projektes ist es, einen Plan hinsichtlich der 
korte omschrijving: Entwicklung eines Obstalleen-Netzwerkes in der Euregio 


Rhein-Waal aufzusetzen, die für eine grenz-
überschreitende, gesellschaftliche, ökonomische und 
ökologische Verbindung in der Region sorgt.  


 
 Doel van het project is het opstellen van een breed 


gedragen plan voor de ontwikkeling van een fruitalleen-
netwerk in de Euregio Rijn-Waal, die voor een 
grensoverschrijdende, maatschappelijke, economische 
en ecologische verbinding in de regio zorgt. 


 
 
 
  







Projekt r):  Die Region Rhein und Waal entdecken 
Leadpartner:     Stichting de Bastei Nijmegen 
Partner: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 
 
Kosten:     € 56.124,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   In diesem Projekt werden die bestehenden und neuen  
korte omschrijving: Projekte in den Bereichen Natur, Umweltbildung und der 


Kulturgeschichte als gemeinsamer Grundlage  im Land 
von Rhein und Waal grenzüberschreitend miteinander 
verknüpft und die Zusammenarbeit in Bezug auf 
Bildung, Tourismus und die Identität der Grenzregion 
gefördert.  


  
 Het project beoogt de grensoverschrijdende koppeling 


van bestaande en nieuwe projecten op het gebied van 
natuur-, milieu-educatie en culturele geschiedenis, 
evenals een grensoverschrijdende verknoping van de 
gemeenschappelijke basis in het land van Rijn en Waal 
en het bevorderen van de samenwerking met betrekking 
tot onderwijs, toerisme en de identiteit in de grensregio. 


 
 
Projekt s):     M4M – Menschen für Menschen 


Leadpartner:     Stadt Duisburg 
Partner: Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, Gemeente 


Ede, Stadt Düsseldorf, Stadt Moers 
 
Kosten:     € 50.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Die sechs Großstädte der Euregio Rhein-Waal 
korte omschrijving: (Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnheim, Nimwegen, 


Ede) sehen sich in der Verantwortung zu einem Beitrag 
zur Integration von Flüchtlingen. Gemeinsam wurde 
deshalb ein Prozess des grenzüberschreitenden 
Austausches angestoßen und zwar unter Einbezug von 
Freiwilligenorganisationen.  Gemeinsam mit den 
öffentlich handelnden Akteuren leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zur Integration und tragen dafür 
Sorge, dass die Integration der Menschen in Europa 
gelingt.  


 
 De zes 100.000+steden in de Euregio Rijn-Waal 


(Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen en 
Ede) hebben allen een verantwoordelijkheid voor de 
integratie van vluchtelingen. Zij hebben daarom 
gezamenlijk het initiatief genomen voor een 
grensoverschrijdende uitwisseling onder participatie van 
vrijwilligersorganisaties. Samen met de professionals in 
het werkveld bieden zij een waardevolle bijdrage aan de 
integratie van de vluchtelingen en zorgen er daardoor 
voor dat zij succesvol worden opgenomen in Europa. 


 







 
 
 
Projekt t):  Buren stellen zich voor 
Leadpartner:     Vereniging Leefbaarheid Netterden 
Partner: Heimatverein Anholt 
 
Kosten:     € 21.000,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 10.500,- 
 
Kurzbeschreibung/   Grenzüberschreitende Wanderausstellung, organisiert 
korte omschrijving: von den Heimat- und Verschönerungsvereine der 


Ortschaften an der deutsch-niederländischen Grenze 
zwischen Suderwick /Dinxperlo im Osten und 
Hüthum/Netterden im Westen mit dem Schwerpunkt 
Beziehungen zwischen den Menschen auf beiden Seiten 
der Grenze in Geschichte und Gegenwart. Des Weiteren 
werden in Zusammenarbeit mit Schulen, Sport- und 
Musikvereinigungen u.a. Vereinen Veranstaltungen 
organisiert. 


 
 Grensoverschrijdende wandeltententoonstelling 


georganiseerd van de heemkundekringen langs de 
Duits-Nederlandse grens tussen Suderwick /Dinxperlo in 
het Oosten en Hüthum/Netterden in het Westen met 
focus op de relatie tussen de mensen wederzijds de 
grens in verleden en de toekomst. Bovendien worden er 
on coöperatie met scholen, sport- en 
muziekverenigingen e.a. verenigingen evenementen 
georganiseerd.  


 
 
 
Projekt u):  Kommunale Inklusion 
Leadpartner:     Zorgbelang Gelderland 
Partner: Paritätischer Wohlfahrtsverband Ortsgruppe Kleve, 


Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten 
(APCG) 


 
Kosten:     € 39.582,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 19.791,- 
 
Kurzbeschreibung/   Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, 
korte omschrijving: inwieweit Inklusion in den Gemeinden bereits umgesetzt 


wurde / Het project houdt zich bezig met het thema in 
hoeverre inclusie binnen gemeentes reeds gerealiseerd 
is.  


 
 
Projekt v):  Grenzklänge 
Leadpartner:     Het Gelders Orkest 
Partner: Düsseldorfer Symphoniker 
 
Kosten:     € 49.975,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 24.987,50 
 







Kurzbeschreibung/   Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, 
korte omschrijving: wie sich privatisierte Unternehmen, die früher öffentlich 


waren nun am Markt behaupten, auch auf der anderen 
Seite der Grenze. Innerhalb des Projektes finden 
dahingehend Austauschprogramme sowie 
Netzwerkveranstaltungen zwischen den Partnern statt. 


  
 Het project houdt zich daarmee bezig hoeverre MKB`s 


die voormalig openbaar zijn geweest nu een goede 
positie op de markt kunnen vinden. Op basis daarvan 
vinden binnen dit project uitwisselingsprogrammas en 
netwerkevenementen tussen de partners plaats.  


 
Projekt w):     Duurzaam bouwen over de grens 


Leadpartner:     Stichting Duurzame toekomst 
Partner: Architekten Hülsmann & Thieme Kleve,  ABC 


Arkenbouw Urk, Van Wijnen Bau GmbH Kleve, 
Hochschule Rhein-Waal Kleve, Hogeschool Arnhem 
Nijmegen 


 
Kosten:     € 50.536,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 25.000,- 
 
Kurzbeschreibung/   Dieses Projekt bringt wichtige institutionelle 
korte omschrijving: Unterschiede in der Baubranche zwischen 


Deutschland und den Niederlanden zum Vorschein 
und sucht nach Möglichkeiten, diese aufzulösen. In 
der gebauten Umwelt handelt es sich hauptsächlich 
um institutionelle Unterschiede wie beispielsweise die 
Bauordnung/bouwbesluit, die Energieverbrauchs-
kennzeichnung/energielabels, die 
Finanzierung/financiering und die 
Versicherung/verzekering. Das Projekt wird diese 
Unterschiede deutlich machen und den 
Entscheidungsträgern der jeweiligen Länder daraufhin 
eine Empfehlung aussprechen.   


 
 Dit project brengt belangrijke institutionele verschillen 


tussen Duitsland en Nederland in beeld en 
onderzoekt de mogelijkheden om deze weg te nemen. 
In de gebouwde omgeving gaat het met name om 
institutionele verschillen zoals het 
Bouwbesluit/Bauordnung, de Energielabels/ 
Energieverbrauchskennzeichnung, de Financiering/ 
Finanzierung en Verzekeringen/ Versicherungen in de 
verduurzaming van de Gebouwde Omgeving. Het 
project brengt deze verschillen in beeld en zal 
aanbevelingen doen aan beleidsmakers aan 
weerszijde van de grens. 


 
 


  







 
Projekt x):  Cross border school and knowledge base 
Leadpartner:     Radboud Universiteit Nijmegen 
Partner: AEBR Gronau 
 
Kosten:     € 49.328,- 
EU-Mittel/EU-subsidie:   € 24.377,- 
 
Kurzbeschreibung/   Regionale Behörden, Unternehmen, Organisationen der 
korte omschrijving:   Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und Forscher in der  


Rhein-Waal-Region, die an grenzüberschreitenden 
Aktivitäten und Themen beteiligt sind, weisen oft darauf 
hin, dass es zwischen den jeweiligen Parteien und 
Einzelpersonen nicht genügend Austausch von Wissen 
und Erfahrungen gibt und dass die Parteien einander 
manchmal den Rücken zukehren. Daher möchten die 
Partner ein Konzept für einen nachhaltigen Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit entwickeln, indem eine 
Cross-Border Summer School organisiert wird, für junge 
Forscher und junge Verwaltungsbeamte, erfahrene 
Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger und 
Beteiligte aus der Zivilgesellschaft organisiert. Dies führt 
letztendlich zur langfristigen Programmierung einer 
Summer School, um so ein solides Fundament und eine 
Plattform für den Austausch von Wissen und 
Erfahrungen im Bereich grenzüberschreitender Fragen 
und Themen zu schaffen.  
 
Door overheden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en onderzoekers die in de Rijn-Waal 
regio betrokken zijn bij grensoverschrijdende 
problematiek en activiteiten wordt regelmatig 
aangegeven dat er tussen partijen en personen 
onvoldoende uitwisseling van kennis en ervaringen 
bestaat en dat partijen soms zelfs met de ruggen naar 
elkaar toe staan. Op basis daarvan willen de partners 
een concept ontwikkelen die leidt tot duurzame 
uitwisseling tussen wetenschap en praktijk in de 
grensoverschrijdende samenwerking. Dat gebeurt 
middels organisatie van een summer school voor 
jonge wetenschapers en jonge beleids-medewerkers, 
deskundige wetenschappers en politici 
vertegenwoordigers uit de maatschappij. Dit leidt tot 
de programmering van een Summer School om zo 
een solide basis en platform voor een uitwisseling van 
kennis en ervaringen op het gebied van 
grensoverschrijdende problematiek te creëren. 


 
 
Beschlussvorschlag: 
Besluitvoorstel: 
 
Zur Kenntnisnahme. 
Ter kennisneming. 
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INTERREG V A Project Krachtige Kernen – Starke Dörfer (KRAKE) 
 
De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds 
duidelijker merkbaar. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de 
leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. 
Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens. 
 
In het kader van het KRAKE-project pakken de Hogeschool Arnhem-Nijmegen als lead 
partner, de Hochschule Rhein-Waal, de Fachhochschule Münster, de Handwerkskammer 
Münster en de Kreishandwerkerschaft Borken deze problematiek gezamenlijk op met 
minstens 40 pilotdorpen uit de Euregio Rijn-Waal en de EUREGIO Gronau met als doel het 
behoud resp. verbetering van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine 
kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal.  
 
De focus van het project ligt met name op de duurzame versterking van het zelfmanagement 
van de Nederlandse en Duitse dorpen. Dit zelfmanagement wordt binnen zes 
themagebieden uitgewerkt. De centrale onderwerpen zijn zorg, wonen, gezonde leefstijl, 
kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers alsmede het DNA van het dorp. Rondom elk 
themagebied ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. In nauwe samenwerking 
tussen burgers/dorpen, MKB en betrokken hogescholen worden binnen deze communities 
concepten ontwikkeld en gerealiseerd. 
Tweetalige zelfmanagement handboeken voor het betreffende specifieke themagebied 
garanderen dat de projectresultaten, inzichten en adviezen ook na projecteinde gebruikt 
kunnen worden door andere Nederlandse en Duitse dorpen - en in het verlengde daarvan 
stadswijken en buurten. Daarmee zijn de projectresultaten ook interessant voor steden en 
andere landelijke gebieden met een vergelijkbare problematiek. Verschillen tussen 
Nederlandse en Duitse maatschappelijke systemen, rechtssystemen en cultuur leiden tot 
verschillende oplossingen binnen het project. De grensoverschrijdende ervarings- en 
kennisuitwisseling - het van elkaar en met elkaar leren - staat hierbij centraal. 
 
In het kader van de Euregioraadsvergadering zal de Dorpsraad Langenboom uit de 
gemeente Mill haar activiteiten als pilotdorp binnen de DNA-community presenteren. In deze 
community zal worden onderzocht in hoeverre veranderingen binnen de gemeentelijke 
structuren en in het landelijke gebied invloed hebben op de identiteit van de lokale bevolking. 
Hoe heeft zich deze identiteit ontwikkeld en hoe kan deze ten bate van de landelijke 
structuren worden ingezet. Welk DNA heeft een dorp in de huidige tijd en welke factoren 
beïnvloeden hier de gemeenschap het meest. 
 
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid voor geïnteresseerde dorpsgemeenschappen uit de 
Euregio Rijn-Waal om aan dit project deel te nemen. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met de projectleiding van het KRAKE-project, Will Bongaerts (Tel. +31 6 
57594190; mail: will.bongaerts@han.nl) en Rolf Laakmann (Tel. + 49 251 83-64611; 
mail: laakmann@ta.fh-muenster.de). 
 
Aansluitend aan de vergadering zijn de zes communities met hun vertegenwoordigers voor 
de Euregioraadsleden voor verdere informatie beschikbaar. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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INTERREG V A 
 
Nieuwe projectvoorstellen 
 
Projectaanvragen 
 
Het volgende INTERREG V A projectvoorstel is ingediend en kan in de 
besluitvormingsprocedure worden opgenomen:  
 
Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen – Die Geschichte von Krieg und 
Frieden ohne Grenzen 
 
Leadpartner: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-1945 (Groesbeek) 
Projectvolume: 1.612.705,51 € 
 
Het projectvoorstel is een regionaal project binnen de prioriteit II, versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 
 
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
 
Het projectvoorstel werd op 08-05-2017 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding gepresenteerd en positief beoordeeld. 
 
Het projectvoorstel werd op 11-05-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten 
gepresenteerd en positief beoordeeld.  
 
Het projectvoorstel werd op 12-05-2017 in het Dagelijks Bestuur positief beoordeeld. 
 
De adviezen van de Commissies en het Dagelijks Bestuur zijn in de betreffende bijgevoegde 
projectsheet opgenomen. De adviezen worden met de projectdragers besproken en zullen in 
het projectvoorstel worden verwerkt.  
 
Besluitvoorstel: 
 
Het project met een positief advies aan de stuurgroep INTERREG VA voor te leggen. 
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Projectideeën 
 
Bovendien werden de projectvoorstellen Blick über die Grenze – Blik over de grens en 
Demokratieschiff op 08-05-2017 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding, op 11-05-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 12-05-
2017 in het Dagelijks Bestuur besproken.  
 
 
 Blick über die Grenze – Blik over de grens 


Doel van dit project van de Provincie Gelderland en de Staatskanzlei NRW is het tot stand 
brengen van ontmoetingen (écht contact, dichtbij en persoonlijk en inhoudelijk); de horizon/blik 
van deelnemers verbreden, structurele netwerken tot stand brengen bij de bewoners in de 
grensstreek, de leefbaarheid in het grensgebied daardoor voor de lange termijn verbeteren en 
hiermee het thema Europa positief laden (Europa dat zijn jij en ik, bewustwording over wat 
Europa ons heeft gebracht en brengt). 
De aanvragers willen meer ontmoetingen tot stand brengen tussen Duitse en Nederlandse 
mensen die in de grensregio’s wonen door mensen gezamenlijke activiteiten te laten 
ontwikkelen en uitvoeren.   
 
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
 
Het project werd op 08-05-2017 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding, op 11-05-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 12-05-
2017 in het Dagelijks Bestuur met inachtneming van de volgende opmerkingen geadviseerd: 
 


• De verbinding met het People to People programma is niet duidelijk. Is het project 
puur een marketinginstrument of heeft het project ook een eigen doelstelling.  


• Het is niet voldoende duidelijk hoe de projectresultaten duurzaam verankerd worden 
in de regio. 


• De kosten lijken in verhouding tot de gerealiseerde activiteiten erg hoog te zijn. 
• Zowel de totale kosten als de INTERREG-bijdrage zijn nog niet duidelijk. Eveneens is 


niet duidelijk hoe de INTERREG-bijdrage over de regionale budgetten van de drie 
betrokken Euregio´s verdeeld zal worden. Bij deelname van de drie Euregio´s is een 
dergelijke verdeling een voorwaarde. 


• Een duidelijker bottom-up-opzet en de grootschalige implementatie in het gebied is 
noodzakelijk. 


 
Het projectidee dient met betrekking tot de boven genoemde punten verder te worden 
uitgewerkt. De definitieve projectaanvraag kan t.z.t. aan de commissies en het Dagelijks 
Bestuur worden voorgelegd. 
 
Besluitvoorstel:  
Ter kennisneming 
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 Demokratieschiff 


 
De gemeente Wageningen heeft het initiatief genomen tot een grensoverschrijdend project 
rondom vrede, vrijheid en democratie. Het project met de titel Demokratieschiff is nog in de 
ontwikkelingsfase. De Stadt Duisburg is als eerste Duitse partner betrokken. Verder hebben 
de Stichting Vredeseducatie (Utrecht), De Maakfabriek (Nijmegen), Ler(n)ende Euregio 
(Nijmegen), Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 (Berg en Dal) en Regio Food Valley 
(Ede) zich aangesloten. Aanvullend worden in het grensgebied meerdere partners (o.a. haven-
gemeenten) gezocht. Op dit moment wordt uitgegaan van een budget van € 3.183.212. 
Hiervoor wordt nog cofinanciering gezocht. 
  
Het Demokratieschiff wil de saamhorigheid, over de Duits-Nederlandse grens heen vergroten. 
Dit doel wordt bereikt door, over de grens heen, kennis uit te wisselen en ervaringen te delen 
over hoe men zich, ieder vanuit eigen achtergrond en identiteit, inzet voor universele 
maatschappelijke waarden zoals vrede, vrijheid en democratie. 
 
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
 
Op 08-05-2017 heeft een gesprek met de Leadpartner (Gemeente Wageningen), de partner 
Stadt Duisburg en de betrokken subsidiegevers (Bezirksregierung, Wirtschaftsministerium 
NRW, Provincies en Regionaal Programma-Management) plaatsgevonden, waarin de 
Leadpartner het project heeft toegelicht. De INTERREG-partners hebben de volgende 
voorwaarden aan het project gesteld. 
• De INTERREG-partners zijn nog niet overtuigd van het grensoverschrijdende karakter 


van het project. Er dienen meer daadwerkelijk Nederlands-Duitse activiteiten plaats te 
vinden. De activiteiten beperken zich nu te veel op puur Nederlandse of Duitse 
doelgroepen. Deze activiteiten zijn zo niet subsidiabel. 


• De samenwerking tussen de genoemde havensteden dient geformaliseerd te worden. De 
deelnemende steden dienen als partner een bijdrage te leveren, die zowel inhoudelijk, 
organisatorisch als financieel van aard is.  


• De duurzaamheid dient te worden gewaarborgd. Hiervoor is een businessplan vereist, 
waarin wordt uitgelegd, hoe het Demokratieschiff ook na de vierjarige looptijd in de 
toekomst grensoverschrijdend zal worden ingezet. 


• Als aan al deze bovenstaande punten is voldaan, dient de INTERREG-bijdrage onder de 
€ 700.000 te blijven. 


 
Het projectidee dient met betrekking tot de boven genoemde punten verder te worden 
uitgewerkt. De definitieve projectaanvraag kan t.z.t. aan de commissies en het Dagelijks 
Bestuur worden voorgelegd. 
 
Op 08-05-2017 hebben de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding, op  
11-05-2017 de Commissie voor Financiën en Projecten en op 12-05-2017 het Dagelijks 
Bestuur deze opmerkingen ter kennis genomen. 
 
Besluitvoorstel:  
Ter kennisneming 
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INTERREG VA 
 


Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg 
und Frieden ohne Grenzen 


 
 


Doel van het grensoverschrijdende project is in samenwerking met Nederlandse en 
Duitse projectpartners een geheel nieuw multiperspectief, bilateraal platform te creëren 
waarin de gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis vanaf 1914 tot het heden 
opnieuw wordt gedefinieerd en gepresenteerd. Het project bestaat uit vier onderdelen: 


• In het Shared History Research Lab zullen gerenommeerde historici, 
museumdeskundigen en educatoren uit beide landen op zoek gaan naar 
onze (vaak verborgen) gezamenlijke geschiedenis en de presentatie ervan. 
Met name de onderwerpen oorlog, vrijheid, democratie en mensenrechten en 
het naoorlogse legaat van de Europese samenwerking staan centraal. Deze 
aanpak is binnen Europa uniek en moet leiden tot een grensoverschrijdend 
geschiedenis-narratief voor de huidige en toekomstige generaties. Via een 
website, een educatief seminar, symposia en diverse werk- en 
klankbordgroepen zal de informatie van en over het Shared History Lab 
gedeeld en verspreid worden. 


• In Shared History on Tour zal het historische narratief dat in het Lab is 
ontwikkeld worden vormgegeven in een modulaire reizende expositie. Deze 
reizende tentoonstelling zal op minstens vier Duitse locaties en drie 
Nederlandse locaties aan het publiek worden gepresenteerd. Daarnaast zullen 
delen ervan in de permanente expositie van het Preußen Museum in Wesel 
worden opgenomen. 


• De resultaten van het Lab zullen in Shared History Presented op duurzame 
wijze gepresenteerd worden. In dit onderdeel zal de verhaallijn die in het Lab 
ontwikkeld is ingebed worden in de permanente expositie van het 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De duurzaamheid van dit project wordt 
verder gewaarborgd door de opname van een aantal delen van de reizende 
tentoonstelling in de permanente expositie van het Preußen Museum in Wesel. 


• De algehele projectplanning en-coördinatie evenals de financiële aansturing en 
project PR worden verzorgd in het projectonderdeel Shared History Planned en 
Organised. 


 
Leadpartner Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-1945 (Groesbeek) 
Projectpartner Radboud Universiteit (Nijmegen) 


Universiteit Düsseldorf 
RAF Museum (Weeze) 
Preußen Museum (Wesel) 
Kultur und Stadthistorisches Museum Duisburg Huis v.d. 
Nijmeegse geschiedenis (Nijmegen) 
Airbone Museum Hartenstein (Oosterbeek) 
Oorlogsmuseum Overloon  
Haus der Niederlande (Münster) 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V./Duitse 
militaire begraafplaats Ysselsteyn (Kassel) 
NIOD (Amsterdam) 
LVR (Bonn) 
Aaltense Musaea (Aalten) 
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Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
(Bonn) 


Projectvolume 1.612.705,51€ 
Regionaal   
Bovenregionaal   


 


 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  


Het project past in het Coöperatieprogramma 
Deutschland-Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-culturele en 
territoriale cohesie. 


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


Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de provincie Gelderland. 


 


 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame 
economische ontwikkeling 


 


Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   


 


 
Resultaat van de Commissies en het Dagelijks Bestuur: 
Het project werd op 08-05-2017 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding, op 11-05-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 12-
05-2017 in het Dagelijks Bestuur met een unaniem kritisch positief advies met de volgende 
opmerkingen besproken: 
 


- Inhoudelijk wordt het project als heel belangrijk gezien. Het project is inhoudelijk 
goed uitwerkt en heeft een concrete doelstelling. 


- Het is goed dat het project de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in historisch 
en Europees perspectief plaats met een doorblik naar de toekomst.  


- Er is een disbalans in de verhouding tussen de Nederlandse en de Duitse financiële 
bijdrage. Het project dient zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel 
grensoverschrijdend te zijn. 


 
 
Besluitvoorstel: 
Het project onder inachtneming van de genoemde punten, aan de INTERREG VA-
stuurgroep met een positief advies voor te leggen. 
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Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid 
 
De Nederlandse grens met België en Duitsland is meer dan duizend kilometer lang. In de 
grensregio’s liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar bijna zes 
miljoen Nederlanders werken, ondernemen of studeren. Voor hen liggen er ook allerlei 
kansen net over de grens. Die kansen worden nu niet of onvoldoende benut. De economie 
en arbeidsmarkt in de grensregio’s functioneren daardoor minder goed dan in andere 
Nederlandse regio’s. In de grensgebieden is de arbeidsparticipatie dan ook relatief lager en 
de werkloosheid hoger.  
 
Daarom heeft Nederland eind 2015 het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en 
Arbeid opgericht. In het actieteam werken bestuurders en professionals van 
grensgemeenten, -provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-
Nederland en de Rijksoverheid nauw met elkaar samen. De Euregio Rijn-Waal is namens 
alle Euregio´s in het Actieteam vertegenwoordigd.  
 
De belangrijkste doelen van het actieteam zijn het vergroten van het bewustzijn van kansen 
en mogelijkheden net over de grens. En het zoveel mogelijk wegnemen van 
grensbelemmeringen. Op welke manier dat gebeurt, is door het actieteam vastgelegd in een 
rapport en actieagenda (zie bijlage).  
 
Voor de Euregio´s zijn met name de actiepunten 1, 2, 3, 4, 5, 6 (informatievoorziening), 7,  
10, 12 (Arbeidsbemiddeling), 15 (buurtaal en cultuur), 26 (diploma-erkenning), 28 en 29 
(stages en leerwerkplekken), 30 (bereikbaarheid) en 36 (ondernemerschap) van belang. 
 
De resultaten van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid zijn op maandag 
30 januari 2017 officieel gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s 
verbinden, mensen bewegen’ in Nijmegen. Bij deze conferentie waren circa 300 bestuurders, 
professionals en ondernemers uit de grensregio aanwezig.  
 
Inmiddels is er op enkele punten al voortgang geboekt. Zo is de gezamenlijke website van de 
grensinfopunten (www.grenzinfo.eu) sinds medio april online en heeft SZW een eerste 
startbijeenkomst voor de evaluatie van de huidige informatiestructuur gehouden. Ook zijn er 
door BZK gesprekken met Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Vlaanderen gevoerd om 
de buurlanden bij de uitvoering van de actiepunten te betrekken. 
 
Om de uitvoering van de actieagenda te borgen heeft het Nederlandse kabinet op verzoek 
van de Tweede kamer besloten om het Actieteam nog een jaar langer in functie te laten zijn.  
 
Tijdens de Euregioraad zal Matthijs Huizing, voorzitter van het Actieteam over de 
verdere voortgang van het Actieteam berichten.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en kennisname 
 
 



http://www.grenzinfo.eu/



		Euregioraad



