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Samenvatting project


De asynchrone draaistroommotor is met afstand de meest gebouwde en gebruikte elektromotor ter wereld. Tussen 
65 en 70 procent van de jaarlijkse productie aan elektromotoren worden uitgevoerd als asynchrone 
draaistroommotor. Er worden motoren tot een prestatieklasse tot 2 MW geproduceerd.  Meestal worden zulke 
motoren samen met frequentieconverters ingezet voor het regelen van het toerental en een precieze aansturing. 
Op grond van hun robuustheid vormen de motoren de ruggengraat van de industrie. Een continue beschikbaarheid 
van aandrijvingsvermogen is essentieel voor de productiviteit van de meeste industriecomplexen.


Bij het dagelijkse gebruik van deze motoren bijvoorbeeld als hijsmotor bij kranen in havens komen echter diverse 
problemen voor die zowel de beschikbaarheid van de motoren als garantieaspecten van de producent betreffen: 
slijtage in de lagers van aandrijfassen, doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de 
elektrische verzorging bij overspanning.


Intelligente motoren zouden op komst zijnde problemen vooraf kunnen herkennen en deze melden. In dit project 
wordt de rotormeettechniek voor een dergelijke intelligente motor ontwikkeld. Het betreft hier een miljardenmarkt. 
Een groep geassocieerde partners gaat onder leiding van Philips Innovation Services de specifieke eisen van de 
verschillende klantengroepen inbrengen in het project. Philips Innovation Services gaat de noodzakelijke 
opbouwtechnologie voor een kostenefficiënte en betrouwbare rotormeettechniek coördineren.


Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding


Voorbereiden van de projectaanvraag
- Samenstellen van het consortium
- Beschrijven van de werkpakketten en productgroepen
- Opstellen en maken van een verdeelsleutel voor het budget
- Samenstellen van de aanvraag


Partner:
RF-Frontend


Projektverwaltung / Projectbegeleiding


Dit werkpakket omvat alle activiteiten die de inhoudelijke coördinatie  (bewaken van de voortgang, organisatie 
van de activiteiten) en de projectadministratie, exclusief de financiële afhandeling, betreft. Hieronder valt ook 
de (algemene) communicatie (vooruitgang en resultaten van het project, demonstraties en artikelen voor de 
vakpers en sociale media).


Partner:
RF-Frontend


Concrete maatregelen en activiteiten
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WP01  Probleem Lagerslijtage


Probleem
De aslagers zijn inherent onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.


Oplossing
Door vibratiemetingen op de as is het mogelijk om schade aan het lager vroegtijdig te herkennen.


Activiteiten
Als eerste dienen er geschikte sensoren voor deze opgave uitgezocht te worden. Er zijn reeds verschillende 
technieken beschikbaar, zoals MEMS versnellingssensoren (zoals deze deels ook in mobiele telefoons gebruikt 
worden) of piezo sensoren die reeds veelvuldig in de werktuigbouwkunde ingezet worden. De sensor dient in 
ieder geval gevoelig genoeg te zijn om over een breed temperatuurbereik een betrouwbaar signaal te leveren.  
De sensor wordt dan op een geschikte plaats op de as te worden gemonteerd, waarschijnlijk door middel van 
klemmen of verlijmen.
De sensorgegevens worden aansluitend door een specifieke elektronische schakeling omgezet naar waardes 
die een microcontroller kan verwerken. Aansluitend worden de waardes door de microcontroller verwerkt en 
middels het data interface naar de databank gecommuniceerd.


Projectpartners en geassocieerde partners en hun rollenverdeling
Woelfer: Definitie van de positie en inbouwomgeving van de sensor
RFFE: Het selecteren van geschikte sensoren, ontwerp van de elektronische schakeling
PINS: Integratie van de sensor op de as, opbouw van de elektronische schakeling
Woelfer: Testen van het meetsysteem
Luminis: Opbouw van het gebruikersinterface voor de visualisatie van de meetresultaten
SDC: Evaluatie van de gebruikersbehoefte, en het opzetten van een onderhoudsplan


WP02  Probleem Oververhitting


Probleem
Door overbelasting of verkeerde koeling kan de rotortemperatuur hoger worden dan 200°C. Tot nu toe 
kunnen temperatuurmetingen in de rotor niet of alleen zeer omslachtige worden doorgevoerd. Door het 
aanbrengen van temperatuursensoren aan kritische plekken aan de rotor kan men de temperatuurverdeling in 
de rotor meten en bij oververhitting maatregelen treffen. Voor de constructie zijn de rotortemperaturen een 
belangrijke parameter. In de praktijk wordt ter voorkoming van oververhitting vaak gekozen voor (te) grote 
rotoren. Een te grote rotor verslechtert echter de versnellingscapaciteit van de motor en maakt deze onnodig 
duur.


Oplossing
Een tijdige signalering kan schade door oververhitting voorkomen. Waarden gemeten in continue registraties 
zorgen voor een zinvolle informatie over de constructie en optimering van de rotorgeometrie.


Projectpartner en geassocieerde partners en hun rolverdeling
Woelfer: uitwerken van de voorkeursmeetpunten
RFFE: selectie van de passende temperatuursensoren, ontwerpen van de meetelektronica, ontwikkelen van 
microcontroller software
PINS: bouwen van de elektronica en, zo nodig, speciale opbouw voor de sensoren
Woelfer: testen
Luminis: ontwikkelen van de software voor de visualisatie van de data
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WP03  Probleem Operationele modus


Probleem
Wordt de motor überhaupt in de juiste operationele modus gebruikt? Is de belastingscyclus daadwerkelijk 
zoals bij de motorbouw is verondersteld?


Oplosssing
Door het opnemen van de gebruiksduur, toerental, draaihoek en draaimoment kan de totale belasting van de 
motor worden geregistreerd. De precieze eisen die de praktijk aan de motor stelt kunnen zo worden bepaald. 
Verkeerde bedieningshandelingen, die niet met de juiste instelling worden uitgevoerd, worden geregistreerd 
en kunnen worden herkend. Langdurige registratie van dergelijke gegevens zal ertoe bijdragen de instelling 
van de motoren te verbeteren en daardoor kosten te besparen.


Activiteiten
Het draaimoment kan slechts aan de rotor worden bepaald. Hiervoor moet een passende 
draaimomentmeettechniek worden gebouwd, die klein genoeg is om in de motor geïntegreerd te worden. 
Verder moet de draaihoek en de draaitijd worden geregistreerd. Met behulp van een passende software kan 
vervolgens de totale belasting vna de motor worden weergegeven.


Projectpartner en geassocieerde partners en hun rolverdeling
RFFE: selectie van de geëigende sensortechniek voor het meten van het draaimoment
RFFE, Woelfer, Philips Innovations: uitwerken van een methode voor het seriematig aanbrengen van de 
DMS-stroken
RFFE: ontwikkeling en testen van analyse-elektronica en microcontroller software
Woelfer: testen
Luminis: gebruikersinterface, visualisatie op android apparaten
SDC: marktonverzoek draaimoment meettechniek, analyse gebruikerswensen


WP04  Probleem Stroomvoorziening


Probleem
Door de combinatie van motor, lange leidingen en frequentieomvormers kunnen spanningspieken van tot 6 
kV optreden. Dergelijke spanningspieken moeten worden herkend, omdat anders de wikkeling kan doorslaan. 
Ongeschikte frequentieomvormers verminderen het voortstuwingsvermogen van de motor.


Oplossing
Meten van spanning en stroom, adequate herkenning van overspanning, respectievelijkniet-sinusvormige 
curveverloop door FFT (Fast Fourier Transformation).


Activiteiten
Ontwikkeling van geschikte stroom- en spanningssensoren. Tot 6000 Volt is spanning veilig te meten, stroom 
tot 2500 Ampere. De meter, de sensor die de waarden bepaalt, moet zo klein zijn, dat ze in de aansluitplaten 
mee geïntegreerd kunnen worden.


Projectpartners en hun rolverdeling
RFFE: concipiëren van geschikte meters
RFFE, Woelfer: metingen uitvoeren aan bestaande installaties ter bepaling van de vereiste sample omvang in 
de meetwaardenregistratie
RFFE: programmeren van de microcontroller
RFEFE, Woelfer: testen van de elektronica
Luminis: programmeren van de gebruikersinterfaces
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WP05 Praktijktests


Probleemstelling:
De te ontwikkelen technologie moet bij voorkeur bij geïnteresseerde bedrijven onder reële omstandigheden 
worden getest.


Oplossing:
De geassocieerde projectpartners testen de nieuwe technologie. Zij kennen de specifieke gebruik situaties 
zeer goed en kunnen op grond van hun ervaring waardevolle feedback geven. Philips Innovations Services zal 
de testfase begeleiden en ervoor zorgen dat de rotor-sensoren betrouwbaar functioneert.


Een groep van een tiental geassocieerde partners wordt momenteel samengesteld.


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


Doelgroep van de hier ontwikkelde technologie zijn alle gebruikers van asynchrone draaistroommachines, in het 
bijzonder de gebruikers van grotere motoren vanaf 300kV. Door de rotormeettechniek kan de betrouwbaarheid 
van machines substantieel vergroot worden. Verder kunnen door een betere planning, gebaseerd op 
meetwaarden, nieuwe installaties voordeliger gerealiseerd worden, hetgeen een heel duidelijk voordeel oplevert ten 
opzichte van de steeds sterkere concurrentie uit m.n. het Verre Oosten.


En andere doelgroep zijn producenten van dergelijke asynchrone motoren. Ook zij moeten een dergelijke 
technologie gaan inzetten voor het voortbestaan op de markt. Een doorsnee motor voor kraaninstallaties kosten in 
de Verkoop 15-20.000 EUR. De nieuw te ontwikkelen rotormeettechniek zal in totaal ongeveer 1000,- EUR kosten, 
d.i. voor 5-7% meerkosten ontvangt men een duidelijk betrouwbaardere motor inclusief anderszins te gebruiken
sensoriek.


Het is goed denkbaar dat sub-componenten van het systeem op zichzelf ook vermarktbaar zijn. Enerzijds omdat 
sensoren voor dit toepassingsgebied peperduur verhandeld worden. Anderzijds omdat sensoren altijd extern, dus 
buiten de motor aangebracht kunnen worden. Dit veroorzaakt dikwijls problemen door mechanische beschadiging 
of problemen met water. Een sensor geintegreerd in de motor is duidelijk meer beschermd.


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


In Nederland en in Duitsland zijn enkele wereldmarktleiders van hef- en hijs-werktuigen gevestigd. Ondernemingen 
in deze markt maken gebruik van grotere asynchrone draaistroommotoren van 300KW en meer. De markt voor 
elektromotoren ondervindt een steeds sterkere concurrentie in het bijzonder vanuit het Verre oosten. De 
concurrentiepositie van Europese ondernemingen wordt steeds meer bepaald door efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en bedrijfszekerheid van installaties.  Actuele informatie over slijtage van essentiële onderdelen van 
motoren zorgen voor een kostenefficiënt en betrouwbaar gebruik van installaties. Tijdig onderhoud en het gebruik 
van de juiste (niet té grote en té sterke =  té dure) kraan-installaties levert zo een bepalende bijdrage aan de 
concurrentiepositie van regionale bedrijven, die elektromotoren van de hoge prestatieklassen gebruiken en 
versterkt daarmee van de welvaart van de grensregio.
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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?


Technische beschrijving van het idee
Probleemstelling: Reeds 70 jaar lang worden er door Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik elektromotoren 
ontwikkeld en geproduceerd die gebruikt worden in de hijstechniek, in en op schepen en algemeen in de 
werktuigbouw.
Het draaistroommotor principe wordt hiervoor veelvuldig toegepast. Er worden motoren gemaakt tot en met een 
vermogensklasse van 2MW. Vanwege de robuustheid vormen deze motoren de ruggengraad van de aandrijving 
van industriële installaties, de hoge beschikbaarheid van dit aandrijfvermogen is essentieel voor de productiviteit 
van vele installaties. Vaak worden dergelijke motoren samen met inverters voor het regelen van de draaisnelheid en 
een precieze regelkring ingezet.
In de praktijk bij het inzetten van deze motoren als bijvoorbeeld hijsmotoren voor hijskranen in de Rotterdamse 
haven, blijken er toch diverse problemen te ontstaan waardoor zowel de beschikbaarheid als de garantieaspecten 
voor de producent in het geding komen. Een zogenaamde “intelligente” motor is in staat deze problemen het 
herkennen en te rapporteren. Hiervoor is het nodig dat alle relevante parameters die een effect hebben op het 
functioneren van de motor gemeten worden en centraal worden verzameld voor analyse. Enkele van de mogelijk 
optredende storingen zijn reeds bekend:
• Storingsrisico Lager: Kogellagers zijn uit principe aan slijtage onderhevig.
o Preventie: Door vibratiemetingen is het mogelijk schade aan de lagers vroegtijdig te herkennen.
• Storingsrisico oververhitting: Door overbelasting of onvoldoende koeling kan de temperatuur van de
motorwikkelingen boven de 200°C oplopen.
o Preventie: Het tijdig signaleren van een te hoge temperatuur kan het doorbranden van de wikkelingen
voorkomen.
• Storingsrisico Bedrijfsmodus: Wordt de motor wel in de juiste bedrijfsmodus gebruikt? Is de werkelijke lastcyclus
zoals in het ontwerp van de motor aangenomen is?
o Preventie: Door het registreren van de draaisnelheid en het koppel van de motor kan verkeerd gebruik van de
motor zichtbaar gemaakt worden. Na langdurige opname kunnen de gegevens tevens gebruikt worden om
verbeteringen aan het ontwerp van de motor door te voeren en daarmee kosten te besparen.
• Storingsrisico spanningsverzorging:  Door de combinatie van de motor met lange toevoer leidingen en de
inverter kunnen spanningspieken tot 6 kV ontstaan. Dergelijke spanningspieken moeten herkent worden, anders
bestaat er een grote kans dat de doorslagspanning van de wikkelingen overschreden wordt. Het gebruik van een
ongeschikte inverter kan de oorzaak zijn voor vermogensreductie van de motor.
o Preventie: Door het meten van spanning en stroom kan overspanning en niet sinusvormige spanningsverloop
door het toepassen van FFT, gedetecteerd worden.


Het is nodig om zowel gegevens uit de stator als uit de rotor te verzamelen. Het plaatsen van sensoren in de rotor is 
inherent moeilijker vanwege de locatie van het onderdeel in de motor. Aan de ene kant dient het sensorsysteem 
van energie voorzien te worden, aan de andere kant dienen de meetgegevens draadloos uit de rotor worden 
overgedragen. Vanwege de centrifugaal krachten en de gering beschikbare ruimte, dient de schakeling in de rotor 
bijzonder klein en licht te zijn. Verder kan de temperatuur van de rotor kritieke waardes aannemen, waar speciale 
oplossing voor nodig zijn. Het te verwachten temperatuurverloop is echter niet vooraf bekend.
De in de motor gemeten gegevens worden in een centrale database opgeslagen. Hiervoor worden afhankelijk van 
de omstandigheden en de klantvraag verschillende overdrachtsmedia gebruikt:
• Ethernet
• Wlan
• Lora
• Mobiele telefonie, LTE
Omdat de energie toevoer van de motor niet continue gegeven is, dienen de schakelingen voorzien te worden van
energieopslag. De begrensde levensduur van de gekozen vorm van energieopslag dient in het ontwerp te worden
meegenomen.
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Naast het bewaken van de motor om een probleemloos gebruik mogelijk te maken, levert een dergelijk 
meetsysteem ook informatie over de benuttingsgraad van de motor. Deze informatie kan ingezet worden bij het 
ontwerp van nieuwe motoren voor dezelfde toepassing. Het mogelijk over-dimensioneren van de motor zorgt voor 
niet geringe meerkosten en verzwakt de concurrentiepositie tegenover motoren of complete installaties uit het 
verre oosten. Het eventuele onder-dimensioneren zal daarentegen voortdurend tot problemen met de motor 
leiden, in dat geval is de bedrijfszekerheid van de installatie reeds bij voorbaat niet gegeven. Tot dusver is het 
toepassen van sensoren in dergelijke installaties enkel mogelijk middels aanzienlijke aanpassingen en vaak 
kabelbomen van armdikte, metingen in bewegende installaties zoals landbouwmachines zijn vanwege de 
beschikbare ruimte nagenoeg onmogelijk. Een in de motor geïntegreerde sensortechniek zal voor een sterke 
innovatie boost zorgen in de installatietechniek. 
Binnen het Interreg Project zullen de sensorschakelingen in de rotor ontwikkeld en gereed worden gemaakt voor 
productie. Met de ontwikkeling van de sensoren voor de stator wordt vermoedelijk reeds eerder gestart om tijd te 
besparen.


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 doel van het project is het integreren van sensoren in asynchrone elektromotoren die draadloos meetwaardes 


van het roterende deel van de motor overdragen, zodat potentiële beschadiging van de motor vroegtijdig 


gedetecteerd kan worden en de beschikbaarheid van de motor gegarandeerd blijft.


Het project draagt bij aan het bereiken van de doelen van het gehele programma, in het bijzonder die van 


strategische initiatieven HTSM en logistiek. Binnen het strategische initiatief light de focus op het eerste zwaartepunt 


"Machine- en apparatenbouw / productietechniek: Cyber-physical systems; Smart Industries; en duurzame 


productietechniek". Het project betreft een cross-over met het strategische initiatief logistiek omdat het bijdraagt 


aan het vierde zwaartepunt "innovatie en milieu-efficiënt transport: Ontwikkeling van technologische innovaties als 


bestanddeel van toekomstige logistieke oplossingen".
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


Veel gebruikers van hef- en hijstechniek en scheepstechniek komen uit de regio Nederland / Duitsland. Men denke 
hier bijvoorbeeld aan de haven van Rotterdam met duizenden elektromotoren in zijn kranen of aan de moderne 
scheepsaandrijftechnieken, die tegenwoordig alle elektrisch worden aangedreven.
De hier voorgestelde rotormeettechniek ligt voor de deze gebruikerstypen voor de hand en met het voorgestelde 
consortium kan deze complexe uitdaging goed worden uitgevoerd. De complexiteit bij de realisatie van het idee ligt 
naast de onbetwijfelbare veeleisende detailproblemen in het samenspel tussen de disciplines. Naast 
grensoverschrijdende samenwerking is ook een interdisciplinaire samenwerking te bewerkstelligen.


In het voorgestelde consortium zijn alle competenties voor het uitvoeren van het project aanwezig. 
- Woelfer brengt de ervaring in de bouw van elektromotoren mee en hebben bovendien toegang tot diverse
gebruikers.
- RF-Frontend is als ontwikkelaar van elektronica in staat de vereiste  sensoriek in de motor te integreren en zal de
projectleiding voor haar rekening nemen.
- Luminis zal als IoT software ontwikkelaar zijn ervaring voor de gebruikersinterfaces inbrengen, voor een
Web-Interface én voor de Handy-App.
- Philips Innovations Services zal als specialist voor het oplossen van opbouwproblemen een bijdrage leveren. PINS
zal ervoor zorgdragen, dat de elektronica ook in een hoogwaardige kwaliteit geproduceerd zal worden. De
elektronica moet immers een langere levensduur hebben dan de componenten die ze moet bewaken.
- SDC heeft als distributeur van technisch hoogwaardige bedrijfscommunicatie-oplossingen en als
trainingsorganisatie voor het gebruik van technologische producten de competenties om markteisen te vertalen:
wat verwachten gebruikers precies; welke meerwaarde moet worden bereikt; is het mogelijk deelproducten
separaat aan te bieden?
- Een gebruikersgroep, bestaande uit een tiental bedrijven die gebruik maken van motoren van de hoogste
capaciteitsklassen, zal worden samengesteld voor het testen van de producten van het project.


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?


De toepassingsgebieden van de asynchrone draaistroommotoren vragen om oplossingen in de opgetekende 


probleemgebieden (zie werkpakketten). Subsidiëring van het project de grensoverschrijdende samenwerking 


stimuleren en de innovatierisico’s verkleinen.


Vermoedelijk zullen buiten het project om verdere verbeteringen aan de technologie worden doorgevoerd, waarvan 


de ontwikkeling bekostigd kan worden uit de opbrengsten van het alsdan succesvol op de markt gebrachte product 


uit dit project. Er zullen geen gesubsidieerde vervolgprojecten nodig zijn.


Resultaten van dit project worden niet gepubliceerd. De technologie kan echter door een ieder worden aangeschaft.
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Totaal


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.600.000,00


€  400.000,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  2.000.000,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  1.020.000,00 51,00 %


Philips Innovation Services €  120.000,00Privat / Privaat 6,00 %


Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik Osnabrück 
GmbH


€  300.000,00Privat / Privaat 15,00 %


SDC Group B.V. €  50.000,00Privat / Privaat 2,50 %


Luminis Arnhem B.V. €  100.000,00Privat / Privaat 5,00 %


RF-Frontend GmbH €  450.000,00Privat / Privaat 22,50 %


INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  980.000,00 49,00 %


EFRE / EFRO €  980.000,00Öffentlich / Publiek 49,00 %


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


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


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


€  2.000.000,00Totaal 100 %


Voorgestelde financiering
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Vergaderschema Euregio Rijn-Waal 2018 
 
 


 
Dagelijks Bestuur:     Vrijdag  12 januari  9.00 uur 


Vrijdag  16 maart  9.00 uur 
      Vrijdag    4 mei   9.30 uur* 
      Vrijdag    6 juli   9.00 uur 


Vrijdag    7 september   9.00 uur 
Vrijdag 12 oktober  9.00 uur 


      Vrijdag    9 november  9.00 uur 
       
       
 
Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding:    Maandag  5 februari  14.00 uur 
      Maandag       23 april   14.00 uur 


 Maandag  5 november  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Economische   
Aangelegenheden:    Woensdag 25 april  14.00 uur 
      Woensdag    7 november  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Financiën en  
Projecten:     Donderdag  26 april  14.00 uur 


 Donderdag    8 november  14.00 uur 
 
 
Financiële Controlecommissie:  Vrijdag    4 mei   08.30 uur* 
 
 
Netwerkbijeenkomst Euregioraad: Donderdag     8 maart  14.00 uur 
 
 
Euregioraad:     Donderdag     7 juni  14.00 uur 


Donderdag   22 november  14.00 uur 
 


      
Contactpersonendag:   Donderdag  21 juni  09.00 uur 
 
 
Comité van Toezicht  
Interreg VA:     Vrijdag    9 maart  10.30 uur 
      Vrijdag  22 juni    10.30 uur 
      Vrijdag  23 november  10.30 uur 
 
 
 
Interreg-Stuurgroep V A:   Dinsdag 20 maart  10.00 uur 
      Dinsdag 19 juni   12.00 uur 
      Dinsdag   4 december  10.00 uur 
  
  
Eindejaarsbijeenkomst:   Maandag 17 december  15.00 uur 
 





		Commissie voor Grensoverschrijdende

		Maandag       23 april   14.00 uur

		Commissie voor Financiën en

		Projecten:     Donderdag  26 april  14.00 uur

		Financiële Controlecommissie:  Vrijdag    4 mei   08.30 uur*
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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen 
 
De volgende INTERREG V A projectvoorstellen zijn ingediend en kunnen in de 
besluitvormingsprocedure worden opgenomen:  
 
1. Bel Air 
2. Heavy Duty 
3. EnerPro 


 
De projecten behoren inhoudelijk tot een Strategisch Initiatief. Het project Bel Air behoort tot 
het Strategisch Initiatief „Agrobusiness & Food“, het project Heavy Duty behoort tot het 
Strategisch Initiatief „High Tech Systems & Materials (HTSM)“ en het project EnerPro 
behoort tot het Strategisch Initiatief „Energie & CO2-reductie“. 
De projecten worden uit de prioriteit 1 „Overige Sectoren“ gefinancierd. 
 
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur:  
 
De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 08-11-2017 in de Commissie voor 
Economische Aangelegenheden gepresenteerd en positief beoordeeld. 
 
De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 09-11-2017 in de Commissie vor Financiën en 
Projecten gepresenteerd en positief beoordeeld.  
 
De projectvoorstellen nr. 1, 2 en 3 werden op 10-11-2017 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: 
De projecten met een positief advies aan de stuurgroep INTERREG VA voor te leggen. 
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Onderwijs vanuit Euregionaal perspectief 
 
Reeds vele jaren zet de Euregio Rijn-Waal zich er voor in om mensen en daarmee ook hun 
kennis en kunde voor de grensregio te winnen resp. te behouden. Met meer dan 15 
universiteiten en hogescholen en ca. 30 ROC ´s/Berufskollegs, die ruime ervaring hebben 
met grensoverschrijdende samenwerking, zijn in de Euregio Rijn-Waal de voorzieningen 
aanwezig om jonge mensen te behouden of hier naar toe te trekken. Een van de 
basisvoorwaarden hiervoor is dat aan beide zijden van de grens een grensoverschrijdend 
(taal-) onderwijs voor alle schoolvormen gegarandeerd is. Daarnaast is het belangrijk dat 
studenten al tijdens hun studie de interessante bedrijven in de regio leren kennen. Daarvoor 
is een nauwe samenwerking tussen de universiteiten/HBO/MBO en het bedrijfsleven en 
overheidsinstellingen aan beide zijden van de grens noodzakelijk. 
 
De bovenstaande passage komt uit de Strategische Agenda 2020, die in november 2014 oor 
de Euregioraad is vastgesteld. In de Euregio Rijn-Waal zijn sindsdien diverse projecten en 
initiatieven ontwikkeld, die zowel invulling geven aan de in de Strategische Agenda 2020 
vastgelegde visie als aansluiten op de recentelijk door het Actieteam Grensoverschrijdende 
Economie en Arbeid geformuleerde actiepunten op het gebied van onderwijs.  
 
Want ook het Actieteam pleit in de eindrapportage “Grenzen slechten, regio´s verbinden, 
mensen bewegen” (gepresenteerd in de Euregioraadsvergadering van 1 juni jl.) voor 
euregionaal onderwijs: “Veel leerlingen blijven wonen en werken in hun eigen regio. Dat 
geldt ook in grensregio´s. Als leerlingen hun buurtaal goed beheersen en de (werk)cultuur 
begrijpen dan kunnen ze de kansen die de grensoverschrijdende regio hen biedt later beter 
benutten, als werknemer of als ondernemer”.  
 
Tijdens de Euregioraadsvergadering zullen in de vorm van een podiumdiscussie initiatieven 
voor de verschillende onderwijslagen voorgesteld worden. Aan de podiumdiscussie nemen 
vertegenwoordigers van het netwerk “Ler(n)ende Euregio”, het INTERREG VA project 
“Nachbarsprache & buurcultuur” en de Euregiorealschule Kranenburg deel. 
 
Besluitvoorstel: 
(Podium-)discussie en kennisname 
 
 





		Euregioraad
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INTERREG VA 
 
Bel Air 
Het Nederlands-Duitse grensgebied, en met name de Euregio Rijn-Waal, kent een grote 
concentratie aan pluimveebedrijven. In en rondom pluimveehouderijen ontstaat endotoxine 
in de lucht. Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel 
mensen als ook dieren verantwoordelijk voor aandoeningen van de luchtwegen en 
beperkingen van de longfunctie. In dit project wordt een innovatief technologisch systeem 
ontwikkeld dat de uitstoot van endotoxinen aan de bron terugdringt, dus idealiter vóórdat ze 
in de stallucht terecht komen.  
Ondanks dat het technologie-project wordt uitgevoerd met behulp van partners, die voor een 
deel buiten de ERW gevestigd zijn, is het van groot regionaal belang. De eindproducten van 
dit project moeten ervoor zorgen dat de gezondheid van mens (pluimveehouder en 
omwonenden) en dier gewaarborgd blijft, doordat potentiële ziekteverwekkers uit de 
stallucht worden gefilterd of, beter nog, helemaal niet in de stallucht voorkomen. De kwaliteit 
van deze innovaties dient daarnaast de economische concurrentiepositie van de regionale 
pluimveebedrijven te verbeteren en hun werkwijze duurzamer, efficiënter en ethisch 
hoogwaardiger te maken.  
Leadpartner GIQS e.v. (Kleve) 
Projectpartners ENS Technology (Cuyk) 


Rottmann Group( Ahaus) 
KEWI Services (Heesch)  
Whysor BV (Arcen) 
ZLTO (Den Bosch) 
DLV BV (Uden) 
Jansen Gebiedsinnovatie (Barneveld) 
PTC Phage Technology Center GmbH 
(Bönen) 
Labor Lohmeier GmbH (Münster) 
(6 van de 10 partners zijn gevestigd in het 
RPM ERW INTERREG-gebied)  


Projectvolume 2.175.000€ 
Regionaal   
Bovenregionaal   


 


 
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. 
Het project is bovendien van groot belang, 
omdat er in de ERW sprake is van een 
hoge dichtheid van pluimveebedrijven én 
een hoge bevolkingsdichtheid. 


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, het 
ministerie van Economische Zaken, de 
provincies Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
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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 08-11-2017 in de Commissie voor Economische Aangelegenheden, op 
09-11-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 10-11-2017 in het Dagelijks 
Bestuur besproken en met een unaniem positief advies aan de Euregioraad met de 
volgende opmerking doorgezonden. 
 


- Kennisinrichtingen zoals bijvoorbeeld WUR en netwerken zoals bijvoorbeeld de 
Innovatie-hub in het Land van Cuijk dienen mogelijk te worden betrokken; 


 
Besluitvoorstel: 
Het project onder inachtneming van het genoemde punt aan de INTERREG VA-stuurgroep 
met een positief advies voor te leggen. 
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INTERREG VA 
 
Heavy Duty 4.0 
In dit project wordt een innovatieve rotormeettechniek ontwikkeld ten behoeve van robuuste 
intelligente elektromotoren voor o.a. havenkranen en andere robuuste hijs- en hefmachines. 
 
De asynchrone draaistroommotor is met afstand de meest gebouwde en gebruikte 
elektromotor ter wereld. Tussen 65 en 70 procent van de jaarlijkse productie aan 
elektromotoren worden uitgevoerd als asynchrone draaistroommotor. Er worden motoren tot 
een prestatieklasse tot 2 MW geproduceerd.  Meestal worden zulke motoren samen met 
frequentieconverters ingezet voor het regelen van het toerental en een precieze aansturing. 
Op grond van hun robuustheid vormen de motoren de ruggengraat van de industrie. Een 
continue beschikbaarheid van aandrijvingsvermogen is essentieel voor de productiviteit van 
de meeste industriecomplexen.  
Bij het dagelijkse gebruik van deze motoren, bijvoorbeeld als hijsmotor bij kranen in havens, 
komen echter diverse problemen voor die zowel de beschikbaarheid van de motoren als 
garantieaspecten van de producent betreffen: slijtage in de lagers van aandrijfassen, 
doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de elektrische 
verzorging bij overspanning. 
Intelligente motoren moeten problemen vooraf kunnen herkennen en deze melden. In dit 
project wordt de rotormeettechniek voor een dergelijke intelligente motor ontwikkeld. Het 
betreft hier een miljardenmarkt.  
Het project is van belang, zowel voor het concurrentievermogen van havens, van 
producenten van hijs- en hefmachines en motorenproducenten, maar bovenal voor het 
regionale cluster in de sensortechnologie. Het project wordt uitgevoerd door het 
sensortechnologiebedrijf RF-Frontend met partners in het INTERREG-gebied. Een groep 
geassocieerde partners gaat onder leiding van Philips Innovation Services de specifieke 
eisen van de verschillende klantengroepen inbrengen in het project en daarop gebaseerd de 
noodzakelijke opbouwtechnologie voor een kostenefficiënte en betrouwbare 
rotormeettechniek coördineren. 
 
Leadpartner RF-Frontend (Kamp-Lintfort) 
Projectpartners Luminis Arnhem B.V. (Arnhem) 


SDC Group B.V. (Doetinchem) 
Philips Innovation Services (Eindhoven) 
Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik 
(Osnabrück) 
Groep geassocieerde partners (D/NL) 


Projectvolume 2.000.000,00 € 
Regionaal  
Bovenregionaal   


 


 
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 . 
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Financieringstoetsing  Er wordt geen cofinanciering aangevraagd  


 


 
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 08-11-2017 in de Commissie voor Economische Aangelegenheden, op 
09-11-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 10-11-2017 in het Dagelijks 
Bestuur besproken en met een unaniem positief advies aan de Euregioraad met de 
volgende opmerking doorgezonden. 
 


- Kennisinrichtingen zoals bijvoorbeeld de Universiteit Duisburg-Essen, faculteit 
Werktuigbouwkunde dienen mogelijk te worden betrokken; 


 
Besluitvoorstel: 
Het project onder inachtneming van het genoemde punt aan de INTERREG VA-stuurgroep 
met een positief advies voor te leggen. 
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Europees Beleid na 2020 
 
 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE – Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van 
de EU 
 
Op 20-09-2017 werd de gepubliceerde mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
EP „Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU“ gepresenteerd. 
Deze mededeling benadrukt de betekenis van de grensregio’s en de betekenis van het 
weghalen/verminderen van grensbarrières: Als namelijk slechts 20 % van de bestaande 
obstakels uit de weg zou worden geruimd, zou het bbp van de grensregio’s met 2 % extra 
groeien. 
  
Er worden 10 actiethema‘s/ handelingsvoorstellen geïdentificeerd en concrete maatregelen 
voorgesteld, die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Zo zal er o.a. een "Border 
Focal Point" bij de EU-Commissie worden ingericht. 
 
De 10 actiethema‘s/ handelingsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat. 
 
1. Samenwerking en uitwisselingen intensiveren  
2. Het wetgevingsproces verbeteren  
3. Grensoverschrijdende overheidsdiensten bevorderen  
4. Betrouwbare en begrijpelijke informatie en bijstand verstrekken  
5. Grensoverschrijdende werkgelegenheid ondersteunen  
6. Meertaligheid in grensregio's bevorderen  
7. De grensoverschrijdende toegankelijkheid bevorderen  
8. Samenwerking in de gezondheidszorg bevorderen  
9. Bij grensoverschrijdende samenwerking beter rekening houden met het juridische en 


financiële kader  
10. Gegevens over grensoverschrijdende interactie verzamelen ten behoeve van de 


besluitvorming 
 
Betreffende punt 1 “Samenwerking en uitwisselingen intensiveren” zal nog in 2017 een open 
oproep voor 20 proefprojecten (budget: € 600.000, per project ca. € 20.000) plaatsvinden. 
Doelgroep van de oproep zijn overheidsinstanties die een of meer grensspecifieke juridische 
of administratieve problemen willen oplossen. De projectresultaten zullen in een eindverslag 
worden samengevat, dat op grote schaal zal worden verspreid.  
  
Voor de subsidie-instrumenten komt de mededeling tot de volgende conclusie:  
 
De afgelopen 25 jaar heeft de begroting van de EU aanzienlijk bijgedragen tot de 
ontwikkeling van de grensregio’s. Toekomstige financieringsprogramma’s zouden dit op de 
meest doeltreffende en efficiënte wijze moeten blijven doen, waarbij de aandacht vooral 
moet uitgaan naar gebieden waar de EU voor een bijzonder hoge meerwaarde zorgt. Er zou 
bijvoorbeeld kunnen worden overwogen het oplossen van grensproblemen een centrale 
plaats toe te kennen in de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking. Er moet 
in deze programma's ook bijzondere aandacht worden geschonken aan tekortkomingen en 
het gebrek aan samenhang op een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld vervoer). Er zou ten 
slotte kunnen worden overwogen gezamenlijke overheidsdiensten in naburige grensregio’s 
te bundelen en indien noodzakelijk kan de oprichting van nieuwe instellingen overwogen 
worden. 
 
De hier genoemde suggesties van de EU-Commissie verwijzen duidelijk naar een 
doorontwikkeling van de structuurfondsen. Bij de realisatie van maatregelen in de genoemde  
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actiethema’s zal de voortzetting van het financieringsinstrument INTERREG weer een 
belangrijke rol innemen, omdat juist de grensregio’s het sociaaleconomische welzijn van de 
EU-burgers kunnen vergroten en tegelijkertijd levende laboratoria voor de Europese 
integratie vormen. 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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1. GRENSREGIO’S ZIJN BELANGRIJK IN DE EUROPESE UNIE 


De Europese Unie (EU) en haar naaste buren van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 


tellen 40 interne landsgrenzen
1
. De afgelopen decennia heeft het Europese integratieproces 


ertoe bijgedragen dat interne grensregio’s zijn veranderd van voornamelijk perifere gebieden 


in gebieden die door groei en nieuwe mogelijkheden worden gekenmerkt. De voltooiing van 


de eengemaakte markt in 1992 heeft tot meer productiviteit en minder kosten in de EU geleid 


dankzij de afschaffing van douaneformaliteiten, de harmonisatie of wederzijdse erkenning van 


technische voorschriften en lagere prijzen als gevolg van concurrentie. De afgelopen tien jaar 


is de handel binnen de EU met 15 % toegenomen. Er is extra groei gegenereerd en er zijn 


ongeveer 2,5 miljoen meer banen gecreëerd. 


Deze veranderingen hebben zowel een positief als een negatief effect op de grensregio's 


gehad (positief: de vrijheid van verkeer heeft de plaatselijke grensoverschrijdende interactie 


bevorderd; negatief: de werkgelegenheid bij de douane en aanverwante diensten is gedaald)
2
. 


Over het algemeen zijn de mogelijkheden om gezamenlijke diensten en activiteiten op 


plaatselijk vlak te ontwikkelen toegenomen. 


De interne grensregio’s in de EU... 


 beslaan 40 % van het grondgebied van de EU 


 zijn goed voor 30 % van de bevolking (150 miljoen mensen) 


 produceren 30 % van het bbp van de EU 


 ontvangen bijna 2 miljoen grensoverschrijdende pendelaars, van wie 1,3 miljoen 


grensarbeiders zijn, d.w.z. 0,6 % van alle werknemers in de EU (bijvoorbeeld 450 000 


in Frankrijk, 270 000 in Duitsland, 140 000 in Polen en 135 000 in Slowakije).  


Artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent de 


uitdagingen waarmee grensregio’s worden geconfronteerd en bepaalt dat de Unie bijzondere 


aandacht aan deze regio’s moet besteden wanneer zij haar optreden ter versterking van de 


economische, sociale en territoriale samenhang ontwikkelt en vervolgt. 


Sinds 1990 hebben grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's in de grensregio's van 


de EU (met inbegrip van de grensregio's die aan EVA-landen grenzen) financiële steun via 


Interreg ontvangen. Interreg heeft duizenden projecten
3
 en initiatieven gefinancierd om de 


Europese integratie te bevorderen. De programma's van Interreg hebben onder meer de 


volgende belangrijke resultaten opgeleverd: meer vertrouwen, een hogere connectiviteit, een 


gezonder milieu, een betere volksgezondheid en economische groei
4
. De door Interreg 


gefinancierde projecten en initiatieven — van projecten tussen mensen tot investeringen in 


infrastructuur en steun voor institutionele samenwerking — hebben een echt verschil in de 


grensregio's gemaakt en bijgedragen tot de metamorfose van deze regio's. 


                                                            
1 EVA: Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. IJsland heeft alleen zeegrenzen met de EU. Zie de kaart op blz. 3. 
2 Om statistische redenen zijn de gegevens gebaseerd op NUTS 3-regio's in het kader van de European Nomenclature of 


territorial units for statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts 
3 De projecten zijn opgenomen in de door Interreg gefinancierde KEEP-database: www.keep.eu 
4 De vijf belangrijkste resultaten zijn in 2015 uitgebreid aan bod gekomen tijdens de viering van de 25e verjaardag van 


Interreg. 







 


3 


 


Het werk wordt nog steeds voortgezet: bijna 6 miljard euro uit de EU-begroting is bestemd 


voor de grensoverschrijdende programma’s van Interreg in 2014-2020. De programma's 


worden in alle grensregio's uitgevoerd om de integratie verder te bevorderen en het volledige 


potentieel van de grensregio’s te kunnen benutten. Er zal aanzienlijk worden geïnvesteerd om 


de levensomstandigheden te verbeteren: dankzij gezamenlijke milieuacties en gezamenlijke 


maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te milderen zal de bevolking in de 


grensregio's beter worden beschermd. Gezamenlijke onderzoeksinitiatieven en -faciliteiten 


zullen het economische en innovatieve potentieel van de grensregio’s verder benutten. 


Strategieën voor slimme specialisatie zullen de regionale en plaatselijke innovatie bevorderen, 


ook over de grenzen heen
5
. Ook het in 2016 versterkte en uitgebreide investeringsplan voor 


Europa zal de ontwikkeling van de grensregio’s bevorderen. De derde pijler van het plan 


beoogt obstakels voor investeringen uit de weg te ruimen en zal voor een gunstiger klimaat 


voor grensoverschrijdende investeringsprojecten zorgen
6
. 


Grensregio's zijn plaatsen waar de positieve gevolgen van het Europese integratieproces het 


best voelbaar zouden moeten zijn — studeren, een opleiding volgen, werken, zorg verlenen en 


zaken doen over de grenzen heen zijn dagelijkse activiteiten die mogelijk moeten zijn 


ongeacht nationale administratieve grenzen. 


                                                            
5 Mededeling van de Europese Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio’s: strategieën voor 


veerkrachtige, inclusieve en duurzame groei", COM(2017) 376 van 18 juli 2017: 


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52017DC0376 
6 Investeringsplan: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_nl 
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Kaart: Terrestrische grensregio's langs binnengrenzen van de EU-28 en de EVA-landen 


 


Uit door de Commissie verzamelde gegevens blijkt echter dat grensregio’s over het algemeen 


economisch minder goed presteren dan andere regio’s in een lidstaat. De bewoners van 


grensregio's hebben doorgaans minder gemakkelijk toegang tot openbare diensten zoals 


ziekenhuizen en universiteiten
7
. Het is vaak nog steeds ingewikkeld en duur om wegwijs te 


worden in de verschillende administratieve en rechtssystemen8. Burgers, bedrijven, overheden 


en niet-gouvernementele organisaties hebben de Commissie op de hoogte gebracht van hun 


soms negatieve ervaringen bij grensoverschrijdende interactie. 


Europese financiële middelen en investeringen alleen volstaan niet om deze aanslepende 


problemen te verhelpen. Deze mededeling gaat dieper in op de vraag hoe de EU en de 


                                                            
7 "Territories with specific geographical features", Europese Commissie, DG Regio (2009), werkdocument 


nr. 02/2009: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2009/territories-with-


specific-geographical-features 
8 Een grensobstakel is in de context van deze mededeling niet alleen een beperking van het door het Europees Hof van 


Justitie vastgestelde vrije verkeer, maar ook een wet, een regel of een administratieve procedure die het inherente 


potentieel van een grensregio bij grensoverschrijdende interactie belemmert. 
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lidstaten de complexiteit, de duur en de kosten van grensoverschrijdende interactie kunnen 


verminderen en de bundeling van diensten langs binnengrenzen kunnen bevorderen. 


Nagegaan wordt wat moet worden verbeterd opdat de burgers in grensregio's de 


mogelijkheden aan beide zijden van de grens ten volle kunnen benutten. De Europese Unie 


kan de grensregio's dan nog beter ondersteunen en groei en werkgelegenheid bevorderen. 


Doel van deze mededeling is de EU dichter bij de burgers te brengen en ervoor te zorgen dat 


het Europese wetgevingsproces doeltreffend functioneert in het voordeel van burgers en 


bedrijven. Via het Witboek over de toekomst van Europa
9
 en de daaropvolgende 


discussienota's is een grootschalig debat opgestart over de vraag hoe Europa zich in de 


toekomst moet ontwikkelen om optimaal aan de verwachtingen van alle Europeanen te 


voldoen. Algemeen wordt erkend dat territoriale samenwerking — en grensoverschrijdende 


samenwerking in het bijzonder — de Europeanen een echte meerwaarde biedt. 


Deze mededeling draagt ook bij aan dit debat door maatregelen voor te stellen en 


aanbevelingen te doen die het voor grensregio's met landbinnengrenzen gemakkelijker maken 


om samen te werken, obstakels uit de weg te ruimen en burgers en bedrijven in grensregio's te 


helpen het potentieel van deze regio's ten volle te benutten. 


2. AANHOUDENDE PROBLEMEN 


Na een openbare onlineraadpleging in alle EU-talen en daaropvolgend onderzoek en overleg 


met de belanghebbenden10 heeft de Commissie een aantal problemen vastgesteld waarmee 


burgers en bedrijven in grensregio's worden geconfronteerd. Hoewel deze problemen niet 


altijd specifiek zijn voor grensregio’s, zijn ze er bijzonder acuut vanwege de frequentie en de 


intensiteit van grensoverschrijdende interactie. 


Ervaringen in grensregio's 


 Een therapeute die deeltijd in loondienst werkt in België en deeltijd als freelancer in 


Frankrijk, moest acht maanden wachten op betrouwbare informatie over het toepasselijke 


belastingstelsel en dus over haar beschikbaar inkomen; 


 Het slachtoffer van een arbeidsongeval in Zweden kreeg thuis in Denemarken geen 


rehabilitatiezorg vanwege onvolledige wederzijdse afspraken tussen de 


socialezekerheidsstelsels van beide landen; 


 Een leerling in het technisch onderwijs in België kreeg dichtbij huis in Frankrijk geen 


leerlingovereenkomst wegens de onverenigbare status van leerlingen in de twee landen; 


 Mensen in het noorden van Portugal die net over de grens in Spanje willen werken, 


moeten soms veel geld voor officiële vertalingen van documenten uitgeven en 


verscheidene maanden wachten voordat hun beroepskwalificaties worden erkend; 


 Brandweerlieden moeten soms aan de grens wachten voordat ze hun collega's aan de 


andere kant van de grens te hulp mogen komen. In sommige lidstaten gelden beperkingen 


voor ambulances die patiënten over de grens willen brengen; 


                                                            
9 "Witboek over de toekomst van Europa" van de Europese Commissie, COM(2017) 2025 van 1 maart 2017. 
10 "Cross-Border Review":  


http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/ 
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 Het heeft 10 jaar gekost om de tramlijn van Straatsburg (Frankrijk) over de grens naar het 


naburige Kehl (Duitsland) door te trekken (onder meer vanwege uiteenlopende normen 


en complexe kwesties in verband met prijzen en tickets); 


 Bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, besteden 60 % meer om aan belangrijke 


procedures te voldoen dan bedrijven die op de binnenlandse markt actief zijn (vooral 


vanwege extra kosten voor vertalingen en certificeringen)
11


. 


Uit deze voorbeelden blijkt dat veel aspecten van het leven in grensregio's te ingewikkeld en 


omslachtig zijn. Tegelijkertijd is uit de openbare raadpleging en de studie echter ook gebleken 


dat de Europese integratie een aantal uitermate positieve gevolgen heeft gehad en dat 


grensregio's kansen bieden. 


 Belgische patiënten die drie keer per week 200 kilometer moesten afleggen voor een 


dialysebehandeling, krijgen nu een behandeling op 3 km van huis net over de Franse 


grens, omdat de twee landen een overeenkomst hebben gesloten om medische 


apparatuur te delen; 


 Sommige kinderen in de regio's van Oostenrijk die grenzen aan Tsjechië, Hongarije en 


Slowakije gaan naar tweetalige, binationale kleuterscholen waar ze vertrouwd raken met 


twee talen en twee culturen; 


 De Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen in Duitsland voeren nieuwe aanbevelingen 


uit om de wederzijdse erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken door 


samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels; 


 Burgers kunnen ook zichzelf doeltreffend organiseren om hun gemeenschappelijke 


belangen te behartigen, zoals blijkt uit de Groupement Transfrontalier Européen
12


, een 


vereniging van meer dan 30 000 pendelaars tussen Zwitserland en Frankrijk. 


Er zijn echter te weinig inspirerende voorbeelden van hoe de bevolking van grensregio's 


gebruikmaakt van de kansen die deze regio's bieden, en deze voorbeelden zijn te disparaat. 


 


De Commissie heeft de kosten van complexe grensprocedures en van nodeloos dubbelwerk 


geanalyseerd. Uit een recente studie
13


 naar het economisch effect van grensobstakels op het 


bbp en de werkgelegenheid in grensregio’s met landbinnengrenzen blijkt dat de rijkdom van 


deze regio’s gemiddeld met 8 % zou toenemen, als alle obstakels uit de weg werden geruimd 


en iedereen een gemeenschappelijke taal gebruikte
14


. Dit scenario is niet haalbaar en ook niet 


wenselijk aangezien Europa gebaseerd is op diversiteit en subsidiariteit. Als echter slechts 


20 % van de bestaande obstakels uit de weg werd geruimd, zou het bbp van de grensregio’s 


                                                            
11 Ecorys Netherlands in samenwerking met Mazars, "Study about administrative formalities of important procedures and 


administrative burdens for businesses", Europese Commissie, april 2017: https://ec.europa.eu/growth/tools-


databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9134&lang=en, en werkdocument van de diensten van de Commissie 


SWD(2017) 213 van 2 mei 2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-


content/EN/TXT/?qid=1503565263778&uri=CELEX:52017SC0213 
12 Le Groupement Transfrontalier Européen: http://www.frontalier.org/ 
13 Politecnico di Milano (2017) Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border 


regions. 
14 De kosten om de obstakels uit de weg te ruimen zijn niet in deze berekening opgenomen. Voor meer informatie: zie 


voetnoot 13. 
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nog met 2 % groeien. Het geraamde effect op de werkgelegenheid is ook belangrijk: er 


zouden meer dan 1 miljoen banen kunnen worden gecreëerd. Grensbarrières beperken 


momenteel het gebruik van productieve activa en maken het moeilijk schaalvoordelen te 


realiseren. Ze brengen ook kosten voor burgers en bedrijven mee. Deze negatieve 


economische impact varieert van lidstaat tot lidstaat, maar is duidelijk hoger in landen waar 


grensregio’s een aanzienlijk deel van het nationale bbp genereren. 


Duidelijk is ook dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn: de problemen zijn complex en de 


oplossing ervan vergt de betrokkenheid van bestuur en overheidsdiensten op alle niveaus. 


Volgens veel belanghebbenden worden grensproblemen altijd plaatselijk gevoeld, maar 


slechts zelden plaatselijk opgelost. Alleen als bestuur en overheidsinstanties op alle niveaus 


samenwerken kunnen de obstakels uit de weg worden geruimd en complexe procedures 


worden vereenvoudigd. 


3. HOE KUNNEN DE PROBLEMEN WORDEN VERHOLPEN? 


Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de Commissie met de belanghebbende 


partijen (studie, raadpleging en workshops) is gebleken dat er op een aantal gebieden nog veel 


ruimte is om bestaande obstakels uit de weg te ruimen. Die gebieden worden in dit hoofdstuk 


nader beschreven. Toegelicht wordt welke positieve maatregelen de Commissie zelf kan 


nemen en hoe ze andere belangrijke actoren kan ondersteunen. 


In elk deel wordt een gebied beknopt beschreven en met voorbeelden en/of goede praktijken 


geïllustreerd (de voorbeelden en/of goede praktijken worden in het begeleidende 


werkdocument van de diensten van de Commissie nader beschreven). Ook de lopende 


maatregelen van de Commissie of nationale instellingen worden beknopt vermeld. Ten slotte 


worden — waar mogelijk — voorstellen voor nieuwe maatregelen van de Commissie gedaan 


of aanbevelingen aan de lidstaten en andere belanghebbenden gericht. 


Dankzij de oprichting van een "Border Focal Point" binnen de Commissie kunnen de tien 


onderstaande maatregelen gemakkelijker worden uitgevoerd. Het "Border Focal Point" heeft 


als taak 1) ervoor te zorgen dat bij belangrijke toekomstige maatregelen van de Commissie 


naar behoren rekening wordt gehouden met grensoverschrijdende regionale dimensies; 2) de 


lidstaten en andere belangrijke actoren te helpen juridische en administratieve regionale 


problemen op te lossen, met name bij de omzetting van EU-richtlijnen of 


coördinatievoorschriften; 3) ervoor te zorgen dat praktische regelingen worden getroffen voor 


nieuwe maatregelen die uit deze mededeling voortvloeien; en 4) ervaringen en goede 


praktijken doeltreffend en op grote schaal met alle relevante belanghebbenden te delen. 


 


3.1. Samenwerking en uitwisselingen intensiveren 


Nieuwe initiatieven van de Commissie zullen niet het volledige gewenste positieve effect in 


grensregio’s hebben als de doeltreffende mechanismen voor grensoverschrijdende 


samenwerking niet worden versterkt. Deze al dan niet geïnstitutionaliseerde mechanismen 
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moeten de veellagige structuur van de beleidsvorming in de EU weerspiegelen. Een aantal 


samenwerkingsmechanismen bestaat nu al. 


Goede praktijk: Op intergouvernementeel niveau hebben de Noordse Raad van Ministers en 


de Benelux procedures vastgesteld om bilaterale grensbarrières op te sporen en aan te pakken. 


Op regionaal niveau hebben de Oberrheinkonferenz of het Greater Copenhagen and Skåne 


Committee institutionele methoden ontwikkeld om plaatselijke obstakels op te sporen en uit 


de weg te ruimen. 


De Commissie roept de lidstaten en de regio’s op om verder op gezette tijden dialogen over 


grenskwesties aan te gaan. De lidstaten en de regio's moeten meer aandacht schenken aan 


essentiële concepten van de Europese integratie (bijvoorbeeld wederzijdse erkenning of 


onderlinge aanpassing van regels en procedures). Ze worden verzocht ten volle gebruik te 


maken van de bestaande mogelijkheden om overeenkomsten of verdragen te sluiten. De vier 


macroregionale strategieën
15


 kunnen bijvoorbeeld een geschikt kader bieden voor 


grensoverschrijdende institutionele samenwerking. Ook als de EU-wetgeving uitdrukkelijk 


samenwerking vereist (bijvoorbeeld in het kader van veel milieuwetgeving), moeten de 


mogelijkheden van deze samenwerking ten volle worden benut. 


 


Actiepunt: Om dit proces te ondersteunen en ervoor te zorgen dat goede praktijken worden 


uitgewisseld, zal de Commissie een EU-wijd professioneel onlinenetwerk opzetten waar 


belanghebbenden bij grensoverschrijdende kwesties juridische en administratieve 


grenskwesties en oplossingen kunnen voorleggen en bespreken. Het netwerk zal van Futurium 


— een door de Commissie opgezet onlineplatform — gebruikmaken en de Commissie zal via 


haar Border Focal Point het voorzitterschap waarnemen. 


Actiepunt: De Commissie zal bovendien uiterlijk eind 2017 een openbare oproep tot het 


indienen van proefprojecten publiceren. Doelgroep van de oproep zijn overheidsinstanties 


die een of meer grensspecifieke juridische of administratieve problemen willen oplossen. De 


projecten kunnen bijvoorbeeld tot doel hebben de compatibiliteit van administratieve 


systemen te verbeteren, de arbeidsmobiliteit dankzij een vlottere erkenning van kwalificaties 


te bevorderen of voor de harmonisatie van rechtsnormen te zorgen.  De projecten zullen als 


basis dienen bij het zoeken naar innovatieve methoden om grenskwesties aan te pakken. De 


projectresultaten zullen in een eindverslag worden samengevat, dat op grote schaal zal worden 


verspreid om de belangrijkste actoren beter voor te lichten en hun capaciteit te vergroten. Alle 


overheidsinstanties die bereid zijn oplossingen voor te stellen voor grenskwesties die onder 


hun bevoegdheid vallen, kunnen aan de oproep deelnemen. Er zullen maximaal 


20 proefprojecten worden geselecteerd met een hoge demonstratieve waarde en 


repliceerbaarheid. 


                                                            
15 De EU-strategie voor het Oostzeegebied, de EU-strategie voor het Donaugebied, de EU-strategie voor de 


Adriatische en Ionische regio en de EU-strategie voor het Alpengebied. 
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3.2. Het wetgevingsproces verbeteren 


Een aanzienlijk deel van de vastgestelde grensproblemen is vooral te wijten aan het feit dat 


nationale juridische en administratieve regelingen onderling verschillen. Zelfs wanneer een 


Europees rechtskader voorhanden is, beschikken de lidstaten over enige flexibiliteit en 


speelruimte bij de omzetting ervan in nationaal recht. Vaak worden in het EU-recht 


vastgestelde normen niet in alle lidstaten even strikt in nationaal recht omgezet. Hierdoor 


kunnen aan beide zijden van een binnengrens verschillende systemen van kracht zijn, wat kan 


leiden tot complexe situaties — en soms zelfs rechtsonzekerheid — en extra kosten. 


Voorbeeld: In Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 


2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten komen 19 gevallen voor waar 


minimumnormen gelden (bijvoorbeeld bij de vaststelling van specifieke termijnen). Hierdoor 


ontstaan 19 potentiële gevallen waarin zich bij grensoverschrijdende overheidsopdrachten 


ernstige problemen kunnen voordoen (bijvoorbeeld omdat niet alle lidstaten in dezelfde 


termijnen voorzien). 


In het in 2015 goedgekeurde pakket betere regelgeving
16


 heeft de Commissie maatregelen 


voorgesteld om ervoor te zorgen dat bij beleidsopties rekening wordt gehouden met 


territoriale aspecten. Hiertoe worden voornamelijk solide effectbeoordelingen van wetgeving 


met territoriale aspecten uitgevoerd. 


Goede praktijk: Een onafhankelijke instantie (het Institute for Transnational and Euregional 


Cross-Border Cooperation and Mobility van de Universiteit van Maastricht) voert 


grensoverschrijdende effectbeoordelingen uit van toekomstige nationale en EU-wetgeving op 


basis van een werkprogramma dat samen met nationale, regionale en plaatselijke 


belanghebbenden bij grensoverschrijdende kwesties langs de grenzen van Nederland met 


respectievelijk Duitsland en België is opgesteld
17


. 


Actiepunt: De Commissie zal zich verder inspannen om significante grensoverschrijdende 


effecten op te sporen met behulp van de bestaande methoden en instrumenten. Via haar 


Border Focal Point en het eerder beschreven professionele netwerk zal de Commissie de 


belanghebbenden bij grensoverschrijdende kwesties nauwer bij dit proces proberen te 


betrekken. 


 


Actiepunt: Om de lidstaten bij de omzetting van EU-recht in nationaal recht met de nodige 


coördinatie te ondersteunen zal het Border Focal Point van de Commissie voor expertise en 


advies zorgen over grensoverschrijdende regionale aspecten. Daarbij zal onder meer worden 


voortgebouwd op bestaande goede praktijken en de resultaten van de eerder vermelde 


proefprojecten. 


                                                            
16 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 


het Comité van de Regio’s "Betere regelgeving voor betere resultaten - Een EU-agenda", COM(2015) 215 final van 


19 mei 2015. 
17 Institute for Transnational and Euregional Cross-Border Cooperation and Mobility van de Universiteit van Maastricht: 


https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institute-transnational-and-euregional-cross-border-cooperation-and-


mobility-item 
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3.3. Grensoverschrijdende overheidsdiensten bevorderen 


De lidstaten van de EU hebben verschillende administratieve culturen en systemen. Deze 


verschillen kunnen problemen opleveren wanneer systemen met elkaar in aanraking komen. 


De meeste administratieve procedures hebben doorgaans een nationaal karakter en 


grensoverschrijdende procedures komen minder vaak voor. Belanghebbenden bij 


grensoverschrijdende kwesties komen echter regelmatig in aanraking met de procedures van 


een buurland. Het gebrek aan gemeenschappelijke methoden of afspraken en de weinige 


wederzijds erkende documenten kunnen leiden tot lange en dure procedures, zelfs voor 


kwesties van levensbelang. 


Sommige overheidsinstanties zijn bijvoorbeeld sneller op e-overheid overgeschakeld dan 


andere, wat kan leiden tot problemen bij grensoverschrijdende interactie (vooral wanneer 


documenten of formulieren nodig zijn). Wanneer op e-overheid wordt overgeschakeld, is het 


gebruik ervan meer op de binnenlandse context dan op grensoverschrijdende interactie 


toegesneden
18


. De interoperabiliteit van de e-systemen van overheidsinstanties is nog steeds 


beperkt. 


Voorbeeld: De interactie tussen burgers en overheidsinstanties in Denemarken is grotendeels 


gedigitaliseerd. Voor pendelaars uit buurlanden is het soms erg moeilijk de nodige 


identificatie en toegangsrechten te verkrijgen. De krappe termijnen bij de toekenning van een 


fiscaal identificatienummer (skattepersonnummer) kunnen bijvoorbeeld tot vertragingen 


leiden bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst of een ziektekostenverzekering. Wie 


bepaalde zaken niet op digitale wijze wil afhandelen, loopt het risico op vertragingen en 


gemiste termijnen. 


In het actieplan inzake e-overheid 2016-2020
19


 schetst de Commissie een langetermijnvisie 


voor open, efficiënte en inclusieve overheidsdiensten, die voorzien in een gepersonaliseerde 


en volledig digitale dienstverlening over de grenzen heen. Hoewel het om een algemeen plan 


gaat, worden toch maatregelen en instrumenten voorgesteld die bijzonder relevant zijn voor 


grensregio’s, zoals het eenmaligheidsbeginsel (informatie wordt slechts eenmaal aan 


overheidsinstanties verstrekt ongeacht het land van oorsprong
20


) en een geautomatiseerd 


vertaalsysteem voor overheidsinstanties
21


. 


Actiepunt: De nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten moeten de uitdaging van e-


overheid aangaan en concrete maatregelen nemen die een verschil maken voor de burgers in 


grensregio's. De Commissie zal dit proces ondersteunen door bestaande digitale oplossingen 


                                                            
18 Uit het verslag van de Europese Commissie uit 2016 over e-overheid blijkt dat de online-overheidsdiensten niet overal 


in gelijke mate zijn verbeterd, Digital Single Market, News, Digibytes, 3 oktober 2016: https://ec.europa.eu/digital-


single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly 
19 "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 - Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten" van de Europese 


Commissie, COM(2016) 179 van 19 april 2016: 


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1503566265012&uri=CELEX:52016DC0179 
20 Europese Commissie "The “Once-Only” Principle (TOOP) Project launched in January 2017", Digital Single Market, 


Project News and Results, 26 januari 2017: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/once-only-principle-toop-


project-launched-january-2017 
21 Machine translation for public administrations - MT@EC: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-


translation-public-administrations-mtec_en 
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te promoten bij de belanghebbenden bij grensoverschrijdende kwesties en bij 


overheidsinstanties die het meest betrokken zijn bij de grensoverschrijdende uitwisseling van 


gegevens. De Commissie zal er in dit verband op aandringen dat belanghebbenden bij 


grensoverschrijdende kwesties bij haar lopende en toekomstige projecten op het gebied van 


e-overheid worden betrokken met het oog op grensoverschrijdende overheidsdiensten die aan 


de behoeften van burgers en bedrijven voldoen. Succesvolle lopende projecten (bijvoorbeeld 


de wederzijdse erkenning van de elektronische identiteitskaart of de elektronische 


uitwisseling van gegevens betreffende de sociale zekerheid (EESSI)) vormen hiervoor een 


solide basis. 


3.4. Betrouwbare en begrijpelijke informatie en bijstand verstrekken 


Het uit de weg ruimen van grensobstakels vergt tijd en volgehouden inspanningen. In de 


tussentijd is het van vitaal belang toegang te hebben tot alle beschikbare en betrouwbare 


informatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens en tot diensten die 


problemen ter zake kunnen oplossen. Tijdens de voorbereiding van deze mededeling is 


gebleken dat burgers en bedrijven bezorgd zijn over het gebrek aan betrouwbare 


informatiediensten. Dit gebrek kan leiden tot rechtsonzekerheid, die grensoverschrijdende 


interactie bemoeilijkt of de uitvoering van grensoverschrijdende projecten langer en duurder 


maakt. 


Goede praktijk: Het aanvankelijk door Interreg gefinancierde Infobest-netwerk
22


 van 


onestopshops in het drielandengebied van Frankrijk, Duitsland en Zwitserland aan de Boven-


Rijn voorziet burgers van betrouwbare informatie over alle aspecten van het leven aan de 


andere kant van de grens (bijvoorbeeld werkgelegenheid en onderwijs) en ondersteunt 


grensoverschrijdende contacten met de verschillende overheidsinstanties. 


Pan-Europese diensten en instrumenten (bijvoorbeeld Uw Europa, het informatiesysteem 


interne markt en het Solvit-netwerk) zijn in dit verband nuttig. 


Actiepunt: De Commissie heeft onlangs een voorstel voor een verordening betreffende "één 


digitale toegangspoort" ingediend
23


. Als het voorstel wordt aangenomen, kunnen burgers en 


bedrijven via één digitaal toegangspunt gemakkelijker toegang krijgen tot informatie van hoge 


kwaliteit, administratieve onlineprocedures en bijstand. Het is de bedoeling het 


eenmaligheidsbeginsel in het kader van de éne digitale toegangspoort voor het eerst op EU-


niveau toe te passen door de bevoegde autoriteiten uit verschillende lidstaten in staat te stellen 


gegevens rechtstreeks uit te wisselen voor een aantal belangrijke procedures. De gebruikers 


zullen ook worden aangemoedigd feedback te leveren zodat steeds aan hun behoeften kan 


worden voldaan en informatie over obstakels voor de eengemaakte markt kan worden 


verzameld. 


                                                            
22 Infobest: https://www.infobest.eu/ 
23 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale 


toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging 


van Verordening (EU) nr. 1024/2012: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NLTXT/?uri=CELEX%3A52017PC0256 
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Actiepunt: In haar recent goedgekeurde mededeling "Actieplan ter versterking van Solvit: de 


voordelen van de eengemaakte markt bereikbaar maken voor burgers en bedrijven"
24


 verbindt 


de Commissie zich ertoe Solvit samen met de lidstaten verder te versterken, zodat de 


grensoverschrijdende problemen van meer burgers en bedrijven kunnen worden opgelost. 


3.5. Grensoverschrijdende werkgelegenheid ondersteunen 


Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat vooral de arbeidsmobiliteit de 


negatieve gevolgen van grensobstakels rechtstreeks ondervindt. Betroffen zijn vooral 


grensarbeiders die aan de ene kant van de grens wonen maar dagelijks of wekelijks naar de 


andere kant van de grens reizen om er te werken
25


. 


Er bestaan een aantal instrumenten en coördinatiemechanismen op Europees niveau om 


grensoverschrijdende arbeid te vergemakkelijken, bijvoorbeeld het Europees netwerk van 


diensten voor arbeidsvoorziening (Eures), de regels voor de coördinatie van de 


socialezekerheidsstelsels, het Europees kwalificatiekader (dat het inzicht in en de vergelijking 


van kwalificaties bevordert), het Europass-kader (dat burgers in staat stelt hun vaardigheden 


en kwalificaties kenbaar te maken), de Europese classificatie van vaardigheden, competenties, 


kwalificaties en beroepen en de Europese beroepskaart (een digitale procedure in de hele EU 


voor de erkenning van beroepskwalificaties). Zowel het EU-programma voor 


werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) als het Europees Sociaal Fonds verleent 


financiële steun ter bevordering van arbeidsmobiliteit in grensregio’s. De Eures-pijler van het 


EaSI-programma ondersteunt grensoverschrijdende partnerschappen die voorzien in 


informatie en arbeidsbemiddeling ten behoeve van grensarbeiders en hun werkgevers. 


Goede praktijk: De socialezekerheidsdiensten en de arbeidsinspecties van Galicië en Noord-


Portugal hebben een netwerk opgezet dat door het plaatselijke grensoverschrijdende Eures-


partnerschap wordt ondersteund en obstakels voor de grensoverschrijdende mobiliteit van 


werkgevers en werknemers sneller uit de weg helpt ruimen. Ze hebben voor doeltreffende 


samenwerkingskanalen tussen de socialezekerheidsdiensten en de arbeidsinspecties in de 


grensregio gezorgd. 


Deze maatregelen en instrumenten hebben hun positieve effecten echter nog niet ten volle in 


de grensregio's kunnen sorteren. Bij een aantal procedures is er nog ruimte voor verbetering, 


bijvoorbeeld bij de afsluiting van een leerlingovereenkomst, de volledige erkenning van 


vaardigheden en competenties, de toegang tot vacatures, de identificatie van werknemers, het 


verkrijgen van rechtszekerheid inzake fiscale kwesties, het verwerven van een alles dekkende 


sociale zekerheid, het verkrijgen van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor medisch 


personeel en bij ingewikkelde procedures om een beroepscertificaat te verkrijgen. Ook de 


voorlichting (onder meer van burgers en werkgevers) en het verzamelen van gegevens ten 


behoeve van de besluitvorming moeten nog worden verbeterd. 


                                                            
24 Mededeling van de Europese Commissie "Actieplan ter versterking van Solvit: de voordelen van de eengemaakte markt 


bereikbaar maken voor burgers en bedrijven", COM(2017) 255 van 2 mei 2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-


content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0255 
25 Grensarbeiders worden gedefinieerd als burgers van de EU/EVA die in een EU- of EVA-land wonen maar in een ander 


EU- of EVA-land werken en regelmatig op dagelijkse of ten minste wekelijkse basis grenzen overschrijden, ongeacht 


hun precieze burgerschap (mits zij burgers van de EU-28/EFTA zijn). 
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Actiepunt: De lidstaten en de regionale autoriteiten worden aangespoord om de samenwerking 


tussen de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in de grensregio’s (met inbegrip van 


de gezamenlijke grensoverschrijdende diensten voor arbeidsvoorziening) te intensiveren, 


zodat de toegang tot informatie en banen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt 


verbeterd. Bestaande praktijken zullen op grotere schaal ter beschikking worden gesteld via 


het bovenvermelde voorgestelde professionele netwerk. 


3.6. Meertaligheid in grensregio's bevorderen 


De rijkdom aan culturen en tradities in Europa is een grote troef. Meertaligheid is een 


doelstelling van de Europese integratie. Actieve kennis van vreemde talen is ook steeds 


belangrijker om de inzetbaarheid, de mobiliteit en het concurrentievermogen te bevorderen, 


wat in grensregio's bijzonder relevant is. 


Goede praktijk: De in 2014 aangenomen "Frankreich-Strategie" van de Duitse deelstaat 


Saarland
26


 bevordert meertaligheid op alle bestuursniveaus. De strategie wordt geschraagd 


door een leerplan met onder meer verplicht Frans vanaf de kleuterschool. Als gevolg hiervan 


is meer dan de helft van alle kleuterscholen in het gebied tweetalig. 


Toch hebben talrijke deelnemers aan de openbare raadpleging voor deze mededeling taal 


aangemerkt als een bron van problemen. Uit de ervaring van belanghebbenden bij 


grensoverschrijdende kwesties blijkt dat het rigide gebruik van verschillende talen aan beide 


zijden van een grens vaak leidt tot meer administratieve lasten en zinvolle contacten tussen 


overheidsinstanties en burgers belemmert. 


De Commissie volgt een door de Raad goedgekeurde strategie die gebaseerd is op de door de 


staatshoofden en regeringsleiders van de EU geformuleerde doelstelling dat alle burgers de 


kans moeten krijgen twee vreemde talen te leren vanaf jonge leeftijd
27


. In grensregio’s is een 


van deze talen idealiter de taal van de buren. Talen leren is ook een overkoepelende prioriteit 


van Erasmus+ (het Europese financieringsprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en 


sport). Het programma kan het leren van talen in grensregio's op velerlei manieren 


bevorderen. 


Actiepunt: De lidstaten, regio’s en gemeenten worden aangespoord de mogelijkheden van een 


leven lang leren te benutten om de tweetaligheid in grensregio’s intensiever te bevorderen. 


Bestaande goede praktijken zouden als inspiratiebron moeten fungeren en zullen door de 


Commissie verder worden bevorderd.  Er zal van bestaande financieringsinstrumenten 


(bijvoorbeeld Erasmus + en de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking van 


Interreg) worden gebruikgemaakt om waar nodig steun te verlenen. 


                                                            
26 France Saarland Strategy October 2016: 


https://www.saarland.de/dokumente/ressort_finanzen/MFE_Frankreich_Startegie_LangDIn4S_UK_Lay2.pdf 
27 Europese Unie - "Conclusies van de Raad over meertaligheid en de ontwikkeling van taalcompetenties", mei 2014: 


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(06) 







 


14 


 


3.7. De grensoverschrijdende toegankelijkheid bevorderen 


Vervoer is van cruciaal belang om uitwisselingen tussen regio’s over nationale grenzen heen 


te bevorderen. Vooral het openbaar vervoer draagt bij tot zowel integratie als een duurzamere 


grensoverschrijdende connectiviteit. Veel burgers in grensregio's hebben nog steeds geen, 


onvoldoende of ondermaats openbaar vervoer. De problemen doen zich voor op drie niveaus: 


1) infrastructuurverbindingen, 2) dienstverlening en 3) de kwaliteit van diensten. Vooral 


kleinschaligere spoorweginfrastructuur ontbreekt soms of is soms niet operationeel langs 


binnengrenzen in de EU vanwege allerhande problemen (bijvoorbeeld uiteenlopende 


prioriteiten, verschillende juridische/procedurele/organisatorische benaderingen of budgettaire 


beperkingen). 


Goede praktijk:  Interreg financiert grensoverschrijdende mobiliteitsprojecten, waarvan het 


merendeel is opgenomen in de Keep-database
28


. In het drielandengebied van Duitsland, 


Nederland en België hebben aanbieders van openbaar vervoer bijvoorbeeld een 


gemeenschappelijk platform ontwikkeld (http://mobility-euregio.com) met gecombineerde 


dienstregelingen, een gezamenlijk prijsbeleid en een gemoderniseerd ticketsysteem. Aan de 


Duits-Zwitserse grens is voor een nieuwe buslijn tussen Grenzach-Wyhlen (Duitsland) en 


Basel (Zwitserland) gezorgd ten behoeve van de 1 900 plaatselijke pendelaars (op een totale 


bevolking van 14 000 inwoners). 


Op het niveau van de EU wordt hoge prioriteit verleend aan meer harmonisatie en coördinatie 


van technische en wettelijke normen en aan het streven naar interoperabiliteit in de 


vervoerssector.  Er is met succes voor coördinatie en harmonisatie gezorgd op het gebied van 


TEN-V, dat als voorbeeld kan dienen voor andere beleidsgebieden dan vervoer. Met 


betrekking tot het verlenen van multimodale reisinformatiediensten in de hele EU zal 


toekomstige EU-wetgeving bijvoorbeeld voorzien in passende raamvoorwaarden om alle bij 


de reisinformatiewaardeketen betrokken belanghebbenden in staat te stellen samen te 


werken
29


. 


Actiepunt: In 2018 zullen de resultaten van een onderzoek van de Commissie naar 


ontbrekende spoorverbindingen langs de binnengrenzen beschikbaar zijn. 


Belanghebbenden zullen toegang hebben tot de resultaten van het onderzoek via het Border 


Focal Point. 


Actiepunt: De organisatie van grensoverschrijdend openbaar vervoer is een nationale, 


regionale en plaatselijke bevoegdheid. De lidstaten, regio’s en gemeenten worden daarom 


aangespoord meer inspanningen te leveren om voor meer geïntegreerd openbaar vervoer 


van betere kwaliteit te zorgen. Het Border Focal Point zal goede praktijken beschikbaar 


stellen en waar mogelijk deskundig advies verlenen. 


                                                            
28 www.keep.eu 
29 Een gedelegeerde verordening tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU. 
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3.8. Samenwerking in de gezondheidszorg bevorderen 


De bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten met het oog op meer 


complementariteit van de gezondheidsdiensten in grensregio's is een prioriteit voor de EU
30


. 


Er zijn verschillende structuren en beginselen voor de terugbetaling van grensoverschrijdende 


gezondheidszorg met als gevolg bijvoorbeeld uiteenlopende en complexe procedures voor de 


voorafgaande toestemming voor gezondheidsdiensten en voor betalingen/terugbetalingen; 


administratieve lasten voor patiënten die specialisten aan de andere kant van de grens willen 


raadplegen; onverenigbaarheden bij het gebruik van technologie en de uitwisseling van 


patiëntgegevens; en een gebrek aan geharmoniseerde toegankelijke informatie (met inbegrip 


van een gebrek aan informatie in de taal van de patiënt). De beperkte toegankelijkheid aan 


beide zijden van de grens belemmert daarom dat ten volle van de faciliteiten voor 


gezondheidszorg kan worden gebruikgemaakt. Ook nood- en reddingsdiensten worden soms 


gehinderd bij grensoverschrijdende interventies. 


Goede praktijk: Dankzij een geïnstitutionaliseerde overeenkomst waarbij zeven 


georganiseerde zones voor grensoverschrijdende gezondheidszorg aan de Frans-Belgische 


grens zijn opgericht
31


, hebben meer dan 20 000 patiënten dichterbij huis gezondheidszorg in 


het buurland gekregen. 


Actiepunt: De Commissie zal een uitgebreide inventaris opmaken van de 


grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg in de EU om goede praktijken 


op te sporen en toekomstige uitdagingen te analyseren. De inventaris zal in 2018 beschikbaar 


zijn en belanghebbenden zullen er toegang toe hebben via het Border Focal Point. De 


Commissie zal in 2018 ook een strategisch evenement organiseren om de aandacht op goede 


praktijken bij grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg te vestigen en na te 


gaan hoe deze samenwerking verder overal in de Unie kan worden ontwikkeld. 


3.9. Over het juridische en financiële kader voor grensoverschrijdende 


samenwerking nadenken 


De EU heeft voor een aantal juridische en financiële instrumenten gezorgd om de 


grensoverschrijdende samenwerking in Europa te vergemakkelijken. De Europese groepering 


voor territoriale samenwerking
32


 bijvoorbeeld stelt entiteiten uit twee of meer lidstaten in staat 


samen te werken op basis van een gemeenschappelijke structuur met rechtspersoonlijkheid. 


De grensoverschrijdende samenwerking wordt hierdoor vaak vergemakkelijkt en de regionale 


en plaatselijke overheden kunnen samenwerken zonder een op het niveau van de lidstaten 


geratificeerde overeenkomst. Het volledig institutionele karakter van deze instrumenten is 


echter niet altijd geschikt om juridische en administratieve belemmeringen uit de weg te 


ruimen. 


                                                            
30 Naast bepalingen in het Verdrag zelf zij gewezen op Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van 


patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg en Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van 


de socialezekerheidsstelsels. 
31 Espaces Transfrontaliers, La Communauté de santé transfrontalière: 


http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/sante/sante-4/ 
32 Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 (PB L 210 van 31.7.2006, 


blz. 19), gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1302/2013 van 17 december 2013 (PB L 347 van 20.12.213, blz. 303). 
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Goede praktijk: De EGTS-Eurometropool Lille-Doornik-Kortrijk
33


 is de grootste 


grensoverschrijdende metropool in Europa. 14 instellingen uit Frankrijk en België 


(ontwikkelingsagentschappen en nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten) werken 


samen om het "grenseffect" teniet te doen en het dagelijkse leven van de 2,1 miljoen inwoners 


gemakkelijker te maken. 


Actiepunt: Een aantal lidstaten denkt na over de waarde van een nieuw instrument dat het 


mogelijk maakt dat — op vrijwillige basis en met de instemming van de bevoegde autoriteiten 


— de regels van een lidstaat ook in de naburige lidstaat gelden voor een in de tijd beperkt en 


door de plaatselijke en/of regionale overheden opgezet specifiek project in een grensregio. De 


diensten van de Commissie volgen deze werkzaamheden aandachtig. Rekening houdend met 


de informatie die de in punt 3.1 vermelde proefprojecten opleveren, zal de Commissie 


nadenken over opties om dit instrument verder te ontwikkelen. 


Actiepunt: De lidstaten en de Europese instellingen moeten in een vroeg stadium een dialoog 


aangaan over de vraag hoe toekomstige financieringsprogramma’s een meer strategische 


bijdrage kunnen leveren om grensobstakels te voorkomen en uit de weg te ruimen en 


grensoverschrijdende overheidsdiensten te ontwikkelen.  


3.10. Gegevens over grensoverschrijdende interactie verzamelen ten behoeve van 


de besluitvorming 


Om grensobstakels uit de weg te kunnen ruimen is het eerst en vooral noodzakelijk gegevens 


over de obstakels te verzamelen. Er worden echter maar weinig middelen geïnvesteerd in het 


verzamelen en analyseren van gegevens over grensproblemen. Gewezen zij op uitstekende 


voorbeelden van het verzamelen en analyseren van informatie in Frankrijk
34


 en Hongarije
35


. 


Ook de beperkte beschikbaarheid van statistische en geospatiale gegevens over 


grensoverschrijdende stromen doet afbreuk aan de mogelijkheden voor echte 


grensoverschrijdende beleidsontwikkeling en besluitvorming. Een paar regio's hebben 


inspanningen geleverd waarop andere regio’s kunnen voortbouwen. 


Goede praktijk: Het dataportaal voor de "Grand Région"
36


 in en rond Luxemburg verzamelt 


gegevens van vijf nationale en regionale bureaus voor de statistiek om beleidsmakers te 


voorzien van gegevens over grensoverschrijdende stromen en territoriale trends in een gebied 


dat gekenmerkt wordt door een hoge mate van interactie (bijvoorbeeld 


200 000 grensarbeiders). 


Er zijn niet altijd voldoende of genormaliseerde statistische en geospatiale gegevens over 


grensoverschrijdende stromen en fenomenen beschikbaar om beleidsmakers in staat te stellen 


doordachte beslissingen te nemen. De lidstaten moeten innovatieve methoden voor 


gegevensverzameling (bijvoorbeeld georeferencing of geocoding) onderzoeken die voor 


                                                            
33 Eurometropool: http://www.eurometropolis.eu/ 
34 Mission Opérationnelle Transfrontalière: www.espaces-transfrontaliers.org 
35 Central European Service for Cross-Border Initiatives: www.cesci-net.eu 
36 Grand Région: http://www.grande-region.lu/portal/ 
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grensoverschrijdende analysen (bijvoorbeeld gridgebaseerde gegevens) kunnen worden 


gebruikt. Eurostat zorgt daarbij voor coördinatie. 


Actiepunt: De Commissie financiert een eenjarig proefproject met bureaus voor de 


statistiek om het potentiële gebruik te testen van gegevens van de arbeidskrachtenenquête, 


administratieve en tellingsgegevens en gegevens van mobiele telefoons. Deze samenwerking 


met de lidstaten moet worden voortgezet en versterkt op basis van de in 2018 beschikbare 


resultaten van het proefproject. 


Actiepunt: De Commissie werkt samen met het programma voor territoriale samenwerking 


van ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) om 


territoriaal onderzoek in verband met grensregio's verder te bevorderen. De Commissie 


bouwt ook voort op succesvol territoriaal onderzoek dat gefinancierd wordt door zowel het 


zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling en Horizon 2020 


als via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek. Het Border Focal Point zal van deze 


werkzaamheden gebruikmaken om een doordachte besluitvorming te bevorderen die aan de 


problemen van grensgemeenschappen tegemoetkomt. 


4. CONCLUSIES 


De interne grensregio’s in de EU dragen in aanzienlijke mate bij tot de sociaaleconomische 


rijkdom van Europa. Het zijn geografische gebieden waar burgers, bedrijven en overheden de 


Europese integratie in het dagelijkse leven ervaren. 


Uit gegevens blijkt dat het erg zinvol is de negatieve effecten van het aanhoudende gebrek aan 


territoriale, juridische en administratieve samenhang in grensregio’s te verhelpen. 


In samenwerking met de lidstaten, regio’s en andere belanghebbenden moeten maatregelen op 


EU-niveau worden genomen om het potentieel van de grensregio’s beter te benutten. De 


Commissie moet in dit verband een cruciale rol spelen. Bij het voorstellen van wetgeving of 


financieringsmechanismen kan de Commissie rechtstreeks maatregelen nemen op gebieden 


die onder haar bevoegdheid vallen. Even belangrijk is dat de Commissie de lidstaten en 


regio’s steunt om de problemen beter te begrijpen en doeltreffende oplossingen te 


ontwikkelen, met name door de uitwisseling van informatie te bevorderen en succesvolle 


praktijken onder de aandacht te brengen. 


De afgelopen 25 jaar heeft de begroting van de EU aanzienlijk bijgedragen tot de 


ontwikkeling van de grensregio’s. Toekomstige financieringsprogramma’s zouden dit op de 


meest doeltreffende en efficiënte wijze moeten blijven doen, waarbij de aandacht vooral moet 


uitgaan naar gebieden waar de EU voor een bijzonder hoge meerwaarde zorgt. Er zou 


bijvoorbeeld kunnen worden overwogen het oplossen van grensproblemen een centrale plaats 


toe te kennen in de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking. Er moet in deze 


programma's ook bijzondere aandacht worden geschonken aan tekortkomingen en het gebrek 


aan samenhang op een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld vervoer). Er zou ten slotte kunnen 


worden overwogen gezamenlijke overheidsdiensten in naburige grensregio’s te bundelen en 


er zou rekening kunnen worden gehouden met de behoeften voor de opbouw van instellingen. 
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Ook de lidstaten en regio’s moeten een centrale rol bij dit proces spelen. Ze moeten 


maatregelen op gebieden onder hun bevoegdheid nemen om nieuwe obstakels te voorkomen 


en bestaande obstakels uit de weg te ruimen. Ze moeten ernstig overwegen voor meer 


coördinatie (bijvoorbeeld bij de omzetting van EU-wetgeving), meer wederzijdse erkenning 


en een betere afstemming van hun beleid op alle buren te zorgen. 


Zoals eerder vermeld zal de Commissie al in 2017 maar ook de volgende jaren maatregelen 


nemen. Het Border Focal Point zal spoedig operationeel worden zodat de voorgestelde 


maatregelen snel kunnen worden uitgevoerd. 


Doel is aan te tonen dat grensregio’s hun bijdrage aan het sociaaleconomische welzijn van de 


EU-burgers kunnen vergroten en tegelijkertijd kunnen uitgroeien tot levende laboratoria van 


de Europese integratie ten behoeve van de Europese territoria en hun inwoners. 
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Begroting 


van de Euregio Rijn-Waal 
voor het boekjaar 2018 


 
 
Op grond van §§ 78 e.v. van de Gemeindeordnung voor het Land Nordrhein-Westfalen in de versie van de bekendmaking 
van 14 juli 1994 (GV NW 1994 p. 666), gewijzigd door de wet van 15 november 2016 (GV.NRW .p.966) en de statuten van 
het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 november 1993, laatstelijk gewijzigd op 17 december 2009, heeft de Raad 
van de Euregio Rijn-Waal op 30 november 2017 de hiernavolgende begroting aangenomen: 
 
 


§ 1 
 


De begroting (Haushaltsplan) voor het boekjaar 2018, die de voor de vervulling van de taken van de Euregio Rijn-Waal 
vermoedelijke opbrengsten en ontstane kosten, alsmede de inkomende stortingen en te verrichten betalingen en 
noodzakelijke vastleggingskredieten bevat, wordt 
 
in het resultatenplan (Ergebnisplan) met 
 
 totaalbedrag van opbrengsten op       2.859.744,00 € 
 totaalbedrag van kosten op        2.850.135,00 € 
 
in het financieel plan (Finanzplan) met 
 
 totaalbedrag van stortingen uit lopende administratieve activiteit op     2.809.984,00 € 
 totaalbedrag van uitbetalingen uit lopende administratieve activiteit op  2.727.370,00 € 
 
totaalbedrag van stortingen uit de investeringsactiviteit en de  
financieringsactiviteit op           00,00 € 
 
totaalbedrag van uitbetalingen uit de investeringsactiviteit en de 
financieringsactiviteit op                5.703,00 € 
vastgesteld. 
 


§ 2 
 
Kredieten voor investeringen worden niet begroot. 
 


§ 3 
 
Vastleggingskredieten worden niet begroot. 


 
§ 4 


 
De vermindering van de vereffeningsreserve ter vereffening van het resultatenplan wordt op 0,00 EUR vastgesteld. 
               


§ 5 
 


 
Op kredieten ter verzekering van de liquiditeit wordt geen aanspraak gemaakt. 
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§ 6 
 
De bijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig §19 GKG en § 13 (1) van de statuten van het openbaar lichaam 
op € 457.775,00 vastgesteld. 
  
 
Kleve, 30 november 2017 
 
 
Voor de Euregioraad 
 
 


   
 
 
 
 
 
 
 H.M.F. Bruls       J.P.M. Kamps 
 Voorzitter Euregioraad       Secretaris 
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Voorverslag 
 


bij de begroting 2018 
van de 


Euregio Rijn-Waal 
 
 


De begroting 2018 is opgesteld met inachtneming van de regelingsvoorstellen voor het lopende financieel beheer van de 
gemeenten in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW).  


 
1. Algemeen 


 
Inhoud van het voorverslag 
 


In het voorverslag wordt een overzicht gegeven van de stand en de ontwikkeling van het begrotingsbeheer. De in de 
begroting gestelde randvoorwaarden worden in geconcentreerde vorm toegelicht. Bovendien geeft het voorverslag een 
vooruitblik, vooral op wezenlijke veranderingen in de randvoorwaarden van de planning en op de ontwikkeling van 
belangrijke onderdelen van de planning. Het voorverslag heeft betrekking op de totale planningsperiode en bevat ook 
toelichtingen over afzonderlijke winst- en verliesposten en financiële posten van de begroting. 
 
 
De begroting is opgesteld met de planningssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“.  


 
 
 


Bestanddelen van de begroting 
 
De begroting van de Euregio Rijn-Waal bestaat overeenkomstig § lid 1 GemHVO NRW uit: 
 
 


• het resultatenplan (Ergebnisplan), 
• het financieel plan (Finanzplan), 
• de productgerichte deelplannen bestaande uit 
• de deelresultatenplannen 
• de financiële deelplannen 
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Het resultatenplan bevat alle kosten (middelenverbruik) en opbrengsten (middelenomvang). Aan de hand van te vormen 
totalen moet worden aangetoond of de opbrengsten de kosten dekken, dan wel of er eventueel een tekort ontstaat. De 
geraamde bedragen vormen een totale volmacht voor kosten en opbrengsten van het boekjaar. 
 
Het financieel plan bevat een overzicht van alle stortingen en uitbetalingen. Het plan dient om de liquiditeitstoestand weer 
te geven en te plannen. De verandering van het middelenbestand ten opzichte van het bestand bij aanvang wordt aan het 
einde van de planningsperiode in de cijfers opgenomen. Daarmee vormt het financieel plan de basis voor de ontwikkeling 
van financieringstechnieken.  
 
De totaalplannen (totaal resultatenplan / totaal financieel plan) vormen een samenvatting van de bijbehorende 
deelplannen.  
 
De deelplannen worden op het niveau van de productgebieden gehanteerd. Het totaal van alle deelplannen komt overeen 
met de waarden van het totaalplan. 
 
Productgerichte indeling van de deelplannen 
 
De deelplannen worden ingedeeld in de volgende productgebieden: 
 


• 01 Intern beheer 
• 16 Algemeen financieel beheer 
• 90  Extern/doorlopend 


 
De inhoudelijke betekenis van de afzonderlijke productgebieden blijkt uit het productplan, dat in de bijlage wordt 
opgevoerd.  
 


Bijlagen bij de begroting 
 


Bij de begroting is overeenkomstig § 1, lid 2 GemHVO NRW bijgevoegd: 
 


• het voorverslag (Vorbericht), 
• het formatieplaatsenplan (Stellenplan), 
• de balans van twee jaar geleden, 
• een overzicht van de vermoedelijke stand van de verplichtingen aan het begin van het boekjaar, 
• ontwikkeling van het eigen vermogen 


 
Een overzicht van de vastleggingskredieten is niet nodig, omdat vastleggingskredieten volgens de begroting 
(Haushaltssatzung,) niet zijn voorzien.  
 


Toelichting bij het resultatenplan en financieel plan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 2018 
 


In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten kosten en opbrengsten 
c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke waarden uit het boekjaar 2016 te extrapoleren.  
 
Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te verwachten prijsstijgingen voortgezet. 
Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende waarden van de planningsjaren op de afzonderlijke 
rekeningen omgeslagen. 
 
De Interreg IV-subsidieperiode eindigt op 31 december 2015, zodat hier geen ramingen voor de planjaren 2017 
tot 2020 kunnen worden gevormd. De huidige bekende gegevens voor de Interreg V-subsidieperiode zijn onder 
de productgebieden 01 intern beheer op productbeheer P018 Interreg V A begroot. 
Het arbeidsprogramma EURES vindt niet meer onder het beheer van de Euregio-Rijn-Waal maar onder het 
beheer van de Bundesagentur für Arbeit plaats. De Euregio Rijn-Waal is vooralsnog partner in dit programma.  
Het Interreg V C project Interreg Europe KissMe werd in October goedgekeurd en de financiele raming voor de 
jaren 2017 tot 2019 in de begroting opgenomen. 
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Toelichting bij het resultatenplan 
 


Het resultatenplan voorziet voor 2017  
 


- een resultaat uit lopende administratieve activiteit van     - 9.109,00 € 
- een gewoon bedrijfsresultaat van  3.906,00 € 
-     en een jaarresultaat van  3.906,00 € 


 
Opbrengsten 


 
Subsidies en algemene omslagen 


 
Van de leden worden jaarlijks financiële bijdragen geheven. De hoogte van de ledenbijdragen richt zich naar het 
aantal inwoners. De ledenbijdragen bedragen voor 2017 € 457.775,00. De Kamer van Koophandel heeft haar 
lidmaatschap van de Euregio Rijn-Waal per 31.12.2018 opgezegd. 
 
Ook worden hier de subsidiemiddelen voor de in het kader van de INTERREG V-projecten en het 
arbeidsmarktprogramma EURES gemaakte kosten opgenomen. Subsidiemiddelen worden door de EU, de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie 
Gelderland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar gesteld.  


 
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 


 
Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.  
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Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 
 


Van privaatrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake. 
 


Overige gewone opbrengsten 
 


Bij de overige gewone opbrengsten gaat het in essentie om vrijgevallene reservieringen en samengevoegde 
inkomsten (vermischte Einnahmen). 


 
Onkostenvergoeding 
 
Voor de toetsing van de subsidiabiliteit van Interreg Kosten zijn eigen First Level Controle Punten opgericht. Voor 
deze control inrichting werd bij de Euregio Rijn-Waal een medewerker in dienst genomen.Deze kosten worden 
volledig vergoed.  
 
Opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties 


 
De opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties omvatten alle opbrengsten die door verrekening tussen de 
productgerichte deelplannen ontstaan.  
 


 
Kosten 


 
Personeelskosten 


 
De personeelskosten zijn samengesteld uit de volgende bestanddelen: 
a) Lopende inkomens van de secretaris en de functionarissen incl. bijkomende personele kosten (bijdrage 


sociale verzekeringen, prestatievergoedingen, enz.) 


b) Voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen verlof. De op de balansdatum niet gebruikte 
verlofdagen en het verrichte overwerk dienen te worden geregistreerd, beoordeeld en in de zin van een 
periodespecifieke vastlegging van de personeelskosten als voorziening te worden opgenomen.  


 
De hoogte van de personeelskosten richt zich vooral naar de verwachte invulling van de formatieplaatsen. In het 
formatieplaatsenplan worden in totaal 28,3 in te vullen formatieplaatsen opgenomen, waarvan momenteel 25,82 
formatieplaatsen (stand juni 2017) zijn ingevuld.  


 
Kosten voor betalingen voor materiële kosten en diensten 


 
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen die economisch samenhangen met administratieve handelingen of 
kosten dan wel administratieve opbrengsten. De kosten voor betalingen van materiële kosten en diensten 
omvatten daarom onder meer kosten van energie, water, afvalwater, kosten voor instandhouding (incl. reparatie- 
en onderhoudskosten) en het beheer van de vaste activa.  
Tot de kosten voor betalingen van materiële kosten en diensten behoren alle kosten van verrichtingen door 
derden, welke niet in direct verband staan met de totstandbrenging van de productie (bijv. kosten voor huur en 
energie, schoonmaak van de dienstruimten en overige exploitatiekosten). Ook worden hier de kosten voor public 
relations en evenementen opgenomen. De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op 
concrete prognoses.  


 
Afschrijvingen op de balans 


 
De afschrijvingen op de balans vormen het waardeverbruik of middelenverbruik van de vaste activa binnen een 
boekjaar.  


 
Overige gewone kosten 


 
De overige gewone kosten omvatten alle kosten die niet aan de tot nu toe genoemde kostenposten, rentekosten 
en soortgelijke kosten kunnen worden toegewezen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om juridische kosten en 
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advieskosten, controlekosten, nascholings- en reiskosten van medewerkers en om representatiekosten. De 
berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op concrete prognoses.  


 
 
 
 


Financiële opbrengsten 
 


Basis voor de berekening van de financiële opbrengsten en renteopbrengsten zijn de op prognose gebaseerde 
gemiddelde liquiditeitsvoorraden en de vermoedelijke hoogte van de financiële vaste activa. 


 
Toelichting bij het financieel plan 


 
De verschillen tussen het resultatenplan (Ergebnisplan) en het financieel plan (Finanzplan) bestaan hierin dat in 
het financieel plan alleen de daadwerkelijke kapitaalstroom wordt weergegeven en in het resultatenplan ook de 
voor het resultaat effectieve ramingen die geen kapitaalstroom vormen. Hierbij gaat het bij de subsidies en 
algemene omslagen in detail om de overboeking van bijzondere posten en voorzieningen, bij de kosten voor 
betalingen in natura en diensten om de balansafschrijvingen. 


 
 


Stortingen 
 


Subsidies en algemene omslagen 
 


Het verschil met het resultatenplan komt voort uit de in het resultatenplan geraamde opheffing van bijzondere 
posten uit subsidies ter hoogte van € 49.760,00 en rente-inkomsten ter hoogte van € 500 Bij de uitbetalingen 
resulteert het verschil uit de afschrijvingen van € 75.101,00 Transferuitgaven van € 38.367 en opheffing van 
reserves voor niet opgenomen vakantiedagen van € 15.000.  


 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke prestatievergoedingen 


 
Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake. 


 
Overige stortingen 


 
De overige stortingen omvatten de geplande gemengde inkomsten en de rentestortingen.  


 
 


Uitbetalingen 
 


Uitbetalingen aan personeel 
 


De hoogte van de uitbetalingen aan personeel komt overeen met de hoogte van de lopende inkomens van de 
functionarissen incl. bijkomende personele kosten 
 
Uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen 


 
Bij de Euregio Rijn-Waal komen geen uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen voor. 


 
Uitbetalingen van materiële kosten en voor diensten 


 
De betalingen in natura en diensten zijn conform de geraamde kosten in volle omvang uitbetaald.  


 
Rentes en overige uitbetalingen 


 
Hier worden rentekosten en kredietverwervingskosten uit het gebruik van vreemd vermogen ter hoogte van € 
5.018,00 en de bijkomende kosten geldverkeer ter hoogte van € 685,00 opgenomen.  
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 Algemene informatie bij de begroting 2018 
 


Sinds de invoering van INTERREG in 1991 is het subsidieprogramma in het Duits-Nederlandse grensgebied met 
succes geïmplementeerd. INTERREG I (tot 1993) heeft mensen, organisaties en ondernemingen van beide 
kanten van de grens dichter bij elkaar gebracht. Ook zijn lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur 
gelokaliseerd en verholpen. Het programmagebied was opgesplitst in vier delen, in overeenstemming met de vier 
Duits-Nederlandse grensregio’s (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord). In 
de tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) werd de grensoverschrijdende samenwerking verder verdiept en de 
kwaliteit van de projecten verbeterd.  


INTERREG IIIA (looptijd 2000-2006) versterkte de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven 
aan beide zijden van de grens en droeg daarmee in belangrijke mate bij aan de opbouw van 
grensoverschrijdende netwerken. De vier afzonderlijke programma’s werden samengevoegd tot twee 
programmagebieden. Enerzijds was er nu een gezamenlijk programma dat de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal 
en de euregio rijn-maas-noord omvatte. Daarnaast werd in het noordelijke grensgebied het programma van de 
Eems Dollard Regio uitgevoerd (zie programmagebied). Door de nauwere samenwerking tussen de grensregio’s 
konden ook grote, gebiedsoverschrijdende projecten worden gerealiseerd. 


In INTERREG IV A (looptijd 2007-2013) werd deze ontwikkeling consequent doorgezet: de twee afzonderlijke 
programmagebieden werden nu tot één programmagebied samengevoegd, dat zich uitstrekt van de Waddenzee 
tot de Niederrhein. De grensoverschrijdende structuren en netwerken werden verder uitgebouwd en er werden 
belangrijke innovatieve projecten gerealiseerd.  


Met het nieuwe INTERREG V-programma wordt deze ontwikkeling voortgezet. Met een vereenvoudigde structuur 
en de focus op twee prioriteiten wordt de innovatiekracht van het programmagebied verder vergroot en wordt een 
bijdrage geleverd aan de vermindering van de barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat concrete en meetbare resultaten worden bereikt. 


Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland beslaat het hele grensgebied van de Waddenzee tot en met 
de Niederrhein, over een lengte van ca. 460 km. Door de uitbreiding van het programmagebied in 2014 zijn er 
nog meer mogelijkheden ontstaan voor samenwerking in het kader van INTERREG.  


De Europese Unie stelt ca. 222 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ter beschikking 
van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland 2014-2020. Daarnaast stellen nationale ministeries, 
provincies en andere overheden op regionaal en lokaal niveau middelen ter beschikking. Tot 2020 kan daardoor 
in totaal bijna een half miljard euro in grensoverschrijdende projecten worden geïnvesteerd.  


Vanwege de focus op een duurzame economische ontwikkeling is 65 procent van de middelen gereserveerd voor 
de eerste prioriteit ‘Verhoging van de innovatiekracht’. De resterende 35 procent is bestemd voor de prioriteit 
‘Sociaal-culturele en territoriale cohesie’. Van tevoren is wel al 6 procent van de totale middelen gereserveerd 
voor het technische beheer van het programma. 
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Interreg IV A (einde subsidieperiode 31-12-2015) 


De centrale doelstelling van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland – Nederland 2007 – 2013’ was de 
duurzame versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partners. Zo 
moest het programmagebied zich ontwikkelen tot een geïntegreerde Europese regio, waarvoor de landsgrens wel 
een kenmerkend, maar geen scheidend element is. 
De middelen uit het INTERREG IV A-programma werden ingezet om de mondiale concurrentiepositie te versterken. 
Daarom stond met name de bevordering van de samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen en 
de talrijke onderzoeksinstellingen in het programmagebied in het middelpunt. Daarnaast zijn in het kader van het 
INTERREG IV A-programma belangrijke zachte vestigingsfactoren versterkt, zoals een intacte natuur en een 
hoogwaardige leefomgeving. 


 
 


Het subsidiegebied van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland – Nederland 2007-2013’ strekt zich langs 
de grens uit over een afstand van ca. 460 km, van de Waddenkust tot en met de Niederrhein. Het gebied heeft 
een totale oppervlakte van 46.737 m² en telt ruim 12 miljoen inwoners.  
Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, en van de 
Nederlandse provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg.  
 
Het programma was voornamelijk gericht op de gebieden die direct bij de Duits-Nederlandse grens liggen.  
De subsidieperiode liep af op 31-12-2015 en ging naadloos over in het Interreg V A-programma. 
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 Interreg V A 
 
Programmamanagement 
Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de 
uitvoering van INTERREG V A in het programma-deelgebied. Het programmamanagement ondersteunt, 
adviseert en begeleidt de projectuitvoerders bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, toetst de 
aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, verzorgt de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de 
vergaderingen van de Stuurgroep voor. 
 
Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat 
Voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is in overeenstemming met art. 14 lid 1 Verordening 
1080/2006 een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat in het leven geroepen (Gemeenschappelijk 
INTERREG-Secretariaat, GIS), dat alle technisch-administratieve taken rondom de programma-uitvoering verricht 
en de managementautoriteit en eventueel ook de auditautoriteit bij hun administratieve taken ondersteunt.   
Daarnaast behoort de ontwikkeling van strategische initiatieven tot de nieuwere taken van het GIS. Bovendien is 
het de bedoeling dat het GIS meer aandacht besteedt aan de waarborging van efficiency en kwaliteit van de 
projecten binnen het programma als geheel.  
 
Kaderproject Prioriteit II 
Het kaderproject ‘Prioriteit II’ is ontwikkeld op grond van de enorme vraag naar verschillende ‘People II People’-
activiteiten in de vorige subsidieperiode. Ondanks de vele positieve resultaten en de talrijke effecten op de 
verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grenscontacten zijn er nog steeds veel tekortkomingen op het 
gebied van informatie, communicatie en integratie en economie. Behalve op de doelstellingen van het 
programma van het Gemeenschappelijk initiatief ETS/Interreg V A richt het project zich op het duurzaam 
verhelpen van de zojuist beschreven tekortkomingen, met het doel grensoverschrijdende contacten (zowel 
economische als maatschappelijke en sociale) duurzaam te verdiepen. 
‘Kaderproject prioriteit II’ moet voor potentiële projectpartners als basis dienen om elkaar binnen de concrete 
projectactiviteiten te leren kennen. Na de eerste startfase moeten de projecten bij de projectpartners een 
zodanige eigen dynamiek bewerkstelligen dat een samenwerking /netwerkvorming ook na afloop van het project 
mogelijk blijft en de meerwaarde van het project ook op lange termijn behouden blijft. Door het 
grensoverschrijdende karakter van het project ontstaan er automatisch positieve effecten op de economie en de 
arbeidsmarkt. Door de vorming van netwerken en het slechten van barrières wordt de economische 
samenwerking in het grensgebied bevorderd en uitgebreid. 
 
Zorg verbindt 
De gezondheidszorg maakt grote veranderingen door: het veranderende zorglandschap, de stijgende kosten en 
diverse maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de zorgsystemen tot een andere aanpak op het vlak van 
zorgactiviteiten, medische beroepen en patiënten. Zo leidt bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking 
(demografische verandering), de krimpende bevolkingsaantallen in de grensregio, de toenemende medisch-
technologische mogelijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de noodzaak van preventie en behoud van 
de autonomie van de patiënt tot een andere, eventueel bredere interpretatie van het begrip ‘zorg’. Ook hier in het 
Nederlands-Duitse grensgebied. 
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GrensInfoPunt ERW 
Het GrensInfoPunt is het aanlooppunt voor iedereen die vanuit Duitsland en Nederland vragen heeft over 
regelgeving met betrekking tot werk, inkomen en sociale zekerheid. Inwoners van beide landen kunnen hier 
terecht voor een afgestemd aanbod aan informatie langs de Duits-Nederlandse grens. De doelgroep zijn – ook 
voormalige en toekomstige – grenspendelaars die zich oriënteren op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. 
Daarnaast kunnen ook werkgevers bij het GrensInfoPunt terecht voor een goed advies. Ook complexere vragen 
kunnen ter plekke direct worden beantwoord dankzij de aanwezigheid van adviseurs van de partnerorganisaties 
SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG en FNV. Bovendien kan het GrensinfoPunt bij de 
Euregio Rijn-Waal terugvallen op de capaciteiten en knowhow van een uitgebreid partnernetwerk van landelijke 
instellingen (waaronder de Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.). 
Voorts organiseert het GrensInfoPunt regelmatige (belasting)spreekuren voor inwoners, waarbij 
vertegenwoordigers van alle partners uit het netwerk aanwezig zijn. Op verzoek verzorgt het GrensInfoPunt 
Euregio Rijn-Waal voor specifieke doelgroepen tevens advisering op locatie. Het GrensInfoPunt Euregio Rijn-
Waal verzorgt ook de scholing en bijscholing van de eerstelijnsadviseurs van alle Duits-Nederlandse 
GrensInfoPunten. 
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 Dienstverlening en samenwerkingsverbanden 
 
First Level Control 
Alle subsidiabele kosten in het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland moeten vóór uitbetaling van 
subsidiemiddelen worden gecontroleerd op naleving van de programmarichtlijnen. Hiertoe behoort naast de 
controle van declaraties en uitbetalingsaanvragen ook de verrichting van controles op locatie bij de projecten. 
Deze taak is door het NRW-deelstaatministerie van economische zaken, energie, industrie, middenstand en 
ambacht (MWEIMH) toebedeeld aan een First-Level-Control-instantie, die op vier verschillende locaties in het 
programmagebied vertegenwoordigd is met regionale kantoren. Voor alle projecten moet de voor het 
desbetreffende programmagebied bevoegde First-Level-Control-instantie worden ingeschakeld. In beginsel geldt: 
zonder de verklaring van de First-Level-Control dat de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn, kunnen geen 
subsidiemiddelen worden uitbetaald. Ook bij de Euregio Rijn-Waal is een regionale vestiging van de First-Level-
Control gepland, die in meerdere stappen zal worden opgebouwd. 
 
Interreg Europe projectaanvraag ‘KISS ME’ 
Interreg Europe (het voormalige Interreg C) is een programma dat lokale en regionale overheden in Europa 
ondersteunt bij het analyseren en verbeteren van hun beleidsinstrumenten. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de 
uitwisseling van best practices en ervaringen tussen verschillende regio’s in Europa. Doel van het programma is 
de geoptimaliseerde toepassing van andere instrumenten, zoals bijv. de INTERREG A-programma’s. 


 
In het kader van het Interreg Europe-programma heeft de Euregio Rijn-Waal een aanvraag ingediend voor het 
project ‘KISS ME’ (Knowledge and Innovation Strategies for SME involving INTERREG). Aanleiding voor dit 
project waren de positieve ervaringen met de Kennisalliantie en het feit dat Europese regio’s heel verschillend te 
werk gaan als het erom gaat het MKB bij de grensoverschrijdende samenwerking te betrekken. De ERW wil – 
samen met de Interreg-stakeholders Provincie Gelderland en het MWEIMH NRW – de gehanteerde aanpak in dit 
D-NL grensgebied als best practice inbrengen, en hoopt dat het project ook goede voorbeelden uit andere 
Europese regio’s in beeld brengt. Verder is de verspreiding van de resultaten op EU-niveau van belang voor de 
lobby voor de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking van het MKB. Partners in het project zijn de 
Euregio aan de Frans-Spaanse grens, de lead partner van een MKB-project bij de Hongaars-Kroatische grens en 
de grensoverschrijdende regio Hedmark/Värmland in Noorwegen-Zweden. Het project en het bijbehorende 
budget zijn oktober 2016 goedgekeurd. 
 
Euregionale mogelijkheden 
Uit het grote aantal projecten en netwerken blijkt dat de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord (hierna 
Euregio’s genaamd) een unieke regio vormen waarin op grote schaal wordt samengewerkt en die kan dienen als 
laboratorium voor een breed spectrum van grensoverschrijdende activiteiten. Door een nauwere samenwerking 
en grensoverschrijdende coördinatie kan het aanbod van voorzieningen voor alle burgers in de Euregio’s worden 
verbeterd. Ook in de Euregionale context kunnen innovatieve ontwikkelingen in de zorg en de sociale 
dienstverlening worden opgepakt om in te spelen op de ontwikkeling van de levenskwaliteit in de landelijke 
gebieden, op een vergrijzende bevolking, de bevolkingsdaling en een veranderende carrière- en levensplanning. 
In dit verband verdient vooral ook de gezondheidseconomie in bredere zin aandacht, inclusief technologische 
innovaties. Nog steeds is het potentieel op het gebied van de gezondheidszorg niet volledig benut en zijn er veel 
mogelijkheden om op toekomstige ontwikkelingen te reageren. Met name innovatieve ondernemingen, o.a. in de 
technologie, preventie, patiëntenmobiliteit, onderwijs (gebrek aan gekwalificeerd personeel), arbeidsmarkt en 
zorgverlening staan garant voor meerwaarde. 


.. 
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Ergebnisplan 
 


Aufwands- und Ertragsarten Ergebnis 
2016 
EUR 


Ansatz 
2017 
EUR 


Ansatz 
2018 
EUR 


Planung 
2019 
EUR 


Planung 
2020 
EUR 


Planung 
2021 
EUR 


1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.205.138,47 2.692.505 2.739.227 2.848.419 2.246.536 2.168.856 
3 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.326,98 0 115.467 149.842 155.972 160.155 
7 Sonstige ordentliche Erträge 5.064,42 30.531 4.550 4.550 4.550 4.550 
8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
9 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 


10 = Ordentliche Erträge 2.236.529,87 2.723.036 2.859.244 3.002.811 2.407.058 2.333.561 
11 Personalaufwendungen 1.568.662,36 1.803.927 1.876.188 1.983.100 1.787.530 1.746.832 
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.168,23 493.600 589.195 629.509 312.375 294.610 
14 Bilanzielle Abschreibungen 82.388,07 78.605 75.101 74.602 71.029 70.716 
15 Transferaufwendungen 75.252,50 17.320 38.367 38.084 12.790 12.800 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.919,17 317.414 271.284 272.590 219.843 205.966 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.229.390,33 2.710.866 2.850.135 2.997.885 2.403.567 2.330.924 
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 


(=Zeilen 10 und 17) 
7.139,54 12.170 9.109 4.926 3.491 2.637 


19 Finanzerträge 800,83 4.000 500 500 500 500 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.894,82 6.741 5.703 4.849 3.843 2.847 
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -7.093,99 -2.741 -5.203 -4.349 -3.343 -2.347 
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 45,55 9.429 3.906 577 148 290 
23 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 


24) 
0,00 0 0 0 0 0 


26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 45,55 9.429 3.906 577 148 290 
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Finanzplan 
 


Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2016 
EUR 


Ansatz 
2017 
EUR 


Ansatz 
2018 
EUR 


Planung 
2019 
EUR 


Planung 
2020 
EUR 


Planung 
2021 
EUR 


1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.430.106,83 2.641.505 2.689.467 2.798.669 2.197.246 2.119.776 
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 115.467 149.842 155.972 160.155 
7 Sonstige Einzahlungen -56.319,12 150 4.550 4.550 4.550 4.550 
8 Zinsen und ähnliche Entgelte 1.343,11 4.000 500 500 500 500 
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.375.130,82 2.645.655 2.809.984 2.953.561 2.358.268 2.284.981 


10 Personalauszahlungen 1.527.303,16 1.803.927 1.861.188 1.968.100 1.772.530 1.731.832 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 348.939,85 493.600 589.195 629.509 312.375 294.610 
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.628,35 6.741 5.703 4.849 3.843 2.847 
14 Transferauszahlungen 662,45 17.320 0 0 0 0 
15 Sonstige Auszahlungen 200.459,64 317.414 271.284 272.590 219.843 205.966 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.081.993,45 2.639.002 2.727.370 2.875.048 2.308.591 2.235.255 
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-


KEIT  
(=Zeilen 9 und 16) 


293.137,37 6.653 82.614 78.513 49.677 49.726 


18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla-


gen 
0,00 0 0 0 0 0 


21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 


Gebäuden 
0,00 0 0 0 0 0 


25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla-


gevermögen 
10.070,92 0 0 0 0 0 


27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.070,92 0 0 0 0 0 
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= 


Zeilen 23 und 30) 
-10.070,92 0 0 0 0 0 


32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-
TRAG (=Zeilen 17 und 31) 


283.066,45 6.653 82.614 78.513 49.677 49.726 


33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 8.226,20 17.403 18.202 19.038 19.912 20.827 
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -8.226,20 -17.403 -18.202 -19.038 -19.912 -20.827 
36 = ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN 


FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35) 
274.840,25 -10.750 64.412 59.475 29.765 28.899 


37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.033.286,80 2.308.127,05 2.297.377,05 2.361.789,05 2.421.264,05 2.451.029,05 
38 = LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37) 2.308.127,05 2.297.377,05 2.361.789,05 2.421.264,05 2.451.029,05 2.479.928,05 
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2018  
Haushalts- 
jahre 


Allgem. Rücklage Ausgleichsrücklage Ergebnisrücklage Vorgetragener Jahresüberschuss Eigenkapital Bilanzsumme am Anteil des Eigen- 


  am 31.12. am 31.12. am 31.12. Jahresfehlbetrag  Jahresfehlbetrag am 31.12. am 31.12. Kapitals an der  


  In TEUR In TEUR In TEUR In TEUR am 31.12. In TEUR In TEUR Bilanzsumme 


          In TEUR     In %  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


2005 925 133     53 1.111 3.321 33 
2006 978 133     -52 1.059 3.269 32 
2007 978 81     47 1.106 3.463 32 
2008 978 128     166 1.272 3.497 36 
2009 1139 133     22 1.294 3.380 38 
2010 1161 133     -5 1.289 3.686 35 
2011 1161 128     10 2.563 4.119 62 
2012 881 418     3 1.302 3.652 36 
2013 881 420     6 1.307 3.658 36 
2014 881 426     6 1.313 4.128 32 
2015 881 432     1 1.315 3.707 35 
2016 881 433     4 1.315 3.739 35 
2017 881 437     12 1.327 3.751 35 
2018 881 449     4 1.331 3.755 35 
2019 881 453     1 1.332 3.757 35 
2020 881 454   0 1.332 3.757 35 
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                                             Verbindlichkeitenspiegel 2018   
           31.12.2017    
Euregio Rhein-Waal      
47533 Kleve      


Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag 
des Haushalts- 


jahres 2018 


mit einer Rest-
laufzeit von 


    Gesamtbetrag 
des Vorjahres 


2017 


    bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 
Jahre 


  


  EUR EUR EUR EUR EUR 
  1 2 3 4 5 
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 vom öffentlichen Bereich           
    2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.3 von Gemeinden (GV) 115.023,74 18.202,20 81.559,02 15.262,52     132.426,87     
    2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrech-


nungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


     3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 


589.195,00 589.195,00        493.600,00     


6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 38.367,00    38.367,00    0,00 0,00 17.320,00       
7. Sonstige Verbindlichkeiten 271.284,00 271.284,00      317.414,00     
8. Summe aller Verbindlichkeiten 1.013.869,74 917.048,20 81.559,02 15.262,52 960.760,87      
            
Nachrichtlich anzugeben:           


            
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus 
der Bestellung von Sicherheiten. 
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   Stellenplan 2018  
      
      


Verg.-Gruppe Zahl der Stellen  Zahl der Stellen Zahl der tats. Erläuterungen  
Lohngruppe 2018  2017 besetzten Stellen entspricht 
Sondertarif    am 30.06.2017  


      
      
BBRA 15 1  1 1 TVÖD Entgeltgruppe 15 


BBRA 12 2  2 2 TVÖD Entgeltgruppe 13/14 


Sondertarif 2  2 0 indiv.Regelung 


TVÖD Entgeltgruppe 14 1  1 1 BBRA13 


TVÖD Entgeltgruppe 13 5  5 2,87 BBRA12 


TVÖD Entgeltgruppe 12 2  2 4,62 BBRA 11 


TVÖD Entgeltgruppe 11 3  3 5,51 BBRA 11 


TVÖD Entgeltgruppe 10 3  3 0 BBRA 10 


TVÖD Entgeltgruppe 9 2  2 4,5 BBRA 9 


TVÖD Entgeltgruppe 8 3  3 1,82 BBRA 8 


TVÖD Entgeltgruppe 7 1,5  1,5 1 BBRA 8 


            


Gesamt 25,5  25,5 24,32  


      
Auszubildende 2  2 1  


Sondertarif Hausmeister 0,4  0,4 0,25  


Sondertarif Euregio Ambassadeur  0,4  0,4 0,25  


      


Gesamt 28,3  28,3 25,82  
 0 
 1 







Financiën 2018


Projecten
kunst, entertaiment en 


creatieve sector 
€ 1.572.538,83


Projecten
energie en milieubescherming


€ 5.126.459,70 Projecten
onderwijs 
en cultuur 


€ 1.334.308,36


Projecten
gezondheid en welzijn


€ 2.397.356,50


People to
People


€ 504.392,00


Projecten 
wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 


technologie 


€ 10.520.182,71


Projecten 
arbeidsmarkt en 


bedrijfsadvisering


€ 2.182.723,12


Projecten 
agrobusiness en food 


€ 3.423.088,06


Projecten
logistiek, verkeer 


en opslag 


€ 2.822.197,04


Grens-
InfoPunt                                                                           


€ 612.064,00


€458.376 


€54.805 


€634.865 


€563.101 


€115.467 


€106.770 


€156.323 


€12.388 


€195.608 


€558.135 


€ - € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00 € 700.000,00 


Organisatiekosten Euregio


Euregio-Forum


Interreg-Programmabegeleiding


Interreg-Projectenbegeleiding


Interreg-Financiële controle


Interreg Europe Project KISS ME


Gezondheidszorg en welzijn


DigiPro


People to People


GrensInfoPunt
Begroting totaal/Uitgaven (€ 2.855.838,00)


Begroting
Euregio Rijn-Waal


€ 2.855.838,00 


€ 2.033.387 


€ 334.282 


€ 492.075 


€ - € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € 1.600.000 € 1.800.000 € 2.000.000 


Subsidies EU en regionale cofinanciering


Overige inkomsten


Ledenbijdrage en institutionele subsidies


Begroting totaal/Inkomsten (€ 2.859.744,00)
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf


Euregio Rhein-Waal
Geschäftsführung
Emmericher Straße 24
47533 Kleve


Vl/l/<


Datum: 02.06.2017


Seite 1 von 2


Aktenzeichen:


31.02.01-ZV EUREG RW-55


bei Antwort bitte angeben


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Euregio Rhein-Waal fur
das Haushaltsjahr 2017
Ihr Bericht vom 28.11 .2016


Herr Erben


Zimmer: 299


Telefon:


0211 475-2133


"ie!efaX:


0211 475-2488


Sebastian.erben@


brd.nrw.de


Mit o.g. Bericht haben Sie mir die durch den Euregiorat am 24.11 .2016
beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr
2017 gemäß % 80 Abs. 5 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) angezeigt.


l


Gegen den Haushaltsplan 2017 bestehen keine Bedenken.


Meine Prüfung hat im Einzelnen folgendes ergeben:


1.


Nach der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist
der Haushalt 2017 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO ausgeglichen, da der
Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der
Aufwendungen übersteigt.


Dienstgebäude und
Lieferanschrift:


Cecilienallee 2,


40474 Düsseldorf


Telefon: 0211 475-0


Telefax: 0211 475-2671


poststelle@brd.nrw.de


www.brd.nrw.de


Mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020
übersteigen die Erträge die Aufwendungen regelmäßig bis zum Jahr
2020.


Öffentliche Verkehrsmittel:


DB bis Düsseldorf Hbf


U-Bahn Linien U78, U79


Haltestelle:


Victoriaplatz/Klever Straße
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11. Verbandsumlage


Gemäß § 19 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der aktuell gültigen Fassung genehmige
ich hiermit die im Haushaltsplan festgelegten Beiträge der
Mitgliedskörperschaften 0ährliche Verbandsumlage) in Höhe von
insgesamt


457.775 EURO


Damit kann die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das
Haushaltsjahr 2017 bekannt gemacht werden.


Ich bitte darum, meine Verfügung den Mitgliedern des Euregiorats zur
Kenntnis zu bringen.


Mit freundlichen Grüßen


ffl5'
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Agenda 
Euregioraadsvergadering 


op donderdag 30-11-2017, 14.00 uur 
Haniel Unternehmen 


Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg 
  


 
Punt 1  Opening en begroeting 


• Welkomstwoord Stadt Duisburg 
• Welkomstwoord Haniel Unternehmen   


 
 
Punt 2  Goedkeuring van het verslag van 01-,6-2017  
  (toegestuurd op 05-07-2017) 
 
 
Punt 3  Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s – Kreis Kleve 
   
  
Punt 4  Europees Beleid na 2020   (bijlage) 
 
 
Punt 5  INTERREG VA    (bijlagen) 


• Stand van zaken 
• Nieuwe projectvoorstellen 


 
 
Punt 6  Financiën     (bijlagen) 


• Beschikking Begroting 
• Begroting 2018 


 
 
Punt 7  Afscheid Euregioraadsleden 
   
 
Punt 8  Opleiding in Euregionaal perspektief 


• In gesprek met praktijkvoorbeelden uit de Euregio 
 
 
Punt 9  Mededelingen 


• Eindejaarsbijeenkomst 
• Vergaderschema 2018 
• Terugblik 


 
Punt 10 Rondvraag / Sluiting 
 
 
Aansluitend gelegenheid bezoek en rondleiding Haniel Museum en tot netwerken 
onder genot van een hapje en drankje. 
 
 
 
 
Hubert Bruls 
voorzitter 








Euregioraad 
30.11.2017 


Punt 6   
 


Financiën  
 
Beschikking van de begroting 2017 
 
De Bezirksregierung Düsseldorf heeft de begroting voor het jaar 2017 met alle bijbehorende 
verplichte bijlagen met het schrijven van 02-06-2017 zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Besluitvoorstel: 
Kennisneming  
 
 
Begroting 2018 
 
De begroting 2018 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens het 
NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten is er een positief bedrijfsresultaat 
voorzien van € 3.906.  
 
Voor de in de winst- en verliesrekening opgenomen uitgaven ter hoogte van € 2.850.135 zijn 
in de liquiditeitsrekening uitgaven ter hoogte van € 2.727.370 begroot met bijbehorende 
financiële renterekening ter hoogte van € 5.703. Het verschil ter hoogte van € 117.062 
bestaat uit afschrijvingskosten ter hoogte van € 75.101, de reserves ter hoogte van € 15.000 
en cofinancieringen ter hoogte van € 38.367. 
 
Het totale volume voor het begrotingsjaar 2018 is € 2,9 miljoen. De inkomsten uit de 
lidmaatschapsbijdragen van de lidorganisaties bedragen € 457.775.  
 
In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten 
kosten en opbrengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke 
waarden uit het boekjaar 2016 te extrapoleren.  


 
Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te verwachten 
prijsstijgingen voortgezet. Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende 
waarden van de planningsjaren op de afzonderlijke rekeningen omgeslagen. 


 
De huidige bekende gegevens voor de Interreg V-subsidieperiode zijn onder de 
productgebieden 01 intern beheer op productbeheer P018 Interreg V A begroot. 
Het arbeidsprogramma EURES wordt sinds 2016 onder het beheer van Bundesagentur für 
Arbeit doorgevoerd. De Euregio Rijn-Waal is vooralsnog partner in dit programma.  
Het Interreg V C project Interreg Europe KissMe werd in October 2016 goedgekeurd en de 
financiële raming voor de jaren 2018 tot 2019 is in de begroting opgenomen. 
 
Bij de bijgevoegde begroting zijn slechts de totale winst- en verliesrekening en de 
liquiditeitsrekening gevoegd. De complete begroting 2018 vindt u op de website 
www.euregio.org organisatie organisatiestructuur  financiën van de Euregio Rijn-Waal 
en kan daar worden gedownload.  
 
 
Besluitvoorstel: 
De Euregioraad stemt in met de voorgelegde begroting 2018 met de bijgevoegde verplichte 
bijlagen.  
 



http://www.euregio.org/
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Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland


Projecttitel: EnerPRO


Volledige projectaanduiding: Kaderprojekt innovatieve Energieproducten - EnerPRO


Geplande begindatum: 01-01-2018
Geplande einddatum: 31-12-2021


Stand van zaken per: 3-8-2017


Lead partner


Naam organisatie: Zentrum für Innovative Energiesysteme
Adres, plaats: Münsterstraße 156 40476, Düsseldorf Duitsland (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)
Contactpersoon: Prof. Dr. Mario  Adam
Telefoonnummer: +49 211 4351 9502


Naam: Zentrum für Innovative Energiesysteme
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)


Naam: KplusV
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)


Naam: SWK E² - Institut für Energietechnik und Energiemanagement
Plaats: Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)


Naam: Solliance (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO)  
Plaats: Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant)


Naam: Euregio Rhein-Waal
Plaats: Kleve (Kleve)


Naam: Gruppe von mindestens 50 KMU in EnerPRO-Arbeitsgebiet
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)


Overige projectpartners


1/17







Samenvatting project


Doel van het EnerPRO-project is de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten van duurzame producten uit de 
volgende thematische speerpunten van het strategisch initiatief  Energie & CO2-arme economie: opwekking van 
hernieuwbare energie, energieomzetting, -opslag en –distributie, en energie-efficiency, in het bijzonder op het 
terrein van fotovoltaïsche energie, zonnekrachtcentrales, brandstofcellen en waterstoftechnologie, 
energieopslagsystemen, systeemintegratie van hernieuwbare energiesystemen, energie-efficiency in de bebouwde 
omgeving en de industrie, elektromobiliteit en overige veelbelovende duurzame energiegebieden. 
Doelgroepen van dit open mkb-project zijn vooral industriële bedrijven in het zuidelijke deel van het 
programmagebied. Het project omvat concrete maatregelen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, 
diensten, productieprocessen en businessmodellen.
In dit open mkb-project nemen 250 D/NL mkb-bedrijven deel en komen o.a. 40 product/proces-concepten, 24 
haalbaarheidsstudies en 16 concrete producten/processen tot stand.
Door de grensoverschrijdende uitwisseling stijgt de innovatiekracht in het Duits-Nederlandse projectgebied in de 
energie en co2-arme economie en wordt de communicatie en interactie tussen bedrijven in grensoverschrijdende 
regio versterkt. Met behulp van PR en communicatie maken de projectpartners het project bij het mkb-bekend. Dit 
gebeurt in afstemming met de geassocieerde partners OostNL en EnergieAgentur.NRW.
De Projectpartners zijn elk coördinator voor een deelregio en zijn verantwoordelijk voor de operatieve invulling van 
de activiteiten in de desbetreffende deelregio. Alle partners dragen er zorg voor, dat het mkb uit de doelgroepen in 
contact komt met samenwerkingspartners vanuit het buurland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
grensoverschrijdende workshops, clustervorming met andere mkb-bedrijven en kennisinstellingen en gezamenlijke 
product-, proces-, diensten- en businessmodelontwikkeling.


Concrete maatregelen en activiteiten
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WP1 - Sensibiliserend informeren van het MKB


Om ervoor te zorgen dat het mkb de ontwikkeling van innovatieve producten en processen op het gebied van 
hernieuwbare energie waarnemen als toekomstgerichte, bedrijfseconomische kans en hiervan weten te 
profiteren, organiseren de projectpartners bijeenkomsten voor geïnteresseerde mkb-ondernemingen. De 
projectpartners informeren in het kader van deze bijeenkomsten de deelnemende bedrijven over inhoud, 
omvang en verloop van het project. Daarnaast worden de ondernemers over de financiële ondersteuning en 
de aanvraagprocedure geïnformeerd. De partners maken daarbij gebruik van hun vakkennis, hun netwerken 
in de relevante branches en hun ervaringen in het grensgebied. Indien nodig kan ook op competente externe 
partners teruggevallen worden.


Er zijn zowel informatiebijeenkomsten als workshops voorzien







1. Voorlichtingsbijeenkomsten - bewustwording
De partners organiseren grensoverschrijdende voorlichtingsbijeenkomsten voor en bij ondernemers en
kennisdragers. Dit in afstemming en samenwerking met de regionale intermediairs,
ontwikkelingsmaatschappijen en koepels van bedrijven. Daarnaast zal er ook afstemming plaatsvinden met de
gerelateerde INTERREG-projecten, zoals Cleantech Energy Crossing en DigiPro. Hetzelfde geldt voor andere
Duitse en Nederlandse innovatieprogramma’s op het terrein van hernieuwbare energie. Het doel van de
bijeenkomsten is om bedrijven zicht te geven op kansen, bedreigingen, mogelijkheden en uitdagingen
rondom de Energiewende voor het MKB. Deelnemende bedrijven kunnen daarbij ook van elkaar leren. Er is
speciale aandacht voor innovatieve businessmodellen op het terrein van zonne-energie en de effecten
daarvan op de  (productie)keten. Deze focus wordt bepaald door de kracht van de projectpartners op dit
terrein en hun  netwerken in de zonne-energiesector, maar betekent echter niet de uitsluiting van andere
technologieën voor  hernieuwbare energie. Ook aangrenzende terreinen zoals bijvoorbeeld de meet- en
regeltechniek of  innovatieve integratie in andere producten of oppervlaktes worden uitdrukkelijk tot de
mogelijkheden voor  projecten gerekend.


2. Thema-workshops met kennisclusters – nieuwe kennis
Als daar behoefte aan is worden voor bedrijven uit de doelgroepen workshops voor kennisoverdracht en
kennisuitwisseling georganiseerd. Deze behoefte wordt vastgesteld binnen de oriënteringsgesprekken
(Module 1, WP Bedrijfsprojecten) waar de vragen en kennislacunes van ondernemers worden vastgesteld. De
onderwerpen worden indien nodig en gewenst geclusterd in de workshops aangeboden. Thema-workshops
worden zo mogelijk door de projectpartners zelf aangeboden. Ook nodigen zij andere kennisdragers uit om
passende kennis in te brengen. Zo wordt de mogelijkheid geboden nieuwe samenwerkingen en
partnerschappen te bouwen en ontstaan nieuwe kennisclusters (combinaties van bedrijven en
kennisinstellingen).
Zowel in Nederland als Duitsland zijn enkele methodieken ontwikkeld om MKB-bedrijven te ondersteunen bij
het oplossen van innovatieve vraagstukken. De projectpartners zullen de deelnemende bedrijven bij de
bijeenkomsten wijzen op deze tools. Een overzicht van dit soort tools zal worden opgenomen in de
projectwebsite.


In totaal zullen met het instrument van bijeenkomsten en workshops ongeveer 250 ondernemers uit de 
verschillende doelgroepen worden bereikt.


De rolverdeling van de projectpartners:
De leadpartner coördineert de taken van dit werkpakket en voert zelf de volgende taken uit:
• Bijeenkomstenkalender samenstellen;
• Voorbereiding van een aantal bijeenkomsten en workshops;
• Werving van deelnemers en uitvoering van de bijeenkomsten en workshops.


De projectpartners voeren de volgende taken uit:
• Voorbereiding van bijeenkomsten en workshops;
• Werving van deelnemers en uitvoering van de bijeenkomsten en workshops.
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WP2 - Bedrijfsprojecten


Dit werkpakket zal zich primair op de maakindustrie in de regio richten. De deelnemende bedrijven doorlopen in 
EnerPRO een trechtermodel. Dat betekent dat zij een serie van stappen doorlopen, die leiden tot de 
systematische ontwikkeling en toepassing van innovatieve ideeën voor producten en diensten op het gebied 
van duurzame energiesystemen.


Het vinden van de juiste innovatieve projecten en de juiste zakelijke partners (matching), de ondersteuning van 
het MKB in business development en investment readiness en de organisatie van een onbureaucratische 
afhandeling van het subsidietraject de belangrijkste ondersteunende activiteiten van de projectpartners. Zij 
ondersteunen de deelnemende bedrijven bij de verbinding met het netwerk van expertise in het buurland. De 
matching wordt gedaan door de bemiddeling van de partners, in de geplande infosessies of workshops of op 
basis van reeds bestaande contacten die binnen het project benut kunnen worden.


De projectstappen zijn verdeeld in vijf modules:
Module 1: oriëntatiegesprek
Module 2: verdiepingsgesprek
Module 3: Conceptontwikkeling
Module 4: Haalbaarheidsstudie
Module 5: ontwikkeling van prototypes, processen, modellen en diensten


Een wervingsproces door de projectpartners gaat vooraf aan de vijf modules. Dit omvat informatiesessies en 
workshops, sterke PR-acties, evenals de verspreiding van informatie in netwerken. De overname omvat dus 
delen van de werkpakketten "PR en communicatie" en "Sensibiliserend informeren van het MKB".
Er bestaat geen verplichting om deel te nemen aan alle modules. Bedrijven kunnen deelnemen aan de modules 
die aansluiten op hun behoeften; Zij-instroom is mogelijk.
We betrekken bedrijven bij het project en gaan daarbij uit van hun wensen en mogelijkheden. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om bepaalde thema’s of diensten voorop te zetten of uit te sluiten, zolang het 
doel is om innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen op het gebied van duurzame 
energiesystemen en de toepassing in de markt reëel is. De ondernemers zelf bepalen de koers, waarbij het 
project een duidelijk vraaggestuurd karakter zou moeten hebben. We toetsen de marktwaarde met behulp van 
een expertteam waarvan de leden zich bewezen hebben in de doelgroepen en een brede kennis hebben op het 
vlak van energietechniek en innovatieprocessen. 


Module 1 "Oriëntatiegesprek"
De regiocoördinatoren van de projectpartners nemen het eerste contact op met bedrijven die geschikt lijken te 
zijn voor deelname, en voeren gesprekken met deze bedrijven om het belang van het project voor hen uit te 
leggen. ij sensibiliseren de bedrijven voor de thematiek en het aanbod van het subsidieprogramma en 
verzamelen ideeën van de ondernemers. De partners benutten ook de weg via 
Wirtschaftsfördereinrichtungen/intermediairs/technologiecentra om in contact komen met bedrijven die in 
aanmerking komen voor deelname aan het project.
Na afloop van deze module zijn in totaal minimaal 100 MKB-ers persoonlijk geïnformeerd over kansen en 
mogelijkheden van innovatieve nieuwe producten en diensten op het gebied van energie in hun bedrijf. Het 
doel van de partners daarbij is om ondernemers een op hun behoefte en mogelijkheden afgestemd beeld van 
kansen door innovatie in hun bedrijf te verschaffen, en hen bij het project en grensoverschrijdende netwerken 
op dit gebied aanhaken. 
Naar gelang de behoeften van bedrijf zullen de volgende stappen worden afgestemd. De volgende vier modules 
2-5 worden het bedrijf voorgelegd en de meest productieve en efficiënte strategie wordt geselecteerd. Daarbij
moet niet per se elke module worden doorlopen. De zij-instroom in een hogere module kan individueel worden
gekozen en is afhankelijk van het niveau van de aanvraag van de ondernemer.


Module 2 "Verdiepende gesprekken"
In module 2 vinden vervolgens verdiepende gesprekken plaats met een een aantal van de eerder in module 1 
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geïnformeerde en ontsloten bedrijven, om technische vraagstukken en mogelijkheden nauwkeuriger te 
bepalen. Deze gesprekken worden gevoerd door de regiocoördinatoren. Uit de verdiepende gesprekken komen 
een heldere bepaling van de behoeftes van de ondernemers, eerste technische vraagstellingen en de 
grensoverschrijdende meerwaarde voort. De regiocoördinatoren van de projectpartners leggen de 
gespreksresultaten vast volgens een vast format en wissel en de verslagen onder elkaar uit. Mogelijk worden 
eerste afspraken m.b.t. subsidieaanvraag of deelname aanvullende activiteiten gemaakt.
De projectpartner verstrekt informatie over de verdere modulen en de mogelijkheid tot zij-instroom in hogere 
modules, wanneer de noodzaak niet aanwezig is om alle modules in serie te doorlopen.


Module 3 "Conceptontwikkeling"
Na Module 2 (of 1) doorlopen 40 bedrijven dit traject. Het doel ervan is om ideeën voor nieuwe producten, 
processen en diensten in de technische en bedrijfseconomische projectconcepten om te zetten. Uiterlijk op dit 
moment worden andere bedrijven betrokken. Voor elk bedrijfsproject of -concept wordt een samenwerking 
tussen de twee bedrijven overeengekomen. Daarbij zijn telkens een bedrijf van Duitse en Nederlandse zijde in 
een gezamenlijk project betrokken. Ze brengen elk de benodigde competenties voor het project in, waar het in 
de uitvoering ontbreekt bij het andere bedrijf.


Module 4 "Haalbaarheidsstudies"
De partners voorzien circa 24 haalbaarheidsstudies als uitgangsbasis voor de ontwikkeling van producten en 
processen, c.q. het oplossen van procesvraagstukken. De ondernemers maken gebruik maken van de expertise 
van het buurland om de economische en technologische haalbaarheid te bepalen, inclusief alternatieve 
oplossingen van de product- en (productie)procesconcepten.
Naast specialistische product- en proceskennis is innovatiemanagement hierbij de centrale deskundigheid. 
Belangrijk is in dit verband namelijk de bedrijfseconomische waarde-analyse (doelmatigheid van het product, 
proces, marktkansen en nut voor de beoogde eindgebruikers). Het resultaat ervan is een R&D-plan dat de 
technische en economische weg beschrijft naar de ontwikkeling van een in de praktijk werkend prototype of 
procesmodel.


Module 5 "ontwikkelingsprojecten"
In module 5 vindt de realisatie van de R&D-plannen in de in 16 ontwikkelingsprojecten plaats. Het doel is de 
ontwikkeling van een in de praktijk werkend prototype, proces, businessmodel of dienst. Externe 
dienstverleners, leveranciers en partners uit het buurland leveren hierbij inbreng. De deskundigheid van de 
andere kant van de grens kan ook via deelname aan de workshops in de bedrijven belanden. Voor de 
kennisoverdracht kunnen ook workshops gebruikt worden, zoals beschreven in WP "sensibiliseren en 
informeren van het MKB". Daarnaast heeft de partners ook kennis van de NL-D kennisinstellingen te verkrijgen 
in de regio met één.


Financiële subsidiebijdrage per module: 
• Module 1 - 100% subsidie
• Module 2 - 100% subsidie
• Module 3 - conceptontwikkeling wordt maximaal 50% gesubsidieerd tot een maximum van € 2.500
• Module 4 - haalbaarheidsstudies worden maximaal 40% gesubsidieerd tot een maximum van € 8.000
• Module 5 - Ontwikkelingsprojecten worden maximaal 40% gesubsidieerd tot een maximum van € 60.000; in
uitzonderlijke gevallen is een subsidie tot € 80.000 mogelijk.


De subsidierichtlijnen  zullen  zo snel aan het INTERREG-programma worden voorgelegd voor goedkeuring.  
Tijdens de conceptontwikkelingsfase (module 3) wordt een hoger subsidiepercentage ingesteld, omdat de 
ondernemer in die fase nog weinig zicht heeft op de haalbaarheid in de markt. Als er een veelbelovend 
product- of (productie)procesconcept bestaat, dan dient de bijdrage van overheidswege geringer te zijn, 
omdat haalbaarheidsonderzoeken dichter op de marktfase zit. De ondernemer heeft dan inmiddels meer zicht 
op de waarde van zijn onderneming.
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De bedrijven dienen een verzoek om financiering voor hun projecten formeel bij de lead partner. De 
projecten moeten aan vooraf vastgelegde eisen en criteria voldoen (o.a. innovatiegehalte, toegepaste 
energietechniek, toename van hernieuwbare energie of verhoging van energie- efficiëntie, kansen in de 
markt, businessmodel). De partners begeleiden de ondernemers tijdens de aanvraagprocedure intensief. Zij 
geven een eerste inschatting m.b.t. het voldoen aan de criteria. In een tweede stap beoordeelt de 
projectcoördinator de aanvragen in module 3 op basis van een toetsingsleidraad. Uiteindelijk honoreert de 
projectleiding de aanvraag.


Selectiecriteria
Lang niet alle bedrijven met al hun ideeën komen voor deelname aan dit werkpakket in aanmerking. Een 
panel selecteert de projecten die potentieel de meeste economische impact opleveren en die qua aard van 
de activiteiten en doelstellingen goed bij Enerpro passen. De daarbij te hanteren selectiecriteria zijn:


• innovatieve gehalte van het plan;
• bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot;
• economische potentieel inclusief de toepassingsstrategie;
• bijdrage aan de grensoverschrijdende ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio en daarmee aan
versterking van de concurrentiepositie van de regio;
• bijdrage aan het algemene beeld van de grensoverschrijdende waardeketen;
• inter- en transdisciplinaire aard van het project;
• duurzame ontwikkeling van het project wat betreft milieu, economische en sociale aspecten;
• gelijkheid tussen mannen en vrouwen en non-discriminatie van afzonderlijke groepen.


In termen van “technology readiness level” (zie bijlage) zitten de R&D-trajecten in de modules 1 t/m 4 minstens 
op TRL-niveau 3 . Dat wil zeggen dat de bedrijven geen compleet nieuwe technologie ontwikkelen, maar van 
bestaande technologie nieuwe combinaties maken, die in module 5 minimaal tot TRL-niveau 7 worden 
gebracht.


Business Development
De ervaring heeft geleerd dat veel prototypes van producten c.q. productieprocessen de markt niet halen. Na 
de fase van het prototype volgt namelijk een lange reeks van hordes, die de ondernemers allemaal stuk voor 
stuk moeten nemen:


• Financiering van de commercialisering en industrialisering;
• Aanpassen of generen van de marketing en sales activiteiten voor het nieuwe product;
• Voorbereiden van afzetkanalen;
• Oplossen van juridische vraagstukken zoals productaansprakelijkheid, toelatingsvergunningen,
privacyregelgeving etc.;
• Inrichten van de productie op de vervaardiging van het nieuwe product of proces;
• Organiseren van de levering van onderdelen, modules, grondstoffen nodig voor de productie en de logistiek
ervan;
• Training en opleiding van personeel;
• Relaties met Hoger Onderwijsinstellingen (studenten, kenniscenters en lectoraten);
• Etc.
Velen struikelen over deze hordes. Om dat te voorkomen hebben we business development nodig: begeleiding 
van de innovatietrajecten om de trajecten de juiste kant op te geleiden. Deze inzet brengen we tijdens module 
3, 4 en 5 in. We bezien daarbij ook welke vervolgfinanciering voor vermarkting van de prototypen beschikbaar 
en bruikbaar is. Daar waar mogelijk, leggen we in een vroeg stadium contacten met financiers zoals bijvoorbeeld 
PPM Oost, NRW-Bank en private partijen.
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Rolverdeling van de projectpartners
Het Zentrum für Innovative Energiesysteme – Zies vervult hierbij de rol van algemene coördinator, evenals 
die van regiocoördinator. De partners nemen de rol van regionale coördinatoren: zij zorgen voor de 
deelname door bedrijven uit hun deelgebieden en begeleiden deze bedrijven van module naar module. De 
gebiedsverdeling is als volgt:


• Het Zentrum für Innovative Energiesysteme – Zies neemt ook de rol van de regionale coördinator op zich voor
bedrijven in Kreis Kleve en Wesel, Stadt Duisburg en Landeshaupstadt Düsseldorf.
• SWK E2 is regiocoördinator voor Kreis Viersen, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Krefeld en Stadt Mönchengladbach
• Kiemt is regiocoördinator voor de bedrijven in de provincie Gelderland
• Solliance is regiocoördinator in het oostelijke deel van Brabant en in Provincie Limburg.


De leadpartner coördineert de taken binnen dit werkpakket en neemt onder meer de volgende taken voor haar 
eigen rekening:
• formats en rapportagemodellen t.b.v. de modules 3, 4 en 5-trajecten opstellen, indien nodig
• externe expertises opvragen voor kwaliteitschecks over de aanvragen voor deelname aan module 4 en 5
• besluiten nemen over de aanvragen in overleg met de projectpartners en op basis van de expertises
• betalingen verrichten aan MKB-ers via de Euregio Rhein-Waal
• binnen Kreis Kleve en Wesel, Stadt Duisburg en Landeshauptstadt Düsseldorf als regiocoördinator
optreden.
De projectpartners voeren de volgende taken uit:
• bedrijven informeren over geschikte externe dienstverleners (uit het buurland) in samenspraak met het
projectteam
• behandeling van de aanvragen en na uitvoering ervan, bedrijven informeren over rapportages en
declaraties
• controleren van de voortgang van de innovatietrajecten, via monitoringgesprekken, tussenevaluaties en
deelname aan meetings van MKB-ers en externe dienstverleners
• beoordeling van de resultaten en in geval MKB-ers een vervolg wensen, hen informeren over
vervolgmodules
• MKB-ers prompten dat zij hun declaraties opstellen en indienen, opvragen van slotrapportages
• Op basis van de R&D-resultaten disseminatie-acties opzetten.
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WP3 - Dissemeniatie van het project


Om de ervaringen en resultaten van het project voor het bredere MKB-bedrijfsleven beschikbaar te maken 
en te benutten, ondernemen de partners de volgende activiteiten:


• Good practices
We selecteren bedrijvenprojecten in module 5 om als good practice te dienen. Good practices zijn
voorbeeldprojecten waarbij bedrijven door grensoverschrijdende samenwerking met succes prototypen van
nieuwe producten op het terrein van de hernieuwbare energie hebben gemaakt. Via de presentatie van deze
good practices delen zij hun ervaring, inzet, successen en overwegingen met een veel bredere groep van
bedrijven in de regio. Deze good practices dienen bij voorkeur voor een bredere branche toepasbaar te zijn.
De partners zullen filmpjes over de good practices produceren, zij plaatsen deze op de projectwebsite en
delen deze via (social media) communicatiekanalen. Verder werken zij deze cases volgens een vast format
(NL-D) in tekst uit en verspreiden dat digitaal en gebundeld in een boekje (digitaal en eventueel print).


• Evaluatie
Deelnemende bedrijven en projectpartners zullen kennis en ervaring die zij opgedaan hebben binnen het
project, delen door middel van een evaluatie. Deze levert uiteraard ook aanbevelingen aan het adres van de
projectpartners en de INTERREG 5a-programmapartners voor de toekomst op.


• Populair eindrapport
De projectpartners stellen een openbaar eindbericht van het project samen, waarin de resultaten van alle
EnerPRO-bedrijvenprojecten worden gepresenteerd. We kiezen daarbij voor een zodanige presentatie en
woordgebruik dat het rapport voor een breed publiek toegankelijk is. Het rapport biedt de ondernemer de
ruimte om te verklaren wat de toegevoegde waarde van het project voor de productontwikkeling, voor
businessprocessen en modellen en voor de concurrentiepositie van zijn bedrijf heeft gehad.
De eindrapportage omvat per project onder andere een 2-3 pagina’s tellende projectbeschrijving, het
resulterende product en de samenwerkingspartners in het project. Het spreekt voor zich dat bedrijfs- en
productinformatie waarvoor nog een geheimhoudingsplicht geldt ter voorkoming van bedrijfsschade niet
zullen worden opgenomen. De bedrijven moeten daarom met de publicatie van de projectinformatie
instemmen.


Rolverdeling van de projectpartners
De leadpartner coördineert de taken in dit werkpakket en voert zelf de volgende taken uit:
• Voorbereiding en opstellen van templates voor de good practice-teksten, evaluatie en filmpjes en inhoud
leveren
• Voorbereiding en het opstellen van de populaire eindrapportage
• Template voor de slotrapportage en de evaluatie opstellen en data ervoor verzamelen
De projectpartners voeren de volgende taken uit:
• Inhoud leveren voor de good practices, evaluatie en filmpjes
• data verzamelen ten behoeve van de slotrapportage en de evaluatie
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WP4 - PR en communicatie


Middels het werkpakket "PR & Communicatie" genereert het partnerschap een doorlopende 
informatiestroom over het project en over de mogelijkheden door de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën. Middelen hiervoor zijn op de media gerichte PR, ontwikkeling en productie van 
informatie- en promotiemateriaal, projectwebsite en presentaties in bijeenkomsten van derden.


Projectflyer
De projectpartners ontwikkelen en produceren een tweetalige projectflyer met beschrijvingen van de 
hoofddoelen van het project, doelgroepen, subsidiemaatregelen, concrete praktijkvoorbeelden en 
contactpersonen voor het MKB. De distributie van de flyer vindt plaats in het kader van 
informatiebijeenkomsten en via samenwerkingspartners en multiplicatoren. De flyer verwijst naar de 
projectwebsite.


Website
Op de projectwebsite is ruimte voor onder meer de volgende inhoud: 


• Overzicht van de projecten;
• Projectlandkaart;
• Algemene informatie over duurzame en hernieuwbare energiesystemen en hun maatschappelijke, politieke
en systeemtechnische betekenis;
• Good practices met Nederlandse en Duitse voorbeelden van op het gebied van hernieuwbare
energiesystemen binnen de doelgroep;
• Persoonlijke ervaringen van ondernemers betrokken in de verschillende projecten;
• Relevante nieuwsberichten;
• Aanmeldingsmodule voor geïnteresseerde ondernemers;
• Korte informatieprofielen over de deelnemende ondernemers (op vrijwillige basis).


Sociale media
Behalve via de website worden de doelgroepen via ondernemersverenigingen en belangengroepen, alsook 
sociale media en netwerkkanalen over het project geinformeerd. Er zijn onder andere accounts bij de volgende 
sociale netwerken voorzien:
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn en Xing
• YouTube


Free publicity
De partners maken het project via persberichten en nieuwsbrieven bekend bij de regionale en nationale pers en 
organiseren twee persconferenties (aan beide zijden van de grens één).


Presentaties tijdens bijeenkomsten derden
De partners presenteren het project bij bijeenkomsten van derden. Daarbij worden onder andere het nut van 
het project voor deelnemende bedrijven uit de doelgroepen en de formele deelnamecriteria voorgesteld. 


Rolverdeling van de projectpartners
De lead partner coördineert de taken binnen dit werkpakket en voert zelf de volgende taken uit:
• Ontwerp en productie van de tweetalige projectflyer;
• Ontwikkeling en onderhoud van de projectwebsite, projectenoverzicht en landkaart;
• Opstellen en bijhouden van een kalender van MKB-bijeenkomsten van derden waarbij de projectpartners het
project presenteren;
• Opstellen en distributie van de nieuwsbrief, andere (nieuws)berichten via de (social)media kanalen en
• Maken van de populaire eindrapportage.
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De overige projectpartners nemen de volgende taken voor hun rekening:
• presentatie van het project bij MKB-bijeenkomsten van derden;
• opstellen en verzenden van (pers)berichten aan de relevante communicatiekanalen;
• leveren van content voor de Flyer, nieuwsbrief, de projectwebsite, en social media; en
• leveren van content voor de populaire eindrapportage.


WP5 - Projectmanagement
Het project wordt door een projectteam gemanaged, dat gevormd wordt door:
• de projectleider (vanaf projectstart),
• de financiële medewerker (boekhouding en controlling),
• de medewerker voor pr van de lead partner en
• de regiocoördinatoren van de overige partnerpartners.


Het projectteam houdt frequent teambijeenkomsten, zodat alle partners optimaal geïnformeerd zijn over de
voortgang van het project in het algemeen en de deelprojecten in de afzonderlijke werkpakketten kunnen
bespreken.


Leiding en aansturing van het project ligt in handen van de Lead partner. Deze is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het totale project en voor rapportage aan het INTERREG-programma. Ook geeft zij 
vakinhoudelijk leiding aan het gehele projectteam. De omvangrijke en verantwoordelijke taken zijn zowel 
algemeen van aard als ook specifiek gericht op het project als het gaat om de realisatie, sturing en administratie 
van het project.


Bij de financiële realisatie horen ook boekhoudkundige taken zoals het samenstellen van 
uitbetalingsaanvragen, de verwerking van binnenkomende, project gerelateerde facturen en het bijhouden van 
de financiële vorderingen van het totale project. Tot de taken van de controlling horen o. a. een strategische, 
regelmatige planning van de kosten en de financiering en ondersteuning bij de controlling van het project, de 
interne controlling alsmede de financiële rapportage.


Verder bestaan de activiteiten uit inrichting en beheer van een INTERREG 5a-deugdelijke administratie bij 
leadpartner en partners, projectteambijeenkomsten, ondersteuning van de partners door de leadpartner bij de 
administratie en dataverzameling voor het eindverslag en evaluatie. In een bij het project behorende leidraad 
worden taken en de omvang van de uren van de projectleider, administratie, controlling en de pr-medewerker 
uitvoerig beschreven.
Verder zorgen de partners voor een goede afstemming met andere projecten, zoals bijvoorbeeld DigiPro en 
Cleantech Energy Crossing en met de geassocieerde partners OostNL en EnergieAgentur.  Hierdoor voorkomen 
ze dat de MKB ondernemers / doelgroep dubbel wordt benaderd voor vergelijkbare initiatieven.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?


Het project richt zich primair op het mkb in de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord uit de volgende 
branches:
• Maakindustrie (met name fotovoltaïek, metaalelektro- en kunsstoffenindustrie)
• Machine- en apparatenindustrie (waaronder apparatuur voor hernieuwbare energie, verwarming,
klimaatregeling, koeling, etc.)
• Technisch ontwerp en adviesdiensten en Energieadvies
• Bouw en bouwmaterialen
• Stuur en regeltechniek


De hierboven genoemde doelgrepen hebben een grote thematische relevantie voor de ontwikkeling en 
vervaardiging van innovatieve producten en processen op het terrein van hernieuwbare en efficiënte energie. De 
doelgroepen zullen aan de hand van verschillende in de werkpakketten nader beschreven communicatiekanalen 
worden benaderd.


Ook concepten van startups zijn wenselijk en zullen in het project apart worden benaderd en voor het project 
geënthousiasmeerd. De verbinding van startups met gevestigde mkb-bedrijven draagt bij aan de stijging van de 
innovatiekracht van het bedrijfsleven.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?


Het project EnerPRO zal een beduidende bijdrage leveren aan het behalen van de nagestreefde resultaten van het 
Interreg Deutschland-Nederland programma. Centraal in het project staan de subsidiering van verscheidene 
product- en procesinnovaties op het terrein van CO2 reducerende technologieen en een sterke focus op het mkb. 
Het project is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven in de regio bij de ontwikkeling 
van nieuwe energietechnologieën en de ontsluiting van nieuwe marktsegmenten de aansluiting bij de grote 
innovatie- en investeringssterke, globale concerns niet verliezen. De reductie van de CO2-uitstoot en de uitbreiding 
van hernieuwbare energieën is zowel in Nederland als in Duitsland één van de centrale politieke vraagstukken voor 
de komende jaren. Dit vraagstuk wordt met het project EnerPRO aangepakt. Met de ontwikkeling van concrete 
producten en diensten kunnen de gestelde politieke doelen dichterbij gebracht worden met oplossingen voor de in 
het Strategisch Initiatief Energie & CO2-arme Economie benoemde thematische speerpunten.


Kostenefficiënte opwekking van hernieuwbare energie
Door netwerkvorming en grensoverschrijdende partnerschappen worden nieuwe innovatieve productideeën 
ontwikkeld. Deze worden in haalbaarheidsstudies op technische, economische en markthaalbaarheid getoetst. Op 
basis van de ontwikkelde concepten worden nieuwe producten, prototypes, processen en modellen ontwikkeld.


Bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot in het grensgebied
In het project worden innovaties ondersteund op het terrein van opwekking van hernieuwbare energie; 
energiebesparende technologieën in diverse branches en toepassingen; en energieomzetting, -opslag en distributie. 
De bijdrage tot de reductie van de CO2-uitstoot zal bij de productinnovaties eerder een indirect karakter hebben. In 
geval van procesinnovaties kan het project echter een directe bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot 
in het grensgebied.


Toename van de werkgelegenheid in de relevante sectoren
De ontsluiting van nieuwe marktsegmenten door innovatie producten is doel van het project. Dit zal leiden tot 
duurzame toename van de concurrentiepositie en tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de regio


Kennistransfer en versnelde kennisvalorisatie
Kennistransfer en competentieontwikkeling maken het mogelijk dat werknemers in staat zijn het in het kader van 
dit project te doorlopen innovatieproces te aan te leren en in hun eigen onderneming als continue activiteit te 
integreren. Het netwerk dat hierdoor ontstaat veroorzaakt een nieuwe innovatie-impuls en biedt de mogelijkheid 
voor wederzijdse ondersteuning bij de opbouw en uitvoering van integraal innovatiemanagement.


Voorbeeldfunctie van de grensregio met het oog op een efficiënt energieverbruik en reductie van de CO2-uitstoot 
Door de nieuw ontwikkelde technologieën wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van conventioneel 
opgewekte stroom en een verhoging van de energie-efficiency. Kennisdisseminatie beïnvloedt het handelen van het 
mkb buiten het project om. Door de succesvol uitgevoerde projecten neemt de bekendheid als energie-innovatie 
regio toe. Hierdoor ontstaan verdere bovenregionale contacten en partnerschappen en komen nieuwe 
producttoepassingen en markten binnen bereik.
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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?


Het project EnerPRO ist innovatief, omdat het leidt tot een grensoverschrijdende, doelgerichte netwerkontwikkeling 
leidend tot innovatieve producten en diensten op het terrein van duurzame energiesystemen. Innovaties uit de 
regio, uit buurregio’s, op nationaal en Europees niveau worden in het kader van dit project toegepast en 
doorontwikkeld, voor nieuwe toepassingen geschikt gemaakt of volkomen nieuw ontwikkeld. Waarbij het in het 
project DigiPro gaat om digitalisering en automatisering gaat het er in dit project om nieuwe producten, diensten en 
businessmodellen op het terrein van hernieuwbare energie te concipiëren en waar mogelijk marktrijp te maken.


Het innovatieve karakter van het project is verder gestoeld op de volgende elementen
• Ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten voor de internationale markt;
• Ontwikkeling van prototypes
• Koppeling, herstructurering en benutting van synergiën in businessmodellen en productieketens
• Versterking van het potentieel aan vakmanschap en behoud van goedgekwalificeerd personeel in de regio
• Identificatie en ontsluiting van speerpunten en competenties bij Duitse en Nederlandse onderzoeks-,
ontwikkelings- en kennisinstellingen op het terrein van energietechnologie binnen het projectgebied, ten
behoeve van en aansluitend op de behoeftes van het mkb
• Verbetering en intensivering van de toegang van het mkb tot nieuwe technologie en nieuwe knowhow, zowel
in het eigen als in het buurland.
• Grensoverschrijdende samenwerking met partners uit het buurland in een zeer vroege fase van een project
• Verbeterde toegang tot de afzetmarkt in het buurland
• Begeleiding van het mkb door een Duits-Nederlands team van projectpartners.
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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)?


Probleembeschrijving
De geplande ombouw van de Duitse en Nederlandse energievoorziening op basis van hoge efficiency en verregaand 


gebruik van hernieuwbare energie is slechts door een aanzienlijke technologische innovatie in bijna alle 


componenten van het energiesysteem haalbaar. Energieonderzoek en energie-innovatie zijn daarom strategische 


elementen in het economische en energiebeleid bij de realisatie van de Energiewende en het bereiken van de 


klimaatdoelstellingen.


Algemeen projectdoel
Algemeen doel is de ontwikkeling en optimalisatie van technologieën en methoden voor de alternatieve en 


decentrale energieproductie, -opslag en –distributie onder de voorwaarde van leveringszekerheid. EnerPRO pakt 


aldus de doelstellingen van het Strategisch Initiatief “Energie &  CO2-arme economie” op , die verder in II.4 


(Aanleiding en Innovatief Karakter van het Project) in detail worden besproken. De beschikbare energie in de 


bebouwde omgeving en in de industrie zal zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. In dit project worden 


verscheidene innovatieve en marktgerichte projecten, na een toetsing door experts op technische haalbaarheid en 


economische levensvatbaarheid, gesubsidieerd. De gesubsidieerde projecten moeten een beduidende bijdrage aan 


de CO2-reductie in de grensregio kunnen leveren. Het focusgebied van het project omvat het zuidelijke deel van het 


INTERREG Va  Deutschland-Nederland programmagebied: de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord.


Bijdrage aan de programmadoelstellingen
Gesubsidieerd worden ontwikkelingsprojecten van energieproducten uit de thematische speerpunten: Opwekking 


van hernieuwbare energie; Energieomzetting, -opslag en –distributie; en Energie-efficiency (bebouwde omgeving, 


ondernemingen), met name binnen de volgende thema’s:


• Zonnecellen


• Zonnekrachtcentrale


• Brandstofcellen en Waterstoftechnologieën


• Energieopslag


• Stroomnetten


• Systeemintegratie van hernieuwbare energie


• Energie-efficiënt bouwen en wonen, inclusief decentrale energievoorziening


• Energie-efficiënte productiemethoden (industrie, handel diensten)


• Energie-efficiënte sleutelelementen in de elektromobiliteit


• Overige veelbelovende technologieën van hernieuwbare Energie


In totaal wordt de realisatie van 16 projecten met een gemiddelde omvang van € 150.000,- of meer nagestreefd, 


waarbij het doel is deze gelijkmatig over het Duitse en het Nederlandse deel van het projectgebied te spreiden. De 


projecten ontvangen maximaal 40% subsidie en worden met hoogstens € 60.000,- gesubsidieerd. In bijzondere 


gevallen (intensief ontwikkelingstraject) en uitgebreide toetsing door een expertteam is subsidiëring tot een 


maximum van € 80.000,- mogelijk. Een project is een samenwerking tussen minstens een Duitse en een 


Nederlandse onderneming met als doel een nieuw product, proces of dienst te ontwikkelen. Hierbij moet minimaal 


een van de ondernemingen een mkb-bedrijf zijn.


14/17







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


De klimaatverandering en de gevolgen daarvan vormen een globale uitdaging, die ook globale en Europese 
oplossingen vereisen. Kennisuitwisseling tussen de landen is noodzakelijk om nieuwe innovatieve benaderingen te 
ontwikkelen om grensoverschrijdend het gebruik van fossiele energiedrager te reduceren. Door netwerkvorming 
van bedrijven die zich richten op de vervaardiging van concrete producten aan beide zijden van de grens kunnen 
volledig nieuwe product(toepassing)en ontstaan en nieuwe markten worden ontsloten. De evaluatie van de 
projectresultaten kan ook dienen als voorbeeld en inspiratie voor verdere netwerkvorming. Het 
grensoverschrijdende karakter van het project blijkt o.a. uit het feit dat de samenwerkende projectpartners het 
projectconcept gezamenlijk hebben uitgewerkt, het project samen uitvoeren, samen financieren en samen 
managen. Het project brengt competente bedrijven op het terrein van de hernieuwbare energie van beide zijden 
van de grens samen. Daarbij worden de volgende activiteiten grensoverschrijdende met en voor ondernemingen 
uitgevoerd:
• Werkoverleggen van de projectpartners
• Informatiebijeenkomsten en workshops
• Grensoverschrijdende verspreiding van Good Practices
• Intensieve kennisuitwisseling tussen de bedrijven
• Uitvoering van innovatieprojecten in Duits-Nederlandse teams
• Grensoverschrijdende netwerkvorming van bedrijven en productieketens
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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?


De onderstaande punten zullen door de projectactiviteiten na afloop vanhet project bijdragen tot een duurzame 


ontwikkeling van de regio:


Duurzame R&D-relaties
De inzet van de projectpartners leidt tot ontsluiting én verduurzaming van beschikbare innovatiepotentieel over de 


grens heen. Ervaringen met verschillende Interreg-projecten tonen aan dat het samen werken aan een 


innovatievraagstuk met een gezamenlijk doel tot een vertrouwensvolle werkrelatie en duurzame samenwerking ook 


na het subsidietraject leidt. Je leert elkaar te waarderen en komt daardoor makkelijker weer bij de partij uit het 


buurland terecht. Daardoor ontstaat een sterkere economische verwevenheid in het Duits-Nederlandse 


grensgebied en bestendige R&D-relaties. 


Ontstaan van nieuwe ideeën via verweving
Via de grensoverschrijdende informatie- en netwerkbijeenkomsten en workshops zorgen we voor verbindingen 


tussen Duitse en Nederlandse MKB-ers. Dit betreft niet alleeen de ondernemingen die in de modules 3 tot 5 van het 


EnerPRO-project deelnemen, maar voor alle in grensoverschrijdende uitwisseling geinteresseerde ondernemingen. 


Uit deze verbinding kiemen allerlei nieuwe vormen van samenwerking die na afloop van het project hun beslag 


krijgen. Dit vormt een belangrijke factor voor verduurzaming van de samenwerking en vergroting van de 


(internationale) concurrentiekracht in de grensregio ook na afloop van het project.


Nieuwe afzetmarkten/klandizie 
Het MKB krijgt via het project beter zicht op de afzetmarkt en mogelijke klanten in het buurland. Op een geslaagde 


productontwikkeling volgt dan ook vaak marktintroductie in het buurland. Dat is op zich al een effect na afloop van 


het project, vaak nog lange tijd nadien. Daarnaast zal dat een MKB ook motiveren om naar nieuwe innovaties in het 


buurland te zoeken. Voor de deelnemende MKB-ers ontstaan daardoor weer nieuwe kansen als voortvloeisel van 


het project. 


Doorgeleiding naar financiers
De partners zorgen ervoor dat zij potentiële financiers tijdig aanhaken bij de innovatietrajecten om te bevorderen 


dat er desgewenst vervolgfinanciering is voor de marktintroductie van de prototypes. Dat zal gebeuren tijdens en 


na afloop van het project. Ook hierdoor ontstaan duurzame betrekkingen tussen Duitse en Nederlandse 


ondernemingen. Verdere producttoepassingen kunnen ontwikkeld worden en productieketens kunnen worden 


uitgebouwd.


Motivatie van ondernemingen door positieve voorbeeldprojecten
Ook na afronding van he tproject blijft de Website met Resultaten en good-practices bestaan. Hierdoor kunnen 


bedrijven van de zin van grensoverschrijdende samenwerking overtuigd worden en tot realisering daarvan 


gemotiveerd raken.


Uitbouw van de samenwerking tussen de projectpartners
De in het kader van EnerPRO ontstante samenwerking tussen de projectdeelnemers zal na afloop van het project 


gecontinueerd worden in verdere samenwerkingsprojecten. Dit betreft zowel de samenwerking tussen de 


projectpartners als hun samenwerking met de deelnemende ondernemingen.
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Totaal


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.479.803,00


€  2.498.287,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  3.978.090,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


€  1.300.000,00 32,68 %


€  1.300.000,00Privat / Privaat 32,68 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Privat / Privaat 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  2.678.090,00 67,32 %


€  1.989.045,00Öffentlich / Publiek 50,00 %


€  206.715,00Öffentlich / Publiek 5,20 %


€  344.522,00Öffentlich / Publiek 8,66 %


€  45.936,00Öffentlich / Publiek 1,15 %


€  45.936,00Öffentlich / Publiek 1,15 %


Eigenbeitrag / Eigen bijdrage


Gruppe min. 50 KMU in EnerPRO-Arbeitsgebiet
Solliance (Netherlands Organisation for Applied 


Scientific Research TNO)


SWK E² - Institut für Energietechnik und 


Energiemanagement


KplusV
Zentrum für Innovative Energiesysteme  
Euregio Rhein-Waal


INTERREG-Finanzierung / INTERREG-
financiering


EFRE / EFRO


Ministerie van Economische Zaken


MWIDE NRW


Provincie Gelderland


Provincie Limburg


Provincie Noord-Brabant
€  45.936,00Öffentlich / Publiek 1,15 %


€  3.978.090,00Totaal 100 %


Voorgestelde financiering


17/17












Euregioraad 
30-11-2017 


Punt 5b.3 
 


INTERREG VA 
 
EnerPRO 
De reductie van de CO2-uitstoot en de uitbreiding van hernieuwbare energieën is zowel in 
Nederland als in Duitsland één van de centrale politieke vraagstukken voor de komende 
jaren. Het project EnerPRO omvat een open subsidieregeling voor MKB-bedrijven uit de 
gebieden Euregio Rijn-Waal en Euregio rijn-maas-noord, die dit vraagstuk als uitgangspunt 
neemt.  
Doel is mkb-bedrijven uit de beide euregio’s inhoudelijk en financieel te ondersteunen 
wanneer zij in Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden werken aan de ontwikkeling 
van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten, die met behulp van 
duurzame energie leiden tot vermindering van de ecologische voetafdruk en die bij inzet van 
de producten leiden tot een relevante CO2-reductie. Experts zullen de te ontwikkelen 
producten selecteren op basis van de door hen verwachte CO2-reductie. 
Gepland is 250 MKB-bedrijven te betrekken bij dit project. Er zijn middelen beschikbaar voor 
ca. 24 haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van ca. 16 nieuwe producten met deelname 
van in totaal minimaal 50 MKB-bedrijven. 
Het matchen van de juiste partners in het MKB, ondersteuning van het MKB bij business 
development en de organisatie van een voor het MKB onbureaucratische afhandeling van 
het subsidietraject, zijn de belangrijkste ondersteunende activiteiten. 
De gevraagde INTERREG-subsidie komt voor 1/3 voor rekening van het budget voor de 
Euregio rijn-maas-noord en voor 2/3 voor rekening van het budget de Euregio Rijn-Waal; dit 
in relatie tot gebiedsomvang en de aanwezigheid van bedrijvigheid.  
 
Leadpartner Zentrum für Innovative Energiesysteme 


(Düsseldorf) 
Projectpartners SWK E² - Insitut für Energietechnik und 


Energiemanagement (Krefeld) 
Solliance (Eindhoven) 
Euregio Rijn-Waal (Kleve) 
KplusV (Arnhem) 
+ 50 D/NL MKB 


Projectvolume 3.978.090,00 € 
Regionale relevantie   
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. 
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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 08-11-2017 in de Commissie voor Economische Aangelegenheden, op 
09-11-2017 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 10-11-2017 in het Dagelijks 
Bestuur besproken en met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorgezonden. 
 
Besluitvoorstel: 
Het project aan de INTERREG VA-stuurgroep met een positief advies voor te leggen. 
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INTERREG V A – Actuele stand van zaken 
 
Verslag uit de stuurgroepen juni 2017 en oktober 2017 
 
De projectontwikkeling zowel voor projecten binnen de 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. 
 
 


• In de schriftelijke procedure van april 2017 heeft de INTERREG VA stuurgroep 
Euregio Rijn-Waal, in verbinding met de vergadering van de stuurgroep d.d. 20 juni 
2017, het volgende regionale project ten laste van het regionale budget van prioriteit 
2 goedgekeurd: 
 
 


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


 
 


Dit project werd door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen zijn 
door de Euregioraad overgenomen. 


 
 


• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
05-10-2017 werd het volgende regionale project ten laste van het regionale budget 
van prioriteit 2 goedgekeurd: 
 


- 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) 


 
Dit project werd door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen zijn 
door de Euregioraad overgenomen. 
 


 
• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van 20-06-2017 


werd het volgende Strategische Initiatief ten laste van het regionale budget van 
prioriteit 1 goedgekeurd.  
 
Strategische Initiatieven zijn grote innovatieve bedrijfsgerichte projecten. Vanwege 
hun vaak complexe karakter worden deze projecten op hun innovatieve waarde 
getoetst in het zgn. Innovatie-overleg waarbij indien nodig ook externe expertise 
wordt ingewonnen. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de INTERREG VA 
stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal. 
 


 
- Regional Skills Labs (Kosten € 2.218.060,00; EU-middelen € 1.109.020,00 


waarvan € 554.510 ten laste van ERW-budget) 
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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 
 
 
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. 7,5% van de middelen in projecten vastgelegd. Hier werden 
tot nu toe maar 2 projecten goedgekeurd. Voor nieuwe regionale projecten is nog een 
INTERREG-budget ter hoogte van € 8,2 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. € 11,1 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  
 
 








Euregioraad 
30-11-2017 


Punt 9 
 
Mededelingen 
 
 
Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 18 december a.s. vindt de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van de Euregio 
Rijn-Waal plaats.  
 
Gastspreker is dit jaar de heer Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister voor Bonds- en 
Europese aangelegenheden en Internationale Zaken van de Duitse deelstaat van Nordrhein-
Westfalen. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal verder de Euregio Rijn-Waal Erepenning worden uitgereikt aan 
de heer Robert Tonks, werkzaam bij de Stadt Duisburg en worden de prijswinnaars van de 
jaarlijkse fotowedstrijd bekend gemaakt. Het thema is dit jaar “Culturele highlights in uw 
gemeente”. 
 
De bijeenkomst begint dit jaar om 15.00 uur en vindt plaats in het Euregio-Forum, 
Emmericher Straße 24 in 47533 Kleve.  
  
  
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Vergaderschema 2018  
 
Bijgevoegd is het vergaderschema 2018 van de Euregio Rijn-Waal.  
 
De Euregioraadsvergaderingen zullen plaatsvinden op: 
 


- Donderdag 7 juni 2018 
- Donderdag 22 november 2018 


 
De informele Euregioraadsbijeenkomst zal plaatsvinden op 8 maart 2018. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Terugblik 
 
Euregio-Wegwijzer 
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 wordt in de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks aangeboden. Voor 2017 
hebben zich ca. 70 personen voor Euregio-Wegwijzer aangemeld. Het cursusprogramma  
was volgeboekt en de deelnemers hebben het tweedaagse seminar als zeer leerzaam 
ervaren. De cursus werd met gemiddeld een 8 beoordeeld.  
 
De excursie stond dit jaar in het teken van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Hieraan 
namen 20 mensen deel, er hadden zich 40 mensen voor dit programma-onderdeel 
aangemeld. De deelnemers vonden het programma (bezoek aan Grenzen bewegen en de 
firma´s Teunesen Group in Weeze en REDSUN in Kevelaer) zeer inspirerend.  
 
Ook de taalcursus, die eind november plaatsvindt was met 20 deelnemers volgeboekt.  
 
De data voor volgend jaar worden begin 2018 bekend gemaakt.  
 
 
Uitslag verkiezingen Nederland en Duitsland 
 


Tweede Kamer verkiezingen Nederland 
Op 15 maart vonden in de Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. 
 Na een lange formatieperiode hebben de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie op 10 
oktober een coalitieakkoord gesloten. Voor het eerst bevat het coalitieakkoord ook een 
passage (blz 47) over grensoverschrijdende samenwerking:  
 
“Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de 
grensregio’s. Samen met Duitse en Belgische overheden, met name de deelstaten Noordrijn-
Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen, worden de belangrijkste knelpunten op het terrein 
van infrastructuur en sociale zaken en werkgelegenheid aangepakt”. 
 
Dit is een zeer positief signaal voor de grensregio´s en biedt een opening om op 
bovengenoemde terreinen vooruitgang te boeken.  
 
Verkiezingen Landtag Nordrhein-Westfalen 
Op 14 mei hebben in Nordrhein-Westfalen de Landtagsverkiezingen plaatsgevonden. Op 16 
juni hebben CDU en FDP een coalitieakkoord gesloten. Deze coalitie beschikt in Landtag 
over de kleinst mogelijke meerderheid met 100 zetels. 
 
De beide partijen hebben in het regeerakkoord een geheel eigen hoofdstuk gewijd aan 
Europese en internationale samenwerking (vanaf blz. 112). De grensoverschrijdende 
samenwerking (vanaf blz. 115-117) neemt hierbij een bijzondere plaats in: 
 







“Wir werden die schon heute enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn Niederlande, 
Belgien und Luxemburg weiter intensivieren. […] 
Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen denken und leben in ihrem Alltag längst 
grenzüberschreitend. Die Landespolitik muss dafür Sorge tragen, dass die Potenziale der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeit, Bildung, 
Medizin,Katastrophenschutz, Verkehr und Sicherheit zum Wohle der Menschen dies- und 
jenseits der Grenze voll ausgeschöpft werden können“. 
 
Dit geeft aan dat de nieuwe Landesregierung bijzonder veel waarde hecht een de 
samenwerking met Nederland en de grensoverschrijdende samenwerking in het bijzonder. 
 
Uitslag verkiezingen  Bundestag Duitsland 
Op 24 september vinden de Duitse bondsdagverkiezingen plaats. In totaal hebben zes 
verschillende partijen 1 of meerdere zetels in het parlement verkregen. De zetels zijn als 
volgt verdeeld: 
 CDU/CSU        246 zetels  (32,9 % - 8,6%)         
 SPD     153 zetels  (20,5 % - 5,2%) 
 AfD       94 zetels  (12,6% + 7,9 %) 
 FDP       80 zetels  (10,7% + 5,9%) 
 Die Linke      69 zetels (9,2% + 0,6%) 
 Grüne       67 zetels  (8,9% + 0,5%) 
 Sonstige        0 zetels  (5%, + 0,9%) 


Voor een meerderheid zijn minimaal 2 partijen (CDU/CSU + SPD) of 3 partijen (CDU/CSU, 
FDP und Grüne) nodig. Op dit moment worden de mogelijkheden voor een zgn. „Jamaica-
coalitie“ tussen de CDU/CSU, FDP en Grüne gesondeerd. De coalitieonderhandelingen 
worden als zeer lastig ingeschat. 
 
Kick-off INTERREG VA project „Nachbarsprache & Buurcultuur 
Op donderdag 16 november vond bij de Radboud Universiteit Nijmegen in aanwezigheid van 
Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland, de officiële start van het project 
Nachbarsprache & Buurcultuur plaats. De kick-off vindt plaats in het kader van een 
docentendag, waarbij o.a. docenten Duits uit Nederland en docenten Nederlands uit 
Duitsland te gast zijn, waaronder deelnemers aan de uitwisselingstrajecten. 
Het INTERREG-project "Nachbarsprache & buurcultuur" is een initiatief van de Radboud 
Universiteit (lead partner) en de Universiteit Duisburg-Essen. De beide initiatiefnemers willen 
VO-scholen ondersteunen bij het organiseren en begeleiden van interculturele uitwisselingen 
in de Duits-Nederlandse grensregio. Doel van het project is een intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en 
langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten wordt een gemeenschappelijk leerproces 
en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties 
de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. 
Barrièrewerkingen van nog bestaande “grenzen” worden verminderd; de Euregio wordt het 
gebied van kansen voor de toekomst. Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die 
Duits, resp. Nederlands als vreemde taal aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen 
en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen (vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen 
(onder- en bovenbouw). In totaal worden minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselings-
projecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. 
Daarnaast wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van 
een tweetalige, binationale school met Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk 
begeleid. 
 
Duits-Poolse delegatie te gast 
Op 17 en 18 oktober 2017 was een delegatie van overheden uit de Duits-Poolse grensregio 
te gast bij het INTERREG-programma Deutschland-Nederland.  
  







Staatssecretaris Anne Quart uit Brandenburg en vertegenwoordigers van de deelstaat 
Mecklenburg-Vorpommern, de Poolse woiwodschappen langs de grens en de Euregio’s 
hadden praktische vragen over de grensoverschrijdende samenwerking bij ons in de regio. 
Vooral de programmastructuur was onderwerp van discussies en uitwisseling. Als voorzitter 
van het Comité van Toezicht en gedeputeerde van de Provincie Gelderland was Michiel 
Scheffer bij het bezoek aanwezig. Met een presentatie over politiesamenwerking en een 
bezoek aan het project “E-Bus2020” in Arnhem hebben de gasten een indruk gekregen van 
de praktische samenwerking en kennisuitwisseling in het Duits-Nederlandse 
programmagebied. 
  
Euregio-gemeenten wisselen stagiair(e)s uit 
De partnergemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze willen koplopers 
zijn in de grensoverschrijdende uitwisseling van gemeentelijke stagiaires.  
Daarom hebben de 6 burgemeesters besloten om grensoverschrijdende stagemogelijkheden 
binnen de gemeenten aan te bieden. Dit initiatief maakt deel uit van het INTERREG V A 
project “Dynamic Borders”, waarin de zes gemeenten de onderlinge samenwerking willen 
verbeteren. Maandag 9 oktober 2017 ondertekenden de burgemeesters een 
verplichtingsverklaring bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve. De verplichtingsverklaring houdt in 
dat de gemeenten de gemeentelijke stagiaires de mogelijkheid bieden om bij een 
partnergemeente in de regio over de grens stage te lopen. De stagiaires krijgen de unieke 
kans om kennis te maken met de taal, arbeidscultuur en werkwijze over de grens. Stagiaires 
kunnen zo internationale ervaring opdoen en hun blikveld en arbeidsmogelijkheden 
vergroten. Naast stagiaires krijgen ook Auszubildenden en trainees deze mogelijkheid 
aangeboden. Zowel studenten van het mbo, hbo als de universiteit kunnen deelnemen aan 
de regeling. De duur van de uitwisseling wordt afgestemd met de student en de 
personeelsafdeling van de desbetreffende gemeente. De verplichtingsverklaring geldt tot en 
met 2020. De zes gemeenten zetten met deze verklaring een concrete stap om de 
grensbarrières af te bouwen en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te stimuleren. 
  
Digipro biedt MKB-ers steun bij digitale transformatie 
Op vrijdag 29 september is in het Euregio-Forum in Kleve in aanwezigheid van 
gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland - tevens voorzitter van comité van 
toezicht van het INTERREG programma Deutschland-Nederland - het project Digipro 
officieel gestart. Belangrijke regionale politici, project- en associate partners kwamen bij 
elkaar in Kleve om het startschot te geven. Digipro werkt aan de digitale transformatie van 
producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen van mkb’ers in de Duits-Nederlandse 
grensregio. Digipro is een Europees INTERREG VA project met een looptijd van vier jaar: 
van 2017 tot en met 2021.Digipro stimuleert het bedrijfsleven in de grensregio om actief te 
anticiperen op en te participeren in, de digitale transformatie van (productie)processen en 
producten. Zo springt het mkb tijdig in op de kansen die ontstaan bij de digitale transformatie. 
Duitse en Nederlandse mkb’ers in het projectgebied kunnen profiteren van subsidies voor 
coaching, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies. Ook is financiering voor de uitvoer 
van R&D-plannen en prototypebouw mogelijk. Het projectgebied betreft Gelderland, Oost-
Brabant, Limburg en een deel van Noord-Rijn Westfalen.Oost NL is leadpartner van Digipro 
en werkt intensief samen met de projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, 
stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, MCC, GEMIT 
en Euregio Rijn-Waal. Naast dit projectteam is er een grote kring van ‘geassocieerde 
partners’. Dit zijn organisaties die geen deel uitmaken van het partnerschap, maar wél de 
uitvoering van het project mede faciliteren. 
 
Euregio Rijn-Waal open op Duitse open monumentendag 
De Euregio Rijn-Waal opende op zondag, 10 september (de Duitse open monumentendag) 
tussen 11.00 en 16.00 uur haar deuren voor het brede publiek. De medewerkers van de 
Euregio Rijn-Waal boden, passend bij het rococo-kasteeltje gekleed, historische 
rondleidingen in Haus Schmithausen aan. In het Euregio-Forum konden de bijna 200 
bezoekers zich over het werk en de activiteiten van de Euregio Rijn-Waal informeren.  







 
Gezamenlijke website GrensInfoPunten online 
De nieuwe website www.grensinfopunt.eu is sinds eind juni online en informeert 
grensgangers die in Nederland of Duitsland wonen en in een buurland werken. Deze website 
is door alle GrensInfoPunten gezamenlijk ontwikkeld en verwijst direct naar het 
dichtstbijzijnde GrensInfoPunt waar men voor persoonlijk advies terecht kan. Tevens biedt 
de website basisinformatie over werken, wonen en studeren over de grens. 
 
Kick-off KISS ME 
Op 29 juni 2017 vond in het Euregio-Forum in Kleve de officiële kick-off bijeenkomst van het 
INTERREG Europe project KISS ME plaats. Ca. 40 vertegenwoordigers van ministeries, 
gemeenten en ondernemersorganisaties uit de Europese grensregio´s Nederland-Duitslan, 
Spanje-Frankrijk, Noorwegen-Zweden en Kroatië-Hongarije woonden de inspirerende 
bijeenkomst bij.KISS ME staat voor Knowledge and Innovation Strategies for Small and 
Medium Enterprices en heeft zoals de naam al zegt tot doel de innovatiekracht van het MKB 
te versterken door grensoverschrijdend samen te werken. Ruim 99 procent van alle bedrijven 
in de Europese Unie vallen onder het MKB. Deze bedrijven dragen dus in belangrijke mate 
bij aan de Europese welvaart en vormen de motor van de economie. MKB kunnen in de sterk 
concurreerde markt alleen overleven door hun producten en diensten te blijven vernieuwen. 
Hoewel er veel maatregelen bestaan om de innovatiekracht van het MKB te verbeteren, blijkt 
het vooral in grensregio’s voor MKB’ers toch moeilijk om deze instrumenten te vinden en te 
gebruiken. Deze situatie vormde voor de Euregio Rijn-Waal het uitgangspunt om het 
internationale project KISS M te ontwikkelen. Samen met partners uit de grensregio´s 
Frankrijk-Spanje, Hongarije-Kroatië en Zweden-Noorwegen wil de Euregio Rijn-Waal de 
onderlinge verschillen analyseren om van elkaar te leren om uiteindelijk de innovatieve 
capaciteiten volledig te kunnen benutten.KISS ME wordt ondersteund door het EU-
programma INTERREG Europe. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland


Projecttitel: BEL AIR


Volledige projectaanduiding: Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by 
Innovative technologies and Internet of Things Resources


Geplande begindatum: 01-01-2018
Geplande einddatum: 31-12-2021


Stand van zaken per: 26-9-2017


Lead partner


Naam organisatie: GIQS e.V.
Adres, plaats: Boschstraße 16 47533, Kleve Duitsland (Kleve)
Contactpersoon: Tim  Mäkelburg
Telefoonnummer: +49 2562 702-58
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Naam: GIQS e.V.
Plaats: Kleve (Kleve)


Naam: ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Plaats: ’s-Hertogenbosch (Noordoost-Noord-Brabant)


Naam: DLV Intensief Advies BV
Plaats: Uden (Noordoost-Noord-Brabant)


Naam: Whysor B.V.
Plaats: Arcen (Noord-Limburg)


Naam: ENS Technology
Plaats: Cuijk (Noordoost-Noord-Brabant)


Naam: Kewi Services
Plaats: Heesch (Noordoost-Noord-Brabant)


Naam: Jansen Gebiedsinnovatie
Plaats: Barneveld (Veluwe)


Naam: PTC Phage Technology Center GmbH
Plaats: Bönen (Unna)


Naam: Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH
Plaats: Münster (Münster, Kreisfreie Stadt)


Naam: Rottmann Group
Plaats: Ahaus (Borken)


Overige projectpartners
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Samenvatting project


In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. 
Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel mensen als ook dieren verantwoordelijk 
voor aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie. Hiervoor zou een innovatief 
technologisch systeem ontwikkeld moeten worden die de uitstoot van endotoxinen aan de bron terugdringt, dus 
idealiter vóórdat ze in de stallucht terecht komen. Het project zal hiervoor in twee fases opgedeeld worden; een 
analyse- en een toepassingsfase (zie figuur in de bijlage). Beide fases zullen deels parallel verlopen en elkaar 
aanvullen. Verschillende technologieën worden ingezet, die aan het eind van de fases telkens in een nieuw product 
uitstromen.


In de analysefase (fase I) streven de deelnemende projectpartners het doel na, met hulp van gekoppelde sensoren 
de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in de stal beter leren te begrijpen. Op basis van de binnen het project 
verzamelde data en de opgedane kennis wordt vervolgens een monitoring-/analysetool als nieuw product 
ontwikkeld, dat op innovatieve wijze de weergave en prognose van endotoxine aanwezigheid binnen de stal 
mogelijk gaat maken. Met hulp van de managementtool (een soort cockpit) kan de productiecyclus manueel of 
automatisch worden aangepast, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht op een 
reductie van endotoxine emissies te sturen.


In de toepassingsfase (fase II) staat de oplossing van de endotoxineproblematiek in de focus, doordat verdere 
innovatieve technologieën (ionisatie, dakweide, bacteriofagen, cold plasma) op de feiten in de pluimveesector 
toegepast worden en – ook op basis van de opgedane kennis en de resultaten uit fase I – een gemeenschappelijk 
systeem voor de grootst mogelijke verhindering van endotoxineemissies ontwikkeld en beproefd wordt.


ALGEMENE ACTIVITEITEN


WP 1: Projectvoorbereiding (GIQS)


Bij de projectvoorbereiding horen alle activiteiten van de Lead partner rondom de projectvoorbereiding, die 
in de directe periode vóór het indienen van het projectvoorstel hebben plaatsgevonden.


WP 2: Projectbegeleiding (GIQS)


Dit werkpakket bevat alle activiteiten die te maken hebben met de inhoudelijke coördinatie (voortgang 


bewaken, organiseren van activiteiten) en de administratieve en financiële afwikkeling van het project. 


Hieronder valt ook de (algemene) communicatie (voortgang en resultaten project, demodagen, artikelen 


voor vakbladen of social media).


FASE I


WP I 1: Vooronderzoek en -analyses (Mibilab / ENS / Kewi / Rottmann / ZLTO)
- Zoeken van geschikte opvoklocaties in Nederland en Duitsland, waar de testen uitgevoerd kunnen 
worden. Er is gekozen voor experimenten in stallen in de pluimveehouderij.
- Inventarisatie van het stalklimaat op basis van de tot nu toe opgedane wetenschappelijke kennis: 
Bemonstering en analyse van luchtgedragen deeltjes (aerosolen) in pluimveehouderijen met betrekking tot 
o.a. endotoxinen. Hier is op het moment maar beperkt kennis van. Het consortium kan hier hun kennis 
inzetten wat betreft de manier van meten, de bron van de endotoxinen in relatie tot de schadelijkheid, het 
interpreteren van de uitslagen en het reduceren van de emissies.


Concrete maatregelen en activiteiten
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- Begeleidende registratie van het kiemspectrum binnen de pluimveestal en bij voer en drinkwater. Een  
analyse van de ingebrachte bacteriën en endotoxinen kan na een uitwerking van strategieën voor de  
vermindering van deze gebruikt worden met het einddoel vermindering van de endotoxinebelasting.
- Endotoxinemetingen zoals kwalitatieve en kwantitatieve bewijzen van kiemen voor de bestemming van de  
status quo van de stallucht middels monitoring van de endotoxineconcentratie van de stallucht, zoals de  
afgevoerde lucht over een gedefinieerde periode en de bepaling van verschillende bronnen van
endotoxine-inbreng. Een belangrijke bron voor endotoxine-inbreng is bijvoorbeeld voer, omdat bij voer  
toevoegmiddelen vaak met hulp van micro-organismen geproduceerd worden. Verder ligt een belangrijk  
oogmerk op de vermijding van formatie van biofilm, bijv. bij drinkplaatsen of stalinstallaties.
- Praktijktest voor de impact van verschillende managementmaatregelen op mest/strooisel, dieren en voer.
- Vestigen van een nieuwe, meer duurzame bewijsprocedure voor endotoxinen (zogenaamde rFC-test),  
welke de op het moment gangbare LAL-test, die op een lysaat uit bloedcellen van degenkrabben (een van de  
vier soorten van het triops geldt tegenwoordig al als verdwenen) baseert, op middellange termijn vervangen  
zou kunnen. 


WP I 2: Ambassadeur-parameters en gekoppelde sensoren (Kewi / Whysor / ENS / Mibilab / PTC)


- Omdat het meten van endotoxinen op het moment heel duur is en lang duurt, kan naast de luchtmetingen
met de gangbare methodes worden geprobeerd om voor de opsporing van endotoxinen andere factoren van
het stalklimaat (zogenaamde ambassadeur-parameters) te monitoren, die met endotoxinen in verband staan
en iets over de concentratie van endotoxinen kunnen zeggen. Deze parameters zullen op een innovatieve
manier onderzocht, gezocht en ontwikkeld worden.
- Vooronderzoek, waar met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) de luchtstromingen in de stal
ten behoeve van de optimalisatie van de benodigde capaciteit en plaatsing van sensoren en
luchtzuiveringssystemen inzichtelijk worden gemaakt.
- Inventarisatie van de benodigde en geschikte sensoren.
- Leveren en kalibreren van sensoren, die ingebracht worden.
- Verbinden van de sensoren via nieuwe sensor connectiviteitstechnieken als Long Range Wide Area Network
(LoRa) en Narrowband IoT (NB-IoT).


FASE II


WP II 1: Technologietoepassing positieve ionisatie (ENS)


- Applicatie, levering, installatie en onderhoud van luchtzuiveringssystemen met positieve ionisatie  
technologie voor het gebruik binnen pluimveestallen. Hierdoor zou een aanzienlijke verbetering van het  
stalklimaat mogelijk gemaakt worden, doordat lucht-gedragen deeltjes (aerosolen), waaraan fracties van 
de endotoxinen (en ook mycotoxinen) uit de gecontamineerde stallucht gehecht zijn, geëlimineerd 
worden.
- Het verder optimaliseren van de ingebrachte oplossingen/producten aan de hand van de analyses.  
WP II 2: Technologietoepassing dakweide (Jansen)
- Applicatie, levering, installatie en onderhoud van een interface tussen stal en omgeving, die de lucht 
zuivert in vorm van een lichtgewicht, luchtdoorlatende en klimaat regulerende dakweide, die buiten de 
stal geïnstalleerd wordt. Omdat het pluimvee ook op het door roosters groeiende dak kan scharrelen, 
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-
worden functionaliteiten gekoppeld en vertaalt naar een uniek zuiverend scharrel landschap op het dak, 
waardoor de  risico’s door endotoxinen tussen stal en omgeving verminderd worden.
- Dit alles wordt aan de praktische haalbaarheid binnen het bestaande buitengebied, de huidige  
stalsystemen en de diverse omgevingen van de grensregio getest. 


WP II 3: Technologietoepassing bacteriofagen (PTC)


- Vooraf in het laboratorium: Applicatie van een bacteriofagencocktail en testen van de effecten op de
darmflora van de dieren.
- In coöperatie met andere projectpartners: Applicatie van de bacteriofagentechnologie op voer en
drinkwater.
- Levering en applicatie van een voor dier- en stalflora aangepaste bacteriofagencocktail, die preventief direct
wordt ingezet zodra dieren in de stal komen (bijvoorbeeld in veevoer, drinkwater, bij de dieren zelf en/of als
stalbeneveling), om de groei van kiemen al van begin aan te onderdrukken en zo aan een geringere uitbreiding
van endotoxinen bij te dragen.


WP II 4: Technologietoepassing cold plasma (DLV)


- Applicatie en toepassing van luchtmanagementsystemen op basis van de cold plasma technologie, die tot
nu toe vooral in andere industriële sectoren werden toegepast. De stallucht wordt bij deze innovatieve
technologie door een ionenwolk (waaruit plasma bestaat) geleid, om zo middels een snelle koude oxidatie en
door elektrochemische hoogspanningskatalyse ongewenste delen uit de lucht te extraheren.
- De cold plasma technologie komt ook in het lopende INTERREG-project Food Pro·tec·ts tot inzet, waar men
de technologie binnen TIC3 vooral in varkensstallen toepast. De opgedane kennis uit dit project zal gebruikt
worden, om cold plasma ook in het kader van de endotoxinevermindering binnen pluimveestallen toe te
passen.


WP 3: Communicatie (ZLTO / DLV / GIQS / Rottmann)


- Communicatie in de sector omtrent dit onderwerp. Onder ander de resultaten van het project en ook  
informatie over de aankomende wettelijke verplichtingen betreft de reductie van onder ander endotoxinen.
- Bewustmaking van pluimveehouders van de emissies en hun effecten op hun bedrijf – als de  
gezondheidseffecten aangetoond kunnen worden, laten zich ook meer boeren ervan overtuigen, 
maatregelen  in hun stallen door te voeren.
- Dit geldt vooral ook voor de Duitse kant van de grens, omdat het bewustzijn voor de  
endotoxineproblematiek hier op het moment veel geringer is en het onderwerp, in tegenstelling tot de 
situatie in Nederland, in Duitsland nog niet adequaat ver boven op de politieke agenda is aangekomen.
- Verbanden leggen i.c.m. eerdere onderzoeken (bv. ”Veehouderij en gezondheid omwonenden”, VGO).
- Communicatie naar de veehouders en naar vakmedia.


WP 4: Productontwikkeling (alle partners)
Ontwikkeling Endotoxin Dashboard (Voorop: Whysor / DLV)
- Productontwikkeling van het dashboard, die de omgevingsinformatie (data van sensoren in de stal), die 
op endotoxineconcentratie wijzen, analyseert en door middel van AI-modellen (Artificial Intelligence) in 
besluitregels omzet. De data worden van de dashboard applicatie visueel opgewerkt en uitgegeven, zodat er 
in een oogopslag gezien kan worden, hoe hoog de actuele respectievelijke verwachte endotoxine-
concentratie is. Naast de geheel automatische aansturing van de verbonden componenten (luchtwassers 
etc.) voor de regulering van het stalklimaat (autopiloot functie) krijgt de pluimveehouder ook de 
mogelijkheid, via virtuele schakelaars en regelaars binnen de dashboard applicatie, op zijn pc of handheld 
device, manueel op bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld een tijdelijk hoge endotoxinebelasting) te 
reageren en zelfstandig de componenten van het verbonden stalklimaat aan te sturen. 
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- Delen van de data met gebruikers, toeleveranciers, instanties en burgers (via een data cloud). Dataoutput  
koppelen in één systeem met overige data uit pluimveestal.
- Met behulp van data kunnen processen gevolgd, gewaarborgd en hierop geanticipeerd en gestuurd  
worden. Dit biedt mogelijkheden voor een verdere verduurzaming van de keten. Productieprocessen worden  
geoptimaliseerd, doordat data tussen systemen worden uitgewisseld en hier op geanticipeerd kunnen 
worden. Individuele bedrijven krijgen inzicht in data als water- en medicijnverbruik, en het klimaat. Door deze 
data in hun onderlinge samenhang te analyseren komen aanvankelijk ‘onzichtbare’ oorzaak-gevolg relaties 
naar boven  en kunnen efficiëntieslagen op het gebied van gezondheid worden gemaakt.
- Doelgroep zijn alle pluimveehouders: Voor het sensor-dashboard-systeem moeten geen speciale 
systemen al in de stal aanwezig zijn. Iedere pluimveehouder kan het inzetten.
- De pluimveehouders hebben geen extra device nodig. De aanwezige hardware (smartphone/tablet/pc) 
kan voor de weergave van het Endotoxin Dashboard gebruikt worden.
- Een integratie in/koppelen aan het bestaande stalklimaat-/stalmanagementsoftwaresystemen is mogelijk. 


Ontwikkeling Endotoxin Reduction Tool (Voorop: ENS / Jansen / PTC / Whysor)
- Op basis van de analyseresultaten uit fase I (lab- en stalanalyse), alsmede de toepassingsresultaten uit fase  
II, zullen de toegepaste technologieën zo met elkaar gecombineerd en verder ontwikkeld worden, om een zo  
groot mogelijke reductie van endotoxinen te bereiken. Het Endotoxin Reduction Tool is daarmee een nieuwe, 
technisch innovatieve  procedure. De exacte finale vorm moet afgewacht worden, omdat dit van de manier, 
hoe de verschillende technologieën met elkaar gecombineerd worden, afhankelijk is.
- Hier wordt tevens het in fase I ontwikkelde Endotoxin Dashboard ingezet, met welke de in fase II 
toegepaste  technologieën (positieve ionisatie, dakweide, bakteriofagen, cold plasma) naar een nieuwe 
technologische  procedure, de Endotoxin Reduction Tool, verbonden worden. Het algoritme, maar dus ook de 
boer zelf, kan zo  manueel op bepaalde gebeurtenissen binnen de stal reageren en bijvoorbeeld enkele 
technologieën  uitschakelen of aanzetten.
- Doelgroep zijn alle pluimveehouders: Voor de Endotoxin Reduction Tool hoeven geen speciale systemen  
vooraf al in de stal aanwezig zijn, ieder pluimveehouder kan het inzetten. 
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- Binnen het project zal de commercialisering van de twee producten Endotoxin Dashboard en Endotoxin
Reduction Tool worden voorbereid. Hiervoor zal tijdens de looptijd van het project een
commercialiseringsstrategie worden ontwikkeld. Bij deze voorbereidingen zijn in eerste instantie ZLTO (en hier
vooral hun commerciële tak), DLV en GIQS betrokken. De taak van deze organisaties bij de
strategieontwikkeling zal zijn, dat de twee ontwikkelde productinnovaties aan het eind van de projectlooptijd
wereldwijd bij de desbetreffende doelgroepen van de producten (hoofdzakelijk de pluimveehouderijen, maar
ook binnen de politiek) bekend gemaakt worden. Dit gaat middels pr-activiteiten (via massamedia, vakmedia,
wetenschappelijke publicaties) zoals lobbyactiviteiten (in richting politieke autoriteiten) gebeuren.
- GIQS zal tijdens de projectperiode de oprichting van een spin-off, die de ontwikkelde producten gaat
commercialiseren en waarbij een of meerdere van de in het project deelnemende ondernemingen betrokken
zijn, begeleiden. Welke ondernemingen deel uitmaken van deze spin-off, hangt ervan af, welke aparte
technologieën zich aan het eind in welke mate in de eindproducten terugvinden.
- Na het einde van het project zal de spin-off de (globale) commercialisering van de twee producten op zich
nemen.
- Het is voor de commercialiseringsactiviteiten bevorderlijk, dat de grensregio – wat betreft de
pluimveesector – wereldwijd als modelregio beschouwd wordt, die voortdurend door de markt geobserveerd
wordt en van waar nieuwe ontwikkelingen snel de weg naar de wereldmarkt vinden. Het product levert een
oplossing die tegemoetkomt aan de wettelijke aanscherping van de grenswaarden, die in Nederland al is
besloten. Omwonenden rond pluimveehouderijen dringen er op het moment sterk op aan, dat
pluimveehouders verdere maatregelen voor een gezondere stalomgeving nemen. Het is zeer aannemelijk dat
ook in Duitsland en andere Europese landen de druk op pluimveehouders vanuit de bevolking en de wetgever
zal toenemen.


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


Doelgroepen van het project:
- Veehouders en medewerkers in de stal van intensieve veehouderijen (ten eerste pluimvee, later ook varkens etc.):
Zij worden bereikt door de ontwikkeling van nieuwe en de aanpassing van bestaande technologieën bij de
omstandigheden binnen de pluimveestal, zoals door meer kennis over het ontstaan van endotoxinen te krijgen,
omdat men zo op hoge concentraties beter kan reageren. De in fase I en fase II ontwikkelde producten Endotoxin
Dashboard en Endotoxin Reduction Tool zullen naar voltooiing op de markt worden aangeboden en helpen, de
aangekondigde verlaagde grenswaardes voor ultrafijnstof, fijnstof en endotoxinen na te leveren.
- Belanghebbende burgers in de omgeving van (pluim)vee regio’s/(pluim)veebedrijven: Zij worden bereikt door de
metingen openbaar te maken en ze voor te lichten.
- Controlerende overheidsinstanties die de gezondheid van burgers en consumenten moeten waarborgen
(regionale en landelijke overheden willen de garantie, dat de endotoxine emissies geen gevaar opleveren voor de
volksgezondheid): Zij worden bereikt door de uit het project ontstane kennis te delen en ook de metingen openbaar
te maken.
- Bedrijven die betrokken zijn in de pluimveeketen (de hele keten van toeleverancier tot de handel): Zij worden
bereikt door de (eind)producten (geproduceerde levensmiddelen) vrij van endotoxinen te houden.
- Consumenten: Zij worden tevens bereikt door de (eind)producten (geproduceerde levensmiddelen) vrij van
endotoxinen te houden.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?


Probleemstelling:
Bij de intensieve veehouderij worden grote aantallen dieren gehouden op een relatief klein oppervlak. Deze sterk 
gecentraliseerde aanpak leidt lokaal tot hoge concentraties van afvalproducten, wat wederom een grote invloed 
heeft op het stalklimaat en op de directe omgeving. Luchtverontreinigingen afkomstig uit pluimveestallen 
veroorzaken een lokaal stof- en geurprobleem en worden in toenemende mate geassocieerd met 
gezondheidsproblemen van omwonenden.


Sinds het conventionele kooihouderij systeem in 2012 werd verlaten (als gevolg van de invoering van 
EU-regelgeving), is de pluimveesector overgestapt naar vooral volières en (vrije) uitloop. Dieren beschikken in deze 
systemen over meer individuele ruimte en hebben ook meer gelegenheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag, 
zoals scharrelen en stofbaden. Echter, als gevolg van de toegenomen activiteit en het minder frequent afvoeren 
van de uitwerpselen, zijn de concentraties lucht-gedragen endotoxinen in de stallucht hoog opgelopen: Hierdoor 
worden dieren, medewerkers en ook omwonenden in toenemende mate blootgesteld aan endotoxinen.


Recente uitbraken van zoönosen (bijvoorbeeld vogelgriep, varkenspest en Q-koorts) en het accumulerende bewijs 
voor de negatieve gezondheidseffecten van lucht-gedragen toxinen hebben geleid tot een sterke behoefte aan 
beschermende maatregelen binnen zowel de agrarische sector, de overheid als ook bij de bevolking. Recent (2016 
en 2017) publiceerde het RIVM het onderzoek ‘veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)’, waarin een relatie 
gevonden werd tussen de endotoxineconcentratie en de aanwezigheid van veehouderijen. Tevens werd een direct 
verband aangetoond tussen het wonen nabij veehouderijen en een verminderde longfunctie. Ook het 
Noordrijn-Westfaalse ‘Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz’ (LANUV) heeft in hun vakrapport 
(Duits: Fachbericht) no. 80 over bioaerosolen uit de dierhouding (2017) onlangs de huidige stand van de 
wetenschappelijke kennis gepubliceerd en benoemde een aantal effecten op de gezondheid, die endotoxinen 
kunnen veroorzaken. Het gecombineerde negatieve effect op het welbevinden én de gezondheid van dieren, 
medewerkers in de intensieve veeteelt en omwonenden gaf al aanleiding tot een advies van de Gezondheidsraad 
om te komen tot wetgeving (Winkel 2014).


Hierop is inmiddels gereageerd en zijn er nieuwe wettelijke eisen en een nationale reductie van fijnstof (en daardoor 
ook endotoxinen) voor 2027 in Nederland van 50 % – en voor nieuwe stallen 70 % – besloten worden. Bedrijven 
met intensieve veehouderij kunnen beter zo vroeg mogelijk worden voorbereid op de toekomstige wettelijke eisen 
en nu al beginnen met maatregelen nemen om endotoxinen in en om hun stallen te reduceren.


Volgens het VGO-rapport is een verhoogde blootstelling aan fijnstof en endotoxinen een plausibele verklaring van 
het verband tussen het verhoogd voorkomen van longontsteking en pluimveebedrijven in de woonomgeving. Zo 
zijn er voor de onderzoekers sterke aanwijzingen dat juist piekconcentraties van endotoxinen en fijnstof kunnen 
leiden tot effecten aan de luchtwegen, inclusief acute klachten.


Het inademen van lucht-gedragen endotoxinen kan bij de mens een sterk immuunrespons veroorzaken, variërend 
van irritatie aan de slijmvliezen tot septische shock. Langdurige, maar ook kortstondige blootstelling aan 
endotoxinen, heeft een negatief effect op de gezondheid: Inademing van endotoxinen kan leiden tot acute 
luchtweginfecties en respiratoire aandoeningen, zoals astma en COPD. Het hier beschreven project streeft naar het 
verlagen van de endotoxine concentraties in de stallucht in de pluimveehouderij. Gebaseerd op eerdere opgedane 
ervaringen met het afvangen van aerosolen in de landbouwsector, verwacht het consortium dat er een goede kans 
van slagen is op een substantiële reductie van endotoxinen in de stallucht.


Situatie in het programmagebied:
In het grensgebied van Nederland en Duitsland bevinden zich een groot aantal bedrijven in de pluimveehouderij en 
daardoor is dus veel pluimvee aanwezig. Daarnaast is de grensregio koploper bij de pluimvee industrie in Europa en 
ook internationaal een heel belangrijke locatie. Agrarische producten uit deze sector en uit de regio worden niet 
alleen in Nederland en Duitsland, maar naar de hele wereld geëxporteerd. Deze koppositie betekent ook een 
verplichting, om wereldwijd ook bij de reductie van schadelijke emissies uit intensieve veehouderijen, voorloper te 
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zijn.


In het INTERREG V A gebied hebben ca 30.000 mensen een baan gerelateerd aan de pluimveesector (de hele 
waardeketen van ei/kuiken tot supermarkt). Indien er een structurele oplossing komt voor de 
endotoxineproblematiek geeft dit de sector meer toekomstperspectief – en hiermee ook de regio.  Er zijn 
knelpunten die de ontwikkeling belemmeren en zelfs het voortbestaan van het netwerk in gevaar kunnen brengen:
- Medewerkers in de sector moeten erop kunnen vertrouwen dat hun werkplek veilig en geen gevaar voor hun
gezondheid is.
- Burgers rondom pluimveebedrijven zijn ongerust en willen dat de pluimveehouderij haar innovatiekracht laat zien
om het endotoxineprobleem aan te pakken.
- De internationale afzet van pluimveeproducten en van bedrijfssystemen eist waarborging dat het
productiesysteem veilig is.


Doelstelling:
De doelstelling van dit project bestaat uit het verlagen van endotoxine concentraties in de stallucht:
1) Door de zo groot mogelijke eliminatie van endotoxinen uit de stallucht zal een belangrijke verbetering 
optreden van de gezondheid en het leefcomfort van zowel de dieren als van de veehouder en zijn/haar gezin.
2) Het verlagen van de opname van ziekteverwekkers uit de omgevingslucht zal leiden tot een lagere infectiedruk  
voor de dieren.
3) Een lagere concentratie endotoxinen in de stallucht zal leiden tot een sterke afname van de emissie en 
daardoor een verlaging van de overlast voor de omgeving. 


Het hier beschreven project levert een significante bijdrage aan de ontwikkeling van een emissiearme stal. Een 
gezondere leefomgeving in en in de buurt van pluimveehouderijen door minder endotoxine zou gerealiseerd 
kunnen worden door een systeem, de Endotoxin Reduction Tool, te ontwikkelen die de uitstoot van endotoxinen 
zo dicht mogelijk tot de bron (binnen de stal) terugdringt. Dit houdt in:
- Ten eerste de inventarisatie van het stalklimaat van pluimveebedrijven en een nauwkeurige analyse van
endotoxinevoorkomens en daarmee samenhangende indicators met hulp van verschillende nieuwe technologieën
(sensoriek, Internet of Things, Long Range Wide Area Network). Resultaat van deze (probleem-)analyse is de
ontwikkeling van een software gestuurd Endotoxin Dashboard, dat endotoxinevoorkomen door middel van de
analyse van omgevingsinformaties (stalsensoren) berekend en prognosticeert en dit op pc’s/tablet’s/smartphones
visualiseert. Als na een eerste analyse bekend is bij welke klimaatomstandigheden, voersamenstelling of
wateropname meer of minder endotoxinen worden gemeten in de stal, kan ook worden uitgevonden hoe het
ontstaan van endotoxinen voorkomen kan worden. Oftewel, welke maatregelen genomen kunnen worden om
endotoxinen in de lucht binnen in de stal en daardoor ook buiten de stal en in de omgeving te reduceren. Op
bijzondere gebeurtenissen (tijdelijke piekwaardes bij de endotoxineconcentratie) kan de software dan zelfstandig
(autopiloot functie) of manueel (via virtuele schakelaars en regelaars) reageren. Later kunnen dan aangesloten
technologieën voor de reductie van endotoxinen bijgeschakeld worden.
- Ten tweede de toepassing van verschillende innovatieve technologieën (positieve ionisatie, dakweide,
bacteriofagen, cold plasma) om endotoxinen aan het begin en tijdens het productieproces binnen en buiten de stal
te bestrijden. Door de juiste combinatie en verbinding van deze technologieën met behulp van het ontwikkelde
Endotoxin Dashboard naar de Endotoxin Reduction Tool zullen endotoxinevrijlatingen – respectievelijk zelfs hun
ontstaan – zo ver mogelijk voorkomen worden.
Aan het eind kan de pluimveehouder met hulp van het managementtool en het daarmee verbonden
technologiesysteem op elk moment binnen de productiecyclus doelgericht voor het terugdringen van bacteriën in
voer, mest, strooisel en in de veren voor minder endotoxinen binnen en buiten de stal zorgen.


Vragen, die binnen het project beantwoord moeten/zullen worden:
1) Hoe en waar ontstaan endotoxinen precies binnen de pluimveestal en hoe kan men het ontstaan met behulp van
innovatieve producten voorspellen?
2) Hoe kan het ontstaan van endotoxinen binnen de stal met behulp van innovatieve technologieën voorkomen
worden?
3) Hoe kunnen de vrijkomende endotoxinen daar, waar men het ontstaan echter niet kan voorkomen, op een
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duurzamere manier met behulp van innovatieve technologieën, die tot een nieuw product worden gecombineerd, 
gereduceerd worden?


Een substantiële verbetering van de luchtkwaliteit in en om stallen zal zowel direct als indirect merkbaar zijn:
1) Gezondheidseffecten
- Dieren: verbetering dierwelzijn en gezondheid, vermindering ziektes.
- Veehouder en zijn/haar gezin: betere gezondheid, verbetering arbeidsomstandigheden.
- Omwonenden: minder bloostelling aan endotoxinen, mycotoxinen en micro-organismen.
2) Economische effecten
- Dierenwelzijn en -gezondheid: verbetering groei, lagere uitval door sterfte.
- Arbeidsomstandigheden: lagere uitval door ziekte van de veehouder.
- Vermindering omgevingshinder: minder procedures van omwonenden, minder boetes, verbetering van het imago
van de sector.


De kortetermijndoelstelling van bovenstaand project is gericht op het verminderen van omgevingsoverlast en 
ziektes. Binnen de intensieve veehouderij bestaat daar een sterke behoefte aan en is er een grote bereidheid om de 
emissies sterk te reduceren. Met het oog op de huidige status quo binnen de sector mag dit worden beschouwd als 
een haalbaar doel.
Voor de lange termijn heeft het consortium de ambitie om veehouderijen te transformeren naar productiebedrijven 
met een toegevoegde waarde voor de luchtkwaliteit van de omgeving: Door de lucht die de stal verlaat schoner te 
maken dan de ingaande lucht kunnen veehouderijen fungeren als luchtzuiverende ‘Longen van het Platteland’.
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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?


Van endotoxinen en fijnstof bestaat op dit moment maar beperkte kennis. De manier van meten, de bron van het 
fijnstof in relatie tot de schadelijkheid, het interpreteren van de uitslagen en reduceren van de emissies en hiervoor 
nieuwe innovatieve technische oplossingen vinden, dat is het doel van dit project. Om dit te bereiken zullen 
verschillende ondernemingen uit de Nederlands-Duitse grensregio (meerdere technologiebedrijven, een 
landschapsarchitect, een veevoerbedrijf, een microbiologisch laboratorium, een landbouwkundig adviesbedrijf, een 
brancheorganisatie uit de landbouwsector en een clusterorganisatie) binnen het project coöpereren en gezamenlijk 
op innovatieve wijze naar de probleemoplossing zullen toewerken.


In de eerste projectfase (probleemanalyse) is het innovatieve element de toepassing van innovatieve technologieën 
en de ontwikkeling van een nieuw en innovatief product. Aan de kant van de technologische input wordt bijv. op 
gekoppelde sensoren teruggegrepen, die via Internet of Things- en Long Range Wide Area Network-technologie met 
elkaar verbonden worden, om de bronnen van het ontstaan van endotoxinen zoals de ambassadeur-parameters te 
zoeken, die later de plaats van de op dit moment nog veel te dure en langzame directe analyse van 
endotoxineconcentraties als factoren in kunnen nemen. Tevens worden innovatieve analysemethodes zoals de 
rFC-test voor het aantonen van endotoxineconcentraties in de lucht gebruikt, die als duurzamer (doordat het 
diervriendelijker is) alternatief voor de nu gebruikte LAL-test geldt. Bij de analyse van de verzamelde test- en 
sensordata zou op innovatieve manier met hulp van een algoritme een management-cockpit ontwikkeld kunnen 
worden, die direct en zonder vertraging de endotoxineconcentratie zichtbaar maakt en men daarop kan reageren. 
Door de verwerking en interpretatie van grote verzamelingen van data via innovatieve AI-modellen (artificial 
intelligence) in software gestuurde beslismodellen (wijsheden) zullen dan uitspraken daarover mogelijk zijn, hoe 
men moet reageren om bij hoge endotoxineconcentraties tegenmaatregelen te nemen.


De daarvoor gebruikte Internet of Things technologie (IoT) is in de huiselijke sfeer bekend van de oven die je met je 
mobieltje aanzet of de koelkast die zelf een boodschappenbriefje maakt. Minder bekend is dat IoT ook zeer geschikt 
is om grip te krijgen op complexe managementvraagstukken in kleinere (agritechnische) bedrijven. Met sensoren, 
visuele aspecten en slimme beslisregels zou een pluimveehouder in de toekomst de omstandigheden veel beter 
(o.a. op het gebied van endotoxinen) moeten kunnen managen dan in het verleden en heden. 


Met bovengenoemde techniek als voorbeeld zou de pluimveehouder individueel beslissingen moeten kunnen 
nemen omdat hij met de ontwikkelde sensoren in combinatie met de uit de endotoxinetest voorkomende data 
beter en sneller inzicht heeft in zijn emissie van endotoxine. Er is echter op dit moment nog geen praktisch 
meetapparaat of methode waarmee de pluimveehouder direct inzicht krijgt in het aantal endotoxinen in zijn stal en 
daarmee samenhangend de daadwerkelijke uitstoot naar de omgeving. Wanneer hij dit wel heeft (bijvoorbeeld door 
de juiste interpretatie van de uit te zoeken ambassadeur-parameters) kan hij de endotoxinen, door maatregelen op 
het gebied van voer, water, klimaat en mest/strooisel te nemen, bij de bron aanpakken en zo de endotoxinen 
reduceren.


De data, die samen door middel van een stoplichtsysteem (groen, oranje, rood) in een met het klimaat- en 
stalsysteem verbonden cockpit-applicatie (op de smartphone, tablet of pc) visueel gemaakt worden en aangeven 
hoe de actuele en de te verwachtende endotoxineconcentratie in de stal is, leveren de benodigde input voor een 
analyse waarna beslissingsregels voor de productieomstandigheden geformuleerd kunnen worden. Daarmee kan 
aan de bron op minder endotoxinen in de lucht aangestuurd worden. En doordat men uit de analyse steeds nieuwe 
inzichten gaat krijgen, worden de regels steeds aangescherpt en ongunstige omstandigheden voorkomen. De markt 
in passende meetsensoren is sterk in ontwikkeling. De industrie is op zoek naar sensoren die voor de individuele 
pluimveehouder betaalbaar zijn. Met de data die deze sensoren genereren kan de pluimveehouder met behulp van 
de nieuwe technologie (beslisboom/management-cockpit) op pieken bij de endotoxineconcentratie doelgericht 
reageren. Hierin is de koppeling met het bedrijfsmanagement en IoT uniek.
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In de tweede projectfase (probleemoplossing) worden talrijke, voor de pluimveesector nieuwere, respectievelijk 
volstrekt nieuwe technologieën ingezet, die samen een innovatief en duurzaam systeem voor de reductie van 
endotoxinen zullen vormen:
- De door de onderneming ENS Technology ontwikkelde positieve ionisatie-technologie, die voor het gebruik in
pluimveestallen geoptimaliseerd zal worden, kan een breed scala van lucht gedragen deeltjes (aerosolen) –
daaronder ook endo- en mycotoxinen – op innovatieve manier uit de gecontamineerde stallucht nemen en
afgevangen. Middels ventilatoren wordt lucht aangezogen en de stofdeeltjes, die zich daarin bevinden, worden
voorzien van een positieve lading. Hierdoor verplaatsen zij zich naar een stof afvangplaat, hechten zij zich aan het
oppervlak en gaat het fijnstof samenklonteren en vormt zich tot grof stof, waarmee schadelijke stoffen uit de lucht
worden weggenomen.
- De door de landschapsarchitect Thomas Jansen ontwikkelde lucht reinigende dakweide is een nieuwe, unieke en
duurzame – tot nu toe nog nooit toegepaste technologie, die buiten de stal voor de reiniging van lucht middels
biodynamische principes ingezet wordt. Zo worden op nieuwe of bestaande staldaken lucht- en water reinigende
ecologisch geproduceerde dak modules ingezet, die gezamenlijk een soort “biologische airconditioner” vormen.
Bijeffect hiervan is een groen landschap, waar de dieren op kunnen scharrelen.
- Met behulp van een door de onderneming PTC GmbH ontwikkelde platformtechnologie is het mogelijk,
bijvoorbeeld in de dierfokkerij of op het gebied van voedselveiligheid, een toepassing met bacteriofagen op grote
oppervlakten te realiseren. Bacteriofagen zijn de natuurlijke vijanden van bacteriën en komen in de natuur evenals
bacteriën voor. Door de behandeling van drinkwater, veevoer of strooisel met speciale bacteriofagencocktails, die
door PTC voor de drie in pluimveehouderijen belangrijkste voorkomende bacteriën ontwikkeld werden, kan de
groei van kiemen al aan het begin grondig onderdrukt worden. Positief bijeffect zou hiervan een betere
dierengezondheid door het onderdrukken van gevaarlijke bacteriën (zoals bijvoorbeeld E. coli, salmonella of
campylobacter) zijn.
- Cold plasma is een technologie, waarmee in verschillende industriële branches grote successen verwacht
worden. Bij de speciale en nieuwe toepassing in pluimveestallen zou de stallucht door de methode met snelle koude
oxidatie gezuiverd worden. De lucht wordt daarbij door koude plasmacellen gevoerd en op basis van
elektrochemische hoogspanningskatalyse behandelt. Als restproducten van dit proces blijven aan het einde
voornamelijk CO2 en water(damp) over. De cold plasma-technologie maakt ook deel uit van het onderzoek in het
lopende INTERREG V A project Food Pro·tec·ts (Cluster 3), waar ze hoofdzakelijk in varkensstallen toegepast wordt.
De resultaten uit dit cluster dienen als basis voor de toepassingsfase in het BEL AIR project, waarbij die activiteiten
en de opgedane kennis uit Food Pro·tec·ts voor endotoxinen en pluimvee zullen worden voortgezet.


De vergelijking, zoals de combinatie en de koppeling van de verschillende technologieën met behulp van het in fase I 
ontwikkelde management-cockpit, kan op lange termijn kostbare niet-duurzame end of pipe oplossingen 
overbodig maken. De reductie van endotoxinen (aan de bron) middels de combinatie van de te ontwikkelende 
sensor-cockpit-technologie, zoals de toegepaste en op de inzet in pluimveestallen geprimeerde technologieën, 
heeft effect op de gehele keten; van ei/kuiken tot supermarkt. Want indien endotoxinen al aan de bron kunnen 
worden afgevangen, komen deze ook niet in het eindproduct (levensmiddel) terecht en kunnen derhalve ook geen 
risico vormen voor de gezondheid.
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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)?


Het project valt onder prioriteit 1 (“Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het 


programmagebied”). Centrale doelstelling van het BEL AIR project zijn nieuwe product- en procesinnovaties om de 


endotoxine uitstoot van intensieve veehouderijen (hier pluimveehouderijen) door de nagestreefde innovatie te 


beperken. 


Dit project past daarmee goed binnen het strategisch initiatief “Agribusiness & food”, omdat het einddoel is, 


middels een verbetering van de duurzaamheid de milieubescherming in de landbouwsector te versterken. Het 


streeft daarbij door de innovatieve toepassingen van emissie reducerende technologieën naar een duurzamere 


waardeketen door de eindproducten (levensmiddelen) zonder endotoxinen veiliger te maken (uiteindelijk profiteert 


zo de gehele waardeketen) en wordt gelijktijdig de diergezondheid beschermd en het dierenwelzijn in de stal 


verbeterd. 


Naast het strategisch initiatief “Agribusiness & food” bestaat ook een cross-over relatie met het strategisch initiatief 


“Health & Life Science” (One Health), omdat door de vermindering van de uitstoot van endotoxinen uit intensieve 


veehouderijen waarschijnlijk ook een positief gezondheidseffect op de immuunrespons en de luchtwegen bij mens 


en dier bestaat.


Voor de burger – en hier in eerste instantie omwonenden – ligt het nut van dit project ten eerste bij  meer 


transparantie voor wat betreft de samenstelling van de uitgestoten lucht van boerderijen en ten tweede in een 


schonere en daarmee gezondere lucht. Consumenten hebben er verder voordeel van dat de eindproducten 


(dierlijke levensmiddelen) minder door endotoxinen belast zijn en daarmee dus ook gezonder zijn.


Voor de markt betekent dit project enorme kansen, omdat veehouderijen door wettelijke verplichtingen (in 


Nederland vanaf 2027) hun uitstoot aan endotoxinen drastisch moeten beperken. Als hiervoor in de 


Duits-Nederlandse grensregio snel (betaalbare) oplossingen ontwikkeld kunnen worden, betekent dit voor de 


lokale industrie (en hier vooral de deelnemende MKB’ers) een groot concurrentievoordeel.


De wereldwijde markt voor pluimveeproducten (productie van vlees en eieren) groeit al jaren. OESO en FAO 


prognosticeren, dat de wereldwijde vleesconsumptie de komende jaren op grond van de groeiende 


wereldbevolking en de economische ontwikkeling verder zal stijgen. De vraag naar pluimveevlees groeit zelfs 


sneller als die naar andere vleessoorten. In de pluimveesector worden hierbij groeicijfers van 2,2 procent per jaar 


verwacht – meer dan bij rund- en varkensvlees. Zo heeft pluimveevlees voor het eerst de productie van 


varkensvlees ingehaald en komt deze vleessoort op een aandeel van 37 procent van de wereldwijde 


vleesproductie. In 2013 wordt volgens FAO wereldwijd rond 110 miljoen ton pluimveevlees geproduceerd. De 


grootste producenten zijn de Verenigde Staten, de Volksrepubliek China en Brazilië. De Europese Unie (EU) kwam 


2013 op een aandeel van rond 13 miljoen ton van de wereldwijde pluimveevleesproductie. In totaal was de EU 


2014 voor 12 procent van de wereldwijde pluimveeproductie verantwoordelijk. EU-wijd klom de vraag naar 


pluimveevlees per hoofd in de afgelopen jaren om gemiddeld 1,5 procent. Volgens de AVEC Annual Report 2017 


wordt voor de komende tien jaar een gemiddelde groei van 2,3 procent in de EU verwacht. EU-wijd beschouwd  
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stijgt hierbij de productie van pluimveevlees in Centraal- en Oost-Europa het meest. Wereldwijd kan in Azië, India 


en Afrika op het moment de snelste groei gepercipieerd worden.


De pluimveesector biedt op grond van zijn stabiele groeimarkt uitstekende kansen voor de commercialisering van 
de twee uit het project gegenereerde producten Endotoxin Dashboard en Endotoxin Reduction Tool. De grote 
dichtheid aan bedrijven in het programmagebied, respectievelijk de twee landen Nederland en Duitsland, vormt 
een uitstekende grondslag, waar met de commercialisering begonnen kan worden – pluimveebedrijven zijn de 
potentiele klanten van deze producten. Volgens cijfers van Wageningen Universiteit waren er in 2015 2.135 
pluimveebedrijven in Nederland, waar in totaal 108,6 miljoen dieren gehouden werden. In Duitsland betreft het 
volgens cijfers van het ministerie BMEL in totaal rond 65.000 pluimveehouderijen – waarvan 800 hele grote 
bedrijven met ieder meer dan 50.000 dieren, waarin ruim 60 procent van alle vleeskippen en legkippen leven. Elk 
jaar worden in Duitsland 701 Miljoen pluimveedieren geslacht. Ook in Nederland houdt de trend naar steeds 
grotere bedrijven aan, waarbij maatregelen voor de reductie van Endotoxinen in de toekomst een bijzondere rol 
gaan spelen. Zo is het aantal dieren per bedrijf sinds 2000 verdubbeld, terwijl het aantal bedrijven zich in dezelfde 
periode gehalveerd heeft. Internationaal gezien is Nederland een grote speler in deze sector – in geen enkel ander 
land leven er zoveel kippen op een vierkante kilometer.


Binnen de pluimveesector (incl. groothandel en toeleveranciers) in Nederland zijn 22.500 mensen werkzaam in 
rond 3.340 bedrijven (2.100 pluimveebedrijven, zoals 1.240 groothandelaars en toeleveranciers), grotendeels in 
het INTERREG-gebied (LEI 2011). Als ook gekeken wordt naar het Duitse INTERREG-gebied dan betreft het in totaal 
30.000 arbeidsplaatsen. Kijkt men naar Duitsland en Nederland in zijn geheel of naar de Europese Unie, dan liggen 
talrijke potentiële klanten voor de te ontwikkelende producten bij wijze van spreken op een steenworp afstand. 
Deze bedrijven zijn direct en indirect gebaat bij een verlaging van de endotoxinen in de lucht. Het zorgt voor een 
betere gezondheid voor de pluimveehouder, de medewerkers in de stallen en in de productieketen, maar ook voor 
de bewoners in de nabije omgeving en de dieren zelf (Angersbach-Heger 2002). Daarnaast worden knelpunten in 
de afzet van de sector voorkomen als de sector laat zien dat het de endotoxineproblematiek aanpakt.


Een positieve invloed op de pluimveemarkt hebben ook talrijke (globale) trends bij de consumenten. Zo profiteert 
pluimveevlees volgens een analyse van de Nederlandse Rabobank wereldwijd bijvoorbeeld van de trend naar meer 
gemaksvoeding (ready to eat). Pluimveevlees heeft daarenboven een gezonder imago dan rode vleesproducten, 
het is in verhouding goedkoper en aan de consumptie zijn geen geloofsbeperkingen verbonden. Daarenboven 
groeit ook de vraag naar gezondere producten en producten met meer aandacht voor dierenwelzijn. 
Eindproducten met minder endotoxinen alsook productiemethodes, waarbij door geringere 
endotoxineconcentraties in de stal minder antibiotica geïnjecteerd moet worden, hebben een positieve impact op 
het dierenwelzijn. Bij de eierproductie leidt de trend uit dierenwelzijnsoogpunt steeds meer naar alternatieve 
eieren (vnl. scharrel/volière). Omdat dit op zich weer leidt tot een toename van scharrelkippen, waardoor een 
hogere uitstoot van endotoxines ontstaat, is dit weer een goed uitgangspunt voor de commercialisering van de 
producten.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


Endotoxinen verspreiden zich via de lucht en zijn daardoor niet aan landsgrenzen gebonden. Afhankelijk van de 
meteorologische omstandigheden kan emissie uit de ene regio terecht komen in een aangrenzende regio. De 
uitstoot van endotoxinen uit pluimveehouderijen is zo een probleem dat in beide landen speelt. Door 
grensoverschrijdende samenwerking kan de problematiek essentieel effectiever worden aangepakt en de daaraan 
verbonden risico’s sneller uit de weg worden geruimd.


Over deze thematiek wordt in Nederland openlijker gediscussieerd, daardoor is de wil om iets te veranderen op dit 
moment in Nederland hoger dan in Duitsland. Het probleem is in Duitsland net zo groot en net zo ver 
voortgeschreden als in Nederland. Het verschil tussen Nederland en Duitsland bestaat ook doordat men zich in 
Duitsland veel minder bewust is van de problemen die met endotoxinen verbonden zijn. Dit verklaart ook, 
waarom er in Nederland op middellange termijn nieuwe wettelijke grenswaarden komen en dit ook op nationaal 
politiek niveau breed besproken wordt.


In het grensgebied van beide landen zijn een groot aantal pluimveehouderijen aanwezig. Daarnaast is de 
grensregio koploper in de pluimvee industrie in Europa. De Nederlands-Duitse grensregio staat wereldwijd als 
leidende markt bekend vanwege de ontwikkeling van innovaties in de pluimveesector. Nieuwe ontwikkelingen, die 
op deze pilootmarkt ontstaan, worden door producenten over de hele wereld nauwkeurig bekeken. Ook zijn er in 
het INTERREG-gebied vele grensoverschrijdende structuren ontstaan waardoor er in de sector sterk wordt 
samengewerkt. Binnen dit project kan gebruik gemaakt worden van hightech ondernemingen en ondernemers 
met een groot focus op onderzoek in zowel Duitsland als Nederland.


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?


De binnen het project ontwikkelde en doorontwikkelde producten Endotoxin Dashboard en Endotoxin Reduction 
Tool worden na afloop van het project op de markt gebracht en als concrete en duurzame maatregelen voor de 
door de politiek geëiste reductie van endotoxine emissies aangeboden. Het in fase I ontwikkelde en op data van 
meetsensoren gebaseerde dashboard met het beslismodel zouden pluimveehouders, producenten van sensoren, 
producenten van klimaatapparatuur en adviesorganisaties aangeboden worden. De sector krijgt zo meer 
toekomstperspectief en kan zich op een zo duurzaam mogelijke manier verder ontwikkelen dan wel steeds 
duurzamer worden.


Bij de in fase II ontwikkelde en aan de omstandigheden in pluimveestallen toegepaste Endotoxin Reduction Tool 
gaat aan het eind van het project vaststaan, welke aparte technologieën (en in welke combinatie) het mogelijk 
maken iets aan een duidelijke reductie van endotoxinen bij te dragen. Dit systeem heeft aan het eind goede 
mogelijkheden als voorbeeld gebruikt te worden en heeft goede mogelijkheden om aan pluimveehouders 
verkocht te worden.


De output en resultaten van het project zullen aan alle pluimveehouders en betrokkenen (ook vanuit de humane 
kant) beschikbaar worden gesteld. Doordat er twee klankbordgroepen komen zal dit in beide landen goed 
gewaarborgd worden in de pluimveesector en de humane gezondheidszorgsector.
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Totaal


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.572.500,00


€  602.500,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  2.175.000,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  790.000,00 36,32 %


Rottmann Group €  80.000,00Privat / Privaat 3,68 %


Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer 
GmbH


€  80.000,00Privat / Privaat 3,68 %


PTC Phage Technology Center GmbH €  120.000,00Privat / Privaat 5,52 %


Jansen Gebiedsinnovatie €  44.000,00Privat / Privaat 2,02 %


Kewi Services €  120.000,00Privat / Privaat 5,52 %


ENS Technology €  86.000,00Privat / Privaat 3,95 %


Whysor B.V. €  80.000,00Privat / Privaat 3,68 %


DLV Intensief Advies BV €  60.000,00Privat / Privaat 2,76 %


ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie €  120.000,00Privat / Privaat 5,52 %


GIQS e.V. €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  1.385.000,00 63,68 %


EFRE / EFRO €  1.087.500,00Öffentlich / Publiek 50,00 %


Ministerie van Economische Zaken €  89.250,00Öffentlich / Publiek 4,10 %


MWIDE NRW €  148.750,00Öffentlich / Publiek 6,84 %


Provincie Gelderland €  14.875,00Öffentlich / Publiek 0,68 %


Provincie Limburg €  14.875,00Öffentlich / Publiek 0,68 %


Provincie Noord-Brabant €  29.750,00Öffentlich / Publiek 1,37 %


€  2.175.000,00Totaal 100 %


Voorgestelde financiering
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ANALYSE
Inventarisatie van het 
stallklimaat met behulp 
van verbonden sensoren 
op basis van de existen-
te wetenschappelijke 
kennis over endotoxinen 
(6,1,3,2,8,5,7,9).


TOEPASSING
Bestaande technolo-
gieën op omstandighe-
den in de pluimveestal 
toespitsen, om ze met el-
kaar zo goed mogelijk  te 
combineren en optimali-
seren (1,4,5,7,3,8,9).


PROBLEEM


OPLOSSING


INPUT
Technologieën:


> Sensoriek (2)
> LoRa (3)
> Internet of Things (3)
> Analyse (3,8)
> rFC-Test (6)


Fasenmodel project BEL AIR


OUTPUT
Nieuw product:
Endotoxin Dashboard


Monitoring-/analysetool 
ter indicatie/prognose van 
endotoxineaanwezigheid


INPUT
Technologieën:


> Bacteriofagen (5,7)
> Cold plasma (8,10)
> Dakweide (4)
> Ionisatie (1)
> Management-cockpit (3,8)


OUTPUT
Nieuw product:
Endotoxin Reduction Tool


Systeem, dat endotoxine- 
emissies zo ver mogelijk  
onderbindt


PROJECTPARTNERS: 1 ENS Technology B.V.
2 Kewi Services B.V.
3 Whysor B.V.
4 Jansen Gebiedsinnovatie
5 PTC Phage Technology Center GmbH


6 Mikrobiologisches Labor Lohmeyer GmbH
7 Rottmann Group GmbH
8 DLV Advies B.V.
9 ZLTO
10 GIQS e.V.


Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by Innovative technologies and Internet of Things Resources


I
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Afscheid Euregioraadsleden 
 
Mevrouw Petra van Wingerden zal haar functie als burgemeester van de Gemeente Rheden 
op 30 december 2017 neerleggen.  
Daarmee komt ook een einde aan haar mandaat in de Euregioraad en in het Dagelijks 
Bestuur. 
 
Ook aan het einde van dit jaar zal de heer Michael Kuklinski zijn functie als raadslid van de 
Stadt Rheinberg neerleggen.  
Daarmee eindigt ook zijn mandaat in de Euregioraad. 
 
Besluitvoorstel: 
Afscheid vertrekkende Euregioraadsleden. 
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ERW V Projektübersicht 10.10.2017
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 (Vorbehalt)


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 (IPRO) 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 (WE-Pod) 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 SektorenKosten 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)


Genehmigt 234.744,20 €          671.184,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     
Budget 8.924.341,50 €      
Restbudget A Sonst 7.068.895,00 €      
Restbudget B Energie 1.184.262,30 €      


Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig
Energy Smart Future 1.400.000,00 €       700.000,00 €          
EnergieEnerpro (NEND) 3.933.433,00 €       1.966.716,50 €       27.429,00 €          27.429,00 €     27.429,00 €     123.431,00 €      205.718,00 €      -  €                    -  €                    -  €                  
EnergieNeue Sanitation 1.000.000,00 €       500.000,00 €          
Log Transport Tür zu Tür 1.000.000,00 €       500.000,00 €          
Log Automatic Couriers 1.000.000,00 €       500.000,00 €          
HTSM Alfred 3.000.000,00 €       1.500.000,00 €       
HTSM Internet of Agriculture 1.443.800,00 €       721.900,00 €          
HTSM Heavy Duty 2.000.000,00 €       980.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                  
Health Aktiv aus dem St. 2.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
Health Healthy Additives 1.300.000,00 €       650.000,00 €          







SonstigesThe next Stage 1.800.000,00 €       900.000,00 €          
AgrofoodBel Air 2.175.000,00 €       1.087.500,00 €       14.875,00 €          29.756,00 €     14.875,00 €     89.250,00 €        148.750,00 €      -  €                    -  €                    -  €                  
SonstigesTalent-Pool 1.500.000,00 €       750.000,00 €          
SonstigesIISI 2.500.000,00 €       1.250.000,00 €       
SonstigesBusiness Angels 300.000,00 €          150.000,00 €          
SonstigesGAME2GAMES 1.000.000,00 €       500.000,00 €          


13.656.116,50 €    
Prio 2
2 Demokratieschiff 3.183.212,00 €       700.000,00 €          ? -  €                 -  €                 -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €                     
2 Energiemarkt ? ?
2 Hanzesteden 2.300.000,00 €       1.150.000,00 €       115.000,00 €        -  €                 ? -  €                    230.000,00 €      -  €                    115.000,00 €      -  €                     
2 Liberation Trail ? ?
2 GIP 2.0 ? ?
2 Endo-Care 640.000,00 €          320.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     
2 Hallo Europa 1.831.000,00 €       965.500,00 €          ? -  €                 ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €                     


3.135.500,00 €       
Gesamt Pipeline 35.306.445,00 €     16.791.616,50 €    
Gesamt Genehmigt 106.411.930,16 €  53.307.765,78 €    
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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


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
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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


1.000.000,00 €           500.000,00 €               


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 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


1.300.000,00 €           650.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


I Logistik
Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 


selbstfahrende Kurierroboter.
Teleretail


ERW
1.000.000,00 €           500.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


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


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


ERW
3.000.000,00 €           1.500.000,00 €           


Idee/Grobkonzept


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


Kette Haus zu Haus Personentransport.
Crossing Bridges


ERW
1.000.000,00 €           500.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


I Energie 


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


Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES)


ERW


3.933.433,00 €           1.966.716,50 €           


Antrag/ausgearbeitetes Konzept


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 Energie 
Smart Future Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 


neuartige Energie-Managementsysteme.
PV-Visual


ERW
1.400.000,00 €           700.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


I


Talent Pool


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


1.000.000,00 €           500.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


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


21.750.000,00 €         1.087.500,00 €           


Idee/Grobkonzept
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I HTSM


Heavy Duty


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


RF-Frontend ERW


2.000.000,00 €           980.000,00 €               


Idee/Grobkonzept


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


2.500.000,00 €           1.250.000,00 €           


Idee/Grobkonzept


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 Ontwikkeling van nieuwe watersto mobiliteits-systemen. Entwicklung 


neuartige Wasserstoff Mobilitäts-Systeme.
Waterstofnet.eu


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


I


Crossborder Incubator Accelerator (CIA)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
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Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland


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


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 €             


Genehmigt durch LA


II


Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking


Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit


Euregio Rhein-Waal


ERW


4.633.328,00 €     2.316.664,00 €          


Genehmigt durch LA


II


Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg


Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung


Euregio Rhein-Waal


ERW


4.640.682,04 €     2.320.341,02 €          


Genehmigt durch LA


II


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


Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung


ROC Nijmegen


ERW


4.754.387,00 €     2.377.193,50 €          


Genehmigt durch LA


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 €          


Genehmigt durch LA


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 €             


Genehmigt durch LA


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 €             


Genehmigt durch LA


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 €             


Genehmigt durch LA


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 € Genehmigt durch LA







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 € Genehmigt durch LA


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 € Genehmigt durch LA


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 € Genehmigt durch LA


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 €                


Genehmigt durch LA


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 €             


Genehmigt durch LA


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 €          


Genehmigt durch LA


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 €             


Genehmigt durch LA


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


3.183.212,00 €     700.000,00 €             


Antrag/ausgearbeitetes Konzept


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


1.831.000,00 €     965.500,00 €             


Idee/Grobkonzept


II


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


Stichting ECNC 


ERW Idee/Grobkonzept


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 Idee/Grobkonzept


II


GIP 2.0 Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 
Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler


Euregio Rhein_waal


ERW Idee/Grobkonzept


II


Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 
Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .


Radboud UMC


ERW


640.000,00 €         320.000,00 €             


Idee/Grobkonzept


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 Idee/Grobkonzept


II


Hanzesteden
Toeristische campagne rondom Hanzesteden in de grensregio.                        Touristischer 
/Kampagne rund um Hansestädte in der  Grenzregion.


RBT KAN


ERW


2.300.000,00 €     1.150.000,00 €          


Idee/Grobkonzept







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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II Liberation Trail Aachen-Arnhem


Ontwikkeling grensoverschrijdende fietsroute Aachen-Arnhem rondsom het thema W.O. 2 44-
45. 
Entwicklung grenbzüberschreitender Fahradroute zu das Themen "2. Weltkrieg 44-45. RBT KAN ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II
Jeugdzorg


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II


Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II


Actief over de grens Regionaal 
Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.
Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II


School IT 2
Vervolgprojekt School IT
Folgeprojekt School-IT


Universität Duisburg-Essen


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 


Stichting Breaking Bariers
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv







II
Baumschulproduktion LWK


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II


ISOS


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


Hogeschool Arnhem-Nijmegen


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II


Wasserschutz
Rampenbestrijding extreem hoogwater.
Katastrophenschutz extrem Wasserstände


Kreis Wesel/Gelderse Cie.


ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv


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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv


II Euregioschool
Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Euregioraad 
 
 
 
 
 
 
 
Kenteken: 17.1616/I.4.1/SK/ha 
Datum:  16 november 2017 
Contact:  Andrea Hammam 
Email:  info@euregio.org 
Telefoon: +49 2821 79 300 
Onderwerp: Uitnodiging Euregioraadsvergadering op 30 november 2017 
 
 
Geachte Euregioraadsleden, 
 
Namens de voorzitter, de heer Hubert Bruls, nodigen wij u uit voor de Euregioraadsvergadering op 
30 november 2017, 14.00 uur. 
 
De vergadering vindt plaats bij het Haniel Unternehmen, Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg plaats. 
 
De geschiedenis van Haniel begint in 1756 en heeft ook een Nederlandse achtergrond. In dit jaar liet 
Jan Willem Noot een pakhuis voor koloniale waren bouwen en legde daarmee de grondsteen voor het 
huidige bedrijf. Zijn dochter Aletta en zijn schoonzoon Jacob W. Haniel begonnen met een wijnhandel 
en een algemeen expeditiebedrijf. De jongste zoon van Aletta en Jacob W. Haniel, Frans, ontwikkelde 
zich tot de drijvende kracht van het bedrijf en sindsdien heeft Haniel zich tot een wereldwijd opererend 
concern ontwikkeld. 
 
Bijgaand ontvangt u de agenda, de vergaderstukken (zonder bijlagen) en het aanmeldingsformulier. 
Wij verzoeken u om zich met dit formulier voor 27 november a.s. voor deze vergadering aan te 
melden. 
 
De vergaderstukken staan als download ter beschikking op:  
http://www.euregio.org/leden.  
 
Mocht u de vergaderstukken ook op papier willen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk zich aan het 
secretariaat te wenden (tel.+49 2821 79 30 0 of info@euregio.org). 
 
Met vriendelijke groeten, 


 
drs. J.P.M. Kamps / secretaris 
 
NB: in de vergaderlocatie is een wifi-netwerk beschikbaar! Parkeermogelijkheid in de 
parkeergarage, Ruhrorter Str. 190, 47119 Duisburg. (zie routebeschrijvingen) 
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Euregioraad 
30-11-2017 


Punt 3 
 
Samenwerkingsovereenkomst Kreis Kleve – Veiligheidsregio´s 
 
Op 29 november 2017 wordt in het Euregio-Forum een “Samenwerkingsovereenkomst op 
het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding” tussen de Kreis Kleve en de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de Veiligheidsregio 
Noord-Oost Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
ondertekend. 
 
De grensoverschrijdende samenwerking tussen de Kreis Kleve en de buurlanden kent een 
lange en succesvolle traditie en is van oudsher een vanzelfsprekendheid. Desondanks is de 
planvorming ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing zowel in de Kreis Kleve 
als in de vier Veiligheidsregio´s gebaseerd op de desbetreffende nationale wetgeving en kan 
een formele overeenkomst een belangrijk hulpmiddel zijn om in het geval van een ramp de 
samenwerking goed te laten verlopen. Daarom wordt in de overeenkomst de samenwerking 
vastgelegd op de terreinen informatie-uitwisseling, risico-inventarisatie, planvorming ten 
behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing en gezamenlijk oefenen.  
 
Aanleiding voor deze samenwerkingsovereenkomst is de zogenaamde “Overeenkomst 
tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking bij het 
bestrijden van rampen”, die in 2011 door de toenmalige Innenminister van Nordrhein-
Westfalen, de heer Ralf Jäger en de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie, de heer 
Ivo Opstelten, is gesloten. Vanuit deze overeenkomst hebben grensregio´s in Nederland en 
Nordrhein-Westfalen de opdracht, om met elkaar samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 
Met de ondertekening op 29 november geven de Kreis Kleve en de vier Veilgheidsregio´s 
hier gevolg aan.  
 
Tijdens de Euregioraadsvergadering wordt kort over de bijeenkomst op 29 november en de 
verdere samenwerking tussen de Kreis Kleve en de Veiligheidsregio´s bericht.  
 
 
Besluitvoorstel: 
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