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Euregioraadsvergadering 

op donderdag 07-06-2018, 14.00 uur 
Gemeentehuis Wageningen, Markt 22, 6701 CZ Wageningen 

  
 
 
Punt 1  Opening en begroeting 
  Presentatie gemeente Wageningen 
 
 
Punt 2  Goedkeuring van het verslag van 09-11-2017   
  (toegestuurd op 20-12-2017) 
 
 
Punt 3  Tussentijdse verkiezing lid Dagelijks Bestuur 
 
  
 
Punt 4  Evaluatie Grensinfopunten 
 
 
 
Punt 5  Scholierenwedstrijd 
 
 
 
Punt 6  Toekomst INTERREG 2020 + 

• position paper 
• voorbereidingsproces 

 
Punt 7  Financiën 

• Jaarrekening 2017 
 
 
Punt 8  INTERREG VA 

• Stand van zaken 
• Nieuwe projectvoorstellen 

 
 
Punt 9  Mededelingen 

• Euregio-Platform raadsleden 
• MORO (Modelproject ruimtelijke ordening) 
• Terugblik 

 
 
Punt 10  Rondvraag en sluiting 
 
 
Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid het nieuwe gemeentehuis van 
Wageningen te bekijken. 
 
 
 
Hubert Bruls 
voorzitter 
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Tussentijdse verkiezing lid Dagelijks Bestuur 
 
 
Eind december 2017 heeft mevrouw Petra van Wingerden haar functie als burgemeester 
van de gemeente Rheden neergelegd. Daarmee eindigde ook haar lidmaatschap van het 
Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal. 
 
In overleg met de heer Geert van Rumund, voorzitter van de burgemeesterkring Midden-
Gelderland, wordt mevrouw Agnes Schaap, burgemeester van Renkum, voorgedragen als 
nieuw lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal. 
 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met de voordracht van mevrouw Schaap als lid van het Dagelijks Bestuur van de 
Euregio Rijn-Waal. 
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Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers 
 
Voor het persoonlijke advies van grensgangers in de D-NL-B grensstreek zijn bij de 
Euregio´s langs de grens vanaf 2015 zogenoemde GrensInfoPunten (GIP´s) ingericht. De 
GIP´s werken volgens het “huisartsenmodel” en bieden uitvoerig eerstelijns advies. De 
noodzaak voor GIP´s ontstond door bezuinigingsmaatregelen van het Nederlandse 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De financiering van persoonlijk 
advies werd niet langer ondersteund. De GrensInfoPunten bij de Euregio´s worden 
momenteel door INTERREG-projecten gefinancierd.  
 
In het rapport van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, dat begin 2017 
is verschenen, wordt het persoonlijke adviseren van grensgangers m.b.t. verschillen in 
nationale wet- en regelgeving op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen, wonen 
en werken als een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt gezien. Daarbij is er ook een duidelijke 
verantwoordelijkheid weggelegd voor het nationale niveau (verantwoordelijk ministerie). 
Daarom heeft SZW in 2017 een evaluatie van de informatiestructuur voor grensgangers in 
opdracht gegeven. Het evaluatierapport 
(http://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/CVGV/180423/EEGI
S%20-%20Rapportage%20(18-12-2017)%20def.pdf) is op 18 april gepresenteerd in de 
Vereeniging in Nijmegen aan alle betrokken stakeholders gepresenteerd. 
 
Uit het evaluatierapport blijkt, dat er een duidelijke behoefte bestaat aan de voortzetting van 
de met de GrensInfoPunten opgebouwde informatiestructuur. Een van de belangrijke vragen 
voor de toekomst betreft de structurele financiering van de GrensInfoPunten. Bij de 
financiering zullen voortaan de desbetreffende ministeries van Nederland en de Duitse 
deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen samen met regionale en lokale partners 
de GIPs moeten ondersteunen. Deze discussie verloopt op dit moment nog zeer moeizaam. 
Daarbij is haast geboden, omdat de huidige financiering van de eerste GIPs al begin 2019 
eindigt. De financiering van het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal is nog tot eind 2019 
gedekt. Om dit proces te bespoedigen heeft SZW Matthijs Huizing, voormalig voorzitter van 
het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, gevraagd om hierin de rol van 
bemiddelaar op zich te nemen. De heer Huizing heeft de opdracht gekregen om voor de 
zomer met een financieringsvoorstel te komen, dat door alle partijen wordt gedragen. 
 
Tijdens de vergadering zal over actuele stand van zaken bericht worden.  

 
Besluitvoorstel:  
Ter kennisneming 
 

http://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/CVGV/180423/EEGIS%20-%20Rapportage%20(18-12-2017)%20def.pdf
http://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/CVGV/180423/EEGIS%20-%20Rapportage%20(18-12-2017)%20def.pdf
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Scholierenwedstrijd 
 
De deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen heeft in het coalitieakkoord een belangrijke 
plek gereserveerd voor de intensivering van de samenwerking met Nederland. De 
deelstaatregering heeft daarom de Euregio Rijn-Waal gevraagd naar mogelijke 
praktijkgerichte en burgergeoriënteerde projectideeën, die in 2018 zouden kunnen 
plaatsvinden. 
 
In dit kader heeft de Euregio Rijn-Waal het volgende projectvoorstel ingediend: 
Een wedstrijd voor scholen en jongeren in de Euregio Rijn-Waal rondom het thema buurtaal 
en -cultuur. Daarbij kan gedacht worden aan theater, gedichten, films enz, uiteraard steeds 
in verbinding met het thema buurland. De doelgroep bestaat uit scholieren in de leeftijd van 
14 – 18 jaar. De scholierenwedstrijd richt zich dus op middelbare scholen.  
 
Dit projectvoorstel is positief ontvangen en de deelstaat NRW ondersteunt dit project ook 
financieel met € 80.000. De Euregio Rijn-Waal heeft eveneens een aanvraag bij de provincie 
Gelderland ingediend, zodat de scholierenwedstrijd ook echt euregionaal kan worden 
georganiseerd.  
 
Een vooraankondiging is inmiddels naar de middelbare scholen in de Euregio Rijn-Waal en 
de aangrenzende Kreise verstuurd. Nog voor de zomervakantie zullen de scholen verdere 
informatie over de wedstrijd ontvangen.  
 
De scholen kunnen in het komende schooljaar van start gaan met de uitwerking van hun 
projectideeën. Voor de deelnemende schoolklassen worden diverse workshops 
aangeboden, zodat de leerlingen ten eerste een deskundige begeleiding krijgen bij de 
uitvoering van hun projectconcept en ten tweede inzicht in het buurland verkrijgen.  
 
Eind 2018 / begin 2019 presenteren de schoolklassen hun eindproduct aan een vakjury. 
Voor de beste inzendingen zijn er passende prijzen te winnen, zoals bijv. een 
schoolreisje naar het buurland.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisname 
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Toekomst INTERREG 2020+ 
 
 
 

• Position Paper Euregio’s 
 
Tijdens de vergadering van het INTERREG Comité van Toezicht op 9 maart jl. is besloten 
om een begin te maken met de voorbereidingen voor het nieuwe INTERREG VI programma 
Deutschland-Nederland 2021 – 2027. 
 
De vier Duits-Nederlandse Euregio’s hebben in dat kader een gezamelijke position paper 
ontwikkeld. Dit position paper is in de verschillende Euregio-commissies en Dagelijks 
Bestuur aan de orde geweest en wordt met een positief advies aan de Euregioraad ter 
vaststelling voorgelegd. Eventuele aanvullingen van andere Euregio’s zullen uiteraard nog 
verwerkt worden. 
 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met het position paper. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Verslag van de financiële controlecommissie 
van de Euregio Rijn-Waal d.d. 04. Mai 2018 

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

•  Peter Driessen, Burgemeester Gemeente Bedburg-Hau 
 

•  Heiko Schmidt, Burgemeester Gemeente Sonsbeck  
 

•  Manon Pelzer, Burgemeester Gemeente Bergen (L.) 
 

•  Lex Roolvink, Burgemeester Gemeente Grave  
 
 
De financiële controlecommissie controleert de jaarrekening van de Euregio Rijn-Waal van 
2017 en heeft daarbij overeenkomstig §13.4 van de statuten van het openbaar lichaam 
Euregio Rijn-Waal in de versie van 1 maart 2007 gebruik gemaakt van een extern 
accountantskantoor. 
De controle van de jaarrekening voor het jaar 2017 werd in 2015 opnieuw aanbesteed. Het 
accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft het meest economisch aanbod 
ingediend zodat zij de opdracht van de toetsing van de jaarrekening 2017 mochten 
uitvoeren. 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het jaar 
2017 gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt. 
 
Periode waarin de controle is uitgevoerd: 19 maart t/m 22 maart 2018  
Controleurs: de heer Schlottbom en mevrouw Varisella 
 
Het controlerapport is toegezonden aan de leden van de financiële controlecommissie per 
schrijven van 23 april 2018. Het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal heeft het rapport op 
23 april 2018 ontvangen. Op 23 april 2018 heeft de secretaris van de Euregio Rijn-Waal, de 
heer Kamps, schriftelijk gereageerd op de inhoud van het controlerapport. Deze reactie is 
samen met het controlerapport verstuurd. 
 
Op 4 mei 2018 heeft de financiële controlecommissie dit rapport in aanwezigheid van de 
heer Kamps, secretaris, de heer Kochs, plaatsvervangend secretaris, mevrouw Knoor en de 
heer Terporten de voor financiën verantwoordelijke medewerkers en de heer Schlottbom, 
belastingadviseur van accountantskantoor Concunia GmbH, besproken.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van de bespreking van 4 mei 2018 brengt de financiële 
controlecommissie aan de Euregioraad het volgende rapport uit: 



 
Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster betreffende de 
controle van de jaarrekening 2017 bevat geen controlevaststellingen.  
 
De jaarrekening 2017 vertoont een overschot ter hoogte van € 145.143,08. 
 
Het accountantskantoor Concunia GmbH heeft een goedkeurende accountantsverklaring 
afgegeven. Het accountantskantoor bevestigt tegelijkertijd dat de jaarafsluiting aan de 
wettelijke voorschriften voldoet en met inachtneming van de principes van boekhouden 
volgens goed koopmanschap een beeld verschaft van de vermogenspositie, 
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam dat in 
overeenstemming is met de daadwerkelijke situatie. Het jaarverslag is in overeenstemming 
met de jaarafsluiting, verschaft in zijn totaliteit een juist beeld van de vermogenspositie, 
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam en geeft 
mogelijkheden en risico's voor de toekomstige ontwikkeling op de juiste wijze weer. 
 
De financiële controlecommissie sluit zich bij deze conclusie aan en adviseert tegelijkertijd 
het controlerapport inclusief balans, de totale winst- en verliesrekening en de totale 
liquiditeitsrekening aan de Euregioraad voor te leggen en de bijbehorende bijlagen op de 
website van de Euregio Rijn-Waal ter inzage ter beschikking te stellen. 
 
Bijlagen: 1. Accountantsverklaring  

Balans per 31-12-2017, aanhangsel met bijlagen en situatieverslag 
   staan als download ter beschikking op     
   http://www.euregio.org/organisatiestructuur/ 

 
  

  2. Verslag van de financiële controlecommissie 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
De Euregioraad neemt kennis van de rapporten van de financiële controlecommissie. 
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.  
 
De Euregioraad stelt de jaarrekening 2017 vast en besluit het overschot over 2017 ter 
hoogte van € 145.143,08 met een bedrag ter hoogte van 53.102,76 € aan de bijzondere 
reserve en een bedrag ter hoogte van 92.040,32 € aan de algehele reserve toe te voeren. 
De Euregioraad besluit over het begrotingsjaar 2017 aan het dagelijks bestuur en aan de 
secretaris decharge te verlenen. 
 
 
 
 
 

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

 
Wij hebben de jaarrekening - bestaande uit balans, resultatenrekening, financiële 
rekening, gedeeltelijke resultatenrekeningen, gedeeltelijke financiële rekeningen 
alsmede de bijlage - rekening houdend met de boekhouding, de inventarisatie, de 
inventaris, het overzicht van plaatselijk vastgelegde resterende gebruiksduur van de 
eigendommen en het situatieverslag van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal, 
Kleve, voor het begrotingsjaar van 1 januari tot 31 december 2017 gecontroleerd. 

 
De boekhouding en het opstellen van deze documenten volgens de 
gemeenterechtelijke voorschriften van Noordrijn-Westfalen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam. Het is onze 
taak om op basis van de door ons uitgevoerde controle een beoordeling over de 
jaarrekening af te geven, rekening houdend met de boekhouding, de inventarisatie, 
de inventaris en het overzicht van de plaatselijk vastgelegde resterende gebruiksduur 
van de eigendommen alsmede het situatieverslag. 

 
Wij hebben onze controle van de jaarrekening uitgevoerd volgens de § 101 alinea 1 
GO NRW en volgens § 317 HGB, met inachtneming van de door het Instituut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) (Duitse instituut voor Accountants) vastgestelde Duitse 
voorschriften ten aanzien van een correcte balanscontrole. De controle moet zodanig 
worden gepland en uitgevoerd, dat onjuistheden en overtredingen, die een wezenlijk 
effect hebben op de weergave van het door de jaarrekening, met inachtneming van de 
voorschriften ten aanzien van een correcte boekhouding, en het situatieverslag 
geschetste beeld van het vermogen, de financiële positie en de resultaten met 
voldoende zekerheid worden herkend. 

 
Bij de vastlegging van de controlehandelingen wordt rekening gehouden met de 
kennis van de werkzaamheden en van de economische en juridische omgeving van 
het openbaar lichaam alsmede  de verwachtingen van mogelijke fouten. In het kader 
van de controle worden rechtsgeldigheid van het interne controlesysteem met 
betrekking tot de rekening en verantwoording alsmede bewijzen voor de gegevens in 
de boekhouding, inventaris, overzicht over plaatselijk vastgelegde gebruiksduren van 
de eigendommen, jaarrekening en situatieverslag overwegend op basis van 
steekproeven beoordeeld. 

 
De controle omvat de beoordeling van de toegepaste grondslagen voor financiële 
verslaggeving en               van de belangrijke schattingen van het Dagelijks Bestuur van het 
openbaar lichaam, alsmede de beoordeling van het totaal overzicht van de 
jaarrekening en het situatieverslag. 

 
Wij zijn van mening, dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor onze 
beoordeling. Onze controle heeft niet tot bedenkingen geleid. 
 
Op basis van de bij de controle verworven inzichten voldoet de jaarafsluiting aan de 
wettelijke        voorschriften en verschaft met inachtneming van de principes van 
boekhouden volgens goed koopmanschap een beeld van de vermogenspositie, 
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam dat in 
overeenstemming is met de daadwerkelijke situatie. 

 
Het situatieverslag is in overeenstemming met de jaarafsluiting, verschaft in zijn 
totaliteit een juist beeld van de vermogenspositie, schuldenpositie, rentabiliteit en 
financiële positie van het openbaar lichaam en geeft de mogelijkheden en risico's voor 
de toekomstige ontwikkeling op de juiste wijze weer. 

 
Münster, op 22.03.2018 
Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Jürgens  
Accountant 



Verslag van de financiäle controlecommissie
van de Euregio Rijn-Waal d.d. 04. Mai 2018

Op grond van §13.4 van de statuten van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1
maart 2007 benoemt de Euregioraad uit haar midden een financiäle controlecommissie. De
commissie bestaat thans uit:

* Peter Driessen, Burgemeester Gemeente Bedburg-Hau

* Heiko Schmidt, Burgemeester Gemeente Sonsbeck

Manon Pelzer, Burgemeester Gemeente Bergen (L.)

* Lex Rooivink, Burgemeester Gemeente Grave

De financiäle controlecommissie controleert de jaarrekening van de Euregio Rijn-Waal van
2017 en heeft daarbij overeenkomstig §13.4 van de statuten van het openbaar lichaam
Euregio Rijn-Waal in de versie van 1 maart 2007 gebruik gemaakt van een extern
accountantskantoor.

De controle van de jaarrekening voor het jaar 2017 werd in 2015 opnieuw aanbesteed. Het
accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft het meest economisch aanbod

ingediend zodat zij de opdracht van de toetsing van de jaarrekening 2017 mochten
uitvoeren.

Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het jaar
2017 gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt.

Periode waarin de controle is uitgevoerd: 19 maart t/m 22 maart 2018
Controleurs: de heer Trost, de heer Schlottbom en mevrouw Varisella

Het controlerapport is toegezonden aan de leden van de financiäle controlecommissie per
schrijven van 23 april 2018. Het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal heeft het rapport op
23 april 2018 ontvangen. Op 23 april 2018 heeft de secretaris van de Euregio Rijn-Waal, de
heer Kamps, schriftelijk gereageerd op de inhoud van het controlerapport. Deze reactie is
samen met het controlerapport verstuurd.

Op 04 mei 2018 heeft de financiäle controlecommissie dit rapport in aanwezigheid van de
heer Kamps, secretaris, de heer Kochs, plaatsvervangend secretaris, mevrouw Knoor en de
heer Terporten de voor financiän verantwoordelijke medewerkers en de heer Schlottbom,
belastingadviseur van accountantskantoor Concunia GmbH, besproken.

Naar aanleiding van de resultaten van de bespreking van 04 mei 2018 brengt de financiäle
controlecommissie aan de Euregioraad het volgende rapport uit:

Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster betreffende de
controle van de jaarrekening 2017 bevat geen controlevaststellingen.

De jaarrekening 2017 vertoont een overschot ter hoogte van € 145. 143,08.

Het accountantskantoor Concunia GmbH heeft een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven. Het accountantskantoor bevestigt tegelijkertijd dat de jaarafsluiting aan de
wettelijke voorschriften voldoet en met inachtneming van de principes van boekhouden



volgens goed koopmanschap een beeld verschaft van de vermogenspositie,
schuldenpositie, rentabiliteit en financiäle positie van het openbaar lichaam dat in
overeenstemming is met de daadwerkelijke situatie. Het jaarverslag is in overeenstemming
met de jaarafsluiting, verschaft in zijn totaliteit een juist beeld van de vermogenspositie,
schuldenpositie, rentabiliteit en financiäle positie van het openbaar lichaam en geeft
mogelijkheden en risico's voor de toekomstige ontwikkeling op de juiste wijze weer.

De financiäle controlecommissie sluit zich bij deze conclusie aan en adviseert tegelijkertijd
het controlerapport inclusief balans, de totale winst- en verliesrekening en de totale
liquiditeitsrekening aan de Euregioraad voor te leggen en de bijbehorende bijlagen op de
website van de Euregio Rijn-Waal ter inzage ter beschikking te stellen.

Besluitvoorstel:

De Euregioraad neemt kennis van de rapporten van de financiäle controlecommissie.
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.

De Euregioraad stelt de jaarrekening 2017 vast en besluit het overschot over 2017 ter
hoogte van € 145. 143,08 met een bedrag ter hoogte van 53.102,76 € aan de bijzondere
reserve en een bedrag ter hoogte van 92.040,32 € aan de algehele reserve toe te voeren.
De Euregioraad besluit over het begrotingsjaar 2017 aan het dagelijks bestuur en aan de
secretaris decharge te verlenen.

Kleef, 04 mei 2018

(P. Driessen)
Gemeente Bedburg-Hau
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INTERREG V A – Stand van zaken 
 
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.  
 
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 of gereserveerd. Via de Euregio Rijn-Waal 
zijn hiertoe tot nu toe 9 projecten met een totale omvang van € 34,7 milj. aan INTERREG-
middelen goedgekeurd. Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen 
hierdoor direct aan projecten uit de Euregio Rijn-Waal ten goede.  
 
In Prioriteit 2 (Economie & Technologie), Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 
8,9 milj.) is inmiddels ca. 23% van de middelen in projecten vastgelegd. Hier zijn tot nu toe 3 
projecten goedgekeurd. In de vergadering van de INTERREV VA Stuurgroep van 20-03-
2018 is het project EnerPRO goedgekeurd ( Kosten € 4.230.005,00; EU-bijdrage € 
2.115.002,50).  
Voor nieuwe projecten in prioriteit 1 (Economie & Technologie) is nog een INTERREG-
budget beschikbaar van € 6,8 milj.; € 2,3 daarvan is gereserveerd voor de projecten Heavy 
Duty en Bel Air. 
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema’s) is inmiddels 86% van de regionale middelen 
(INTERREG budget (20,8 milj.) in 17 projecten vastgelegd.  Voor nieuwe regionale projecten 
is nog een INTERREG-budget ter hoogte van € 2,9 milj. beschikbaar. 
 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 9,7 milj. voor 
regionale ERW-projecten beschikbaar. 
Het tempo van de committering van middelen in het huidige INTERREG V A programma is 
duidelijk hoger dan het in het vorige INTERREG IV A programma; deze situatie geldt voor 
alle 4 Euregio’s in het INTERREG-programma. 
 
 
Samengevat: 
Prioriteit 1 Strategische Initiatieven (Economie & Technologie) 
Benut ERW    € 34,7 Mio. EU (100% benut) 
Vrij                  € 0,0 Mio. EU 
 
Prioriteit 1 Overige Sectoren (Economie &  Technologie) 
Benut ERW    € 2,1 Mio. EU (23% benut) 
Vrij                 € 6,8 Mio. EU 
 
Prioriteit 2 Maatschappelijke thema‘s  
Benut ERW    € 17,9 Mio. EU (86% benut) 
Vrij                  € 2,9 Mio. EU 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming  
 



ERW V Projektübersicht 01.04.2018
Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig
Agrofo Bel Air 2.633.037,18 €       1.316.518,59 €       10.016,20 €          35.320,26 €     7.380,35 €       79.075,23 €        131.792,05 €      -  €                    -  €                    -  €                
SonstigHeavy Duty 1.996.926,55 €       998.633,28 €          -  €                     -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                
EnergieNeue Sanitation 1.950.000,00 €       975.000,00 €          
Energie  Smart Energy Enablers 1.800.000,00 €       900.000,00 €          -  €                     -  €                 -  €                 -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                
Health Tympagel 900.000,00 €          450.000,00 €          9.000,00 €            9.000,00 €       9.000,00 €       40.500,00 €        67.500,00 €        -  €                    -  €                    -  €                    
SonstigO.K.-Regio(n) 3.825.000,00 €       1.912.500,00 €       43.750,00 €          43.750,00 €     43.750,00 €     -  €                    131.250,00 €      -  €                    -  €                    -  €                
HTSM Internet of Agriculture 1.443.800,00 €       721.900,00 €          



HTSM Sprachtechnologie ?
HTSM  Rocket reloaded ?
Health Ramanspectroscopie ?
Health Aktiv aus dem St. 2.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
Health Asbest ?
SonstigThe next Stage 1.800.000,00 €       900.000,00 €          
SonstigNachhaltig Bauen ?
SonstigTalents & Tools 1.500.000,00 €       750.000,00 €          
SonstigBusiness Angels 300.000,00 €          150.000,00 €          

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

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

Enerpro 

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

Zentrum für Innovative Energiesy  

ERW

4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           

Genehmigt durch LA

I Agrifood

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

GIQS e.V.

ERW

2.633.037,18 €           1.316.518,59 €           

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I

Heavy Duty

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

RF-Frontend ERW

1.996.926,55 €           998.633,28 €              

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I HTSM

Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.
Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk

MCC e.V.

ERW

1.443.800,00 €           721.900,00 €              

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

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

Sport & Technology

ERW

2.000.000,00 €           1.000.000,00 €           

Idee/Grobkonzept

I

The Next Stage
Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 
innovatieve Jungunternehmen.

KplusV

ERW

1.800.000,00 €           900.000,00 €              

Idee/Grobkonzept

I

Business Angels ohne Grenze

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

Angels Funding Germany

ERW

300.000,00 €              150.000,00 €              

Idee/Grobkonzept

I

Talents & Tools

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

Radboud Universiteit

ERW

1.500.000,00 €           750.000,00 €              

Idee/Grobkonzept
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I Energie 

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

Sweco Nederland

ERW

1.950.000,00 €           975.000,00 €              

Idee/Grobkonzept

I HTSM

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

Radboud

ERW Idee/Grobkonzept

I LS&Health

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

BioMed Elemets BV

ERW

900.000,00 €              450.000,00 €              

Idee/Grobkonzept

I

Nachhaltig Bauen
Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 
neuartige Systeme für nachhaltig bauen.

?

ERW Idee/Grobkonzept

I

O.K.-Regio(n)

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

Cirkelstad U.A.

ERW

3.825.000,00 €           1.912.500,00 €           

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

Asbest

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

?

ERW Idee/Grobkonzept

I HTSM

Rocket reloaded

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

Oost NV

ERW Idee/Grobkonzept

I Energie 

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

Movements Group BV

ERW

1.800.000,00 €           900.000,00 €              

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

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

BioMed Elemets BV

ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health

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

Radboud UMC

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        
Entwicklung selbstfahrende Kurierroboter.

Teleretail

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 
Front-end 5. Generation Mobil-Funk.

IMST GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 
Kette Haus zu Haus Personentransport.

Crossing Bridges

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

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

Euregio Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Ecovat

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

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Nextgarden 

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

Gemeente Lingewaard

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

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
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I Logistik

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

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

MKB Digitrans
 Nu onderdeel van project Digipro.
Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement

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

DLO/WUR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

BioRaft-ND 

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

 Waterschap Aa en Maas 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Wijnbouw grensregio

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

De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 

Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH,

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

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

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.
Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.

MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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
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I HTSM

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

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

E-Laad
Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's
Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos

Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

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

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

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

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Prio Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung 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 NRWERW 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 GIP 2.0 Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 
Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein_waal ERW 2.000.000,00 €     1.000.000,00 €          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 Lernende Euregio Extra Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 
grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen ERW 1.000.000,00 €     500.000,00 €             Idee/Grobkonzept

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

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus ERW 600.000,00 €         300.000,00 €             Idee/Grobkonzept

II Hanzesteden Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung RBT KAN ERW 2.450.000,00 €     1.078.000,00 €          Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

Haus Freudenberg GmbH ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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 zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , 
Groene groei

Klimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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 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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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen 
 
De volgende INTERREG V A projectvoorstellen zijn ingediend en kunnen in de 
besluitvormingsprocedure worden opgenomen:  
 

1. Tympagel 

2. Smart Energy Enablers 

 
Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur:  
 
De projectvoorstellen nr. 1 en 2 werden op 25-04-2018 in de Commissie voor Economische 
Aangelegenheden gepresenteerd en positief beoordeeld. 
 
De projectvoorstellen nr. 1 en 2 werden op 26-04-2018 in de Commissie voor Financiën en 
Projecten gepresenteerd en positief beoordeeld.  
 
De projectvoorstellen nr. 1 en 2 werden op 04-05-2018 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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INTERREG VA 
 
Tympagel 
Gel voor genezing van trommelvliesperforaties 
 
Betreft de gezamenlijke ontwikkeling door bedrijven en ziekenhuizen van een nieuw bio-
technologsich product voor toepassing in de medische sector (trommelvlies-herstel). Het 
nieuw te ontwikkelen product zal in Europa en de USA op de markt worden gebracht en 
bijdragen aan een sterkere positie van de betrokken bedrijven en een betere en goedkopere 
zorg voor de betrokken ziekenhuizen en hun patiënten. 
 
In dit project heeft het consortium tot doel gesteld om de behandeling van trommelvlies-
reconstructies te vergemakkelijken, zowel voor patiënt als chirurg. Een trommelvlies-
reconstructie is een medische ingreep om een perforatie van het trommelvlies, eventueel in 
combinatie met het omliggende weefsel, te herstellen. In medische termen heet dit 
myringoplastiek. 
 
De operatietechniek die gebruikt wordt is al decennia hetzelfde en is redelijk tijdrovend voor 
een beperkt medisch probleem en ingreep. De voorgestelde oplossing om het trommelvlies 
te herstellen is door een biologisch degradeerbare gel te ontwikkelen die zonder incisie via 
de natuurlijke gehoorgang ingebracht kan worden. Het voordeel van de gel is een 
verbetering van de heling door een unieke samenstelling waarbij kleinere defecten met 
uitsluitend de gel behandeld kunnen worden. Deze gel lost na 1 tot 3 weken op waarbij de 
sluiting van het trommelvlies voltooid is. Het weefsel dat ingebracht wordt, wordt middels 
lichaamseigen processen omgezet. Deze ontwikkeling is dus een volledig biotechnologische 
oplossing. 
Met de Tympagel is het mogelijk is om deze ingreep poliklinisch uit te voeren en niet meer in 
de operatiekamer. Dit betekent een aanzienlijke besparing voor de gezondheidszorg. 
Tympagel is een innovatie in de behandeling van aandoeningen aan het oor, dat verholpen 
wordt met kennis en kunde op het gebied van biotechnologie. Het is aannemelijk dat het 
consortium met deze innovatieve oplossing uiteindelijk 50% van deze markt kan bedienen.  
 
Het project levert een bijdrage aan de regionale economie omdat het zorgt voor omzetgroei 
en langdurige groei van werkgelegenheid bij de MKB-partners. Ten tweede wordt het cluster 
life sciences & health versterkt door de Nederlandse en Duitse partners, met name op het 
gebied van biotechnologie. Ten derde levert het project een kostenbesparing op voor de 
regionale ziekenhuizen enerzijds door een kortere behandeling en anderzijds door minder 
kans op complicaties.  
 
Leadpartner Biomed Elements BV (Nijmegen) 
Projectpartners Entwurfreich GmbH (Düsseldorf) 

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

Projectvolume 900.000,00 € 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   
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Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
 
Resultaat van de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
 
Het project werd op 25-04-2018 in de Commissie voor Economische Aangelegenheden, op 
26-04-2018 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 04-05-2018 in het Dagelijks 
Bestuur besproken en met een unaniem positief advies aan de Euregioraad met de 
volgende opmerking doorgezonden. 
 

- De business-case ter herzien en duidelijker te beschrijven; 
- Antwoord geven op de vraag waarom de grote farmaceutische bedrijven een 

dergelijk product niet ontwikkelen; 
- Na opstellen van een marktanalyse evtl. een go-no-go – moment in te bouwen; 

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

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

Projectvolume 1.800.000,00 € 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

Financieringstoetsing  Er wordt geen cofinanciering aangevraagd . 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Resultaat van de Commissies en het Dagelijks Bestuur 
 
Het project werd op 25-04-2018 in de Commissie voor Economische Aangelegenheden, op 
26-04-2018 in de Commissie voor Financiën en Projecten en op 04-05-2018 in het Dagelijks 
Bestuur besproken en met een unaniem positief advies aan de Euregioraad met de 
volgende opmerking doorgezonden. 
 

- De producten die in het project worden ontwikkeld duidelijker te beschrijven;  
- De business-case duidelijker te beschrijven; 
- Inwinnen van een standpunt van de EnergieAgentur.NRW; 

 
Besluitvoorstel: 
 
Het project onder inachtneming van de genoemde punten aan de INTERREG VA-
stuurgroep met een positief advies voor te leggen. 
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Mededelingen 
 
Euregio-Platform raadsleden 
 
In 2016 is het Euregio-platform voor raadsleden opgericht. Het Euregio-platform heeft zich 
tot doel gezet om de communicatie tussen de Euregio Rijn-Waal en de lidorganisaties in 
beide richtingen te verbeteren. Daartoe heeft het platform diverse activiteiten ontwikkeld, 
waaronder Euregio-Wegwijzer en de mini-flyer, die begin dit jaar is verstuurd. Tijdens de 
Euregioraadsvergadering zal platformlid Frank Pubben (Gemeente Gennep) de actuele 
activiteiten van het platform toelichten. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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MORO (Modelproject Ruimtelijke Ordening) 
 
In de Duitse wet op de ruimtelijke ordening is o.a. de rapportage over de ruimtelijke 
ontwikkeling in Duitsland en de aangrenzende gebieden van Duitsland opgenomen. 
Verantwoordelijk hiervoor is het Bundesinsitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
van het Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Beide 
instanties vallen onder de verantwoordelijkheid van het Duitse 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.  
 
Om invulling aan deze taak te geven heeft het BBSR in 2015 
een zgn. modelproject ruimtelijke ordening (Modellvorhaben 
Raumordnung oftewel MORO) in het leven geroepen. In het 
kader van MORO werden de reeds bestaande relevante 
statische data geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast 
heeft het BBSR in 2015 een oproep aan alle grensregio´s 
gedaan om mee te doen aan het modelproject. De Nederlands-
Duitse Euregio´s hebben zich daarop als een gezamenlijke 
grensregio aangemeld. De deelname werd gecoördineerd door 
de Euregio in Gronau/Enschede. In totaal hebben zeven regio´s 
deelgenomen. Daarmee zijn met uitzondering van de Tjechisch-
Duitse grens alle grensregio´s en buurlanden van Duitsland in 
het modelproject vertegenwoordigd.  
 
In 2016 en 2017 heeft het onderzoek plaatsgevonden en 
werden er diverse congressen voor de betrokken grensregio´s 
georganiseerd. Daarnaast had elke grensregio ook zelf de 
mogelijkheid om een voor de desbetreffende grensregio 
relevant onderwerp verder te verdiepen. De Nederlands-Duitse 
Euregio´s hebben er in dit kader voor gekozen om de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt in kaart te brengen. Deze 
cijfers zijn te vinden op blz 28-29 in het eindrapport.  
 
Alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het eindrapport 
“Gebiedsanalyse Duitsland en aangrenzende regio´s. 
Ruimtelijke structuren en verbanden”, dat 16 mei is verschenen. 
Het rapport is via deze link te downloaden. 
 
Het rapport laat zien welke informatie m.b.t ruimtelijke ordening 
momenteel voor een grensoverschrijdende analyse 
beschikbaar is. Daarnaast zijn nieuwe wegen bewandeld om deze informatie ook grafisch zo 
aan te bieden, dat zowel de structuren en ontwikkelingen binnen Duitsland alsook de Duitse 
regio´s en steden in vergelijking met de buurlanden en hun regio´s zichtbaar zijn, zie 
afbeelding hiernaast. Het rapport biedt hiermee de basis voor een duurzame rapportage over 
de ontwikkeling van Duitsland in vergelijking met de buurlanden en de grensregio´s 
onderling.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Werkbezoek staatssecretaris Knops Euregio Rijn-Waal groot succes 
Op 16 mei 2018 bracht Staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de Provincie Gelderland en 
de Euregio Rijn-Waal. De heer Knops is in zijn functie als staatssecretaris verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de samenwerking met de buurlanden van Nederland en brengt in dit 
kader dit voorjaar in totaal zeven werkbezoeken aan de grensregio.De dag begon op het 
Provinciehuis in Arnhem, waar diverse Gelderse gemeenten nieuwe projecten voorstelden, 
die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gelderse regio´s. Daarna werd het 
programma voortgezet met een bezoek aan de Euregio Realschule in Kranenburg. Deze 
school biedt volledig tweetalig onderwijs voor Duits en Nederlands. Daarnaast, en dat maakt 
de school uniek biedt de Euregio Realschule niet alleen een volledige Duitse 
Realschulopleiding, maar ook de onderbouw HAVO, zodat de leerlingen evt. ook kunnen 
doorstomen naar een Nederlandse Havo, bijvoorbeeld het Notre Dame College in Ubbergen, 
waar de Euregio Realschule nauw mee samenwerkt. De enthousiaste duo-presentatie van 
Ulrich Falk, schoolhoofd van de Euregio Realschule, en Marije van Deutekom, directeur van 
het Notre Dame College maakte veel indruk op de staatssecretaris: “Jullie leveren hier echt 
pionierswerk en laten je niet weerhouden door eventuele regeltjes uit Den Haag, Düsseldorf 
of Berlijn. Door samen te werken en pragmatische oplossingen te zoeken hebben jullie een 
onderwijsconcept ontwikkeld, dat perfect aansluit op de behoefte van de grensregio”. Ook de 
gesprekjes met enkele leerlingen, die moeiteloos en accentloos tussen beide talen wisselden 
overtuigden de staatssecretaris van de meerwaarde van dit bijzondere concept. De dag werd 
afgesloten met een bezoek aan het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal. Hier maakte de 
staatssecretaris kennis met diverse grensoverschrijdende initiatieven rondom de thema´s 
arbeidsmarkt, veiligheid en zorg, onderwijs, mobiliteit en INTERREG Deutschland-
Nederland. De staatssecretaris gaf na afloop van het bezoek aan zeer onder de indruk te zijn 
van het grote enthousiasme en commitment in de Euregio Rijn-Waal en graag te delen “in de 
verantwoordelijkheid om de grensregio elke dag een beetje beter te maken”.  
 
Bergense stagiaires te gast in Goch 
Eind 2017 zijn de Duitse gemeenten Goch en Weeze en de Nederlandse gemeenten 
Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep gestart met de uitwisseling van stagiaires die bij de 
gemeenten stage lopen. De Bergense stagiaires Daan Vermeulen en Jeroen Wientjes zijn 
als eerste het avontuur aangegaan en hebben deze maand stage gelopen bij de Stadt Goch.  
 Ze namen een kijkje in de keuken bij de afdeling Stedenbouw en de Wirtschaftsförderung. 
Ook ontmoetten ze de Gochse burgemeester Ulrich Knickrehm. Binnenkort zullen er meer 
stagiaires aan de uitwisseling deelnemen. De partnergemeenten willen koplopers zijn in de 
grensoverschrijdende uitwisseling van stagiaires. De stagiaires krijgen de unieke kans om 
kennis te maken met de taal, arbeidscultuur en werkwijze over de grens. De zes 
partnergemeenten werken in het kader van het INTERREG-project ‘Dynamic Borders’ 
samen. De partners zetten zich in voor de grensoverschrijdende thema’s toerisme, 
arbeidsmarkt en agrobusiness. Het project loopt tot en met 2020. 
 
Euregio Maas-Rijn op bezoek 
Donderdag 28 maart brachten de collega´s van de Euregio Maas-Rijn een bezoek aan onze 
Euregio. Het initiatief kwam van Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rhein. In 
gesprek met Euregio-secretaris Sjaak Kamps en plv. secretaris Andreas Kochs kwamen 
thema´s aan bod als de organisatie en structuur van beide Euregio´s en activiteiten op het 
gebied van onderwijs, buurtaal, cultuur en zorg. 
 
 



Veel Brabantse belangstelling voor People to People 
Eind maart organiseerde de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Euregio Rijn-
Waal een informatiebijeenkomst over de INTERREG-subsidieprogramma People to People.  
 Mathieu Oor, beleidsmedewerker Europa bij de provincie legt het waarom van deze 
bijeenkomst uit “Als provincie willen wij graag onze Brabantse partners in Noord-Oost en 
Zuid-Oost-Brabant stimuleren om contacten met Duitsland te leggen. Door hen te informeren 
over de laagdrempelige subsidiemogelijkheden voor activiteiten met Duitse partners binnen 
het INTERREG-programma Deutschland-Nederland hopen wij de drempel om de grens over 
te gaan, weg te nemen”. Svenja Arntz, People to People projectcoördinator bij de Euregio 
Rijn-Waal, gaf aan positief verrast te zijn over de bijeenkomst: “We hadden niet verwacht dat 
de deelnemers al zulke concrete projectideeën zouden hebben, bijvoorbeeld op het gebied 
van digitalisering in het onderwijs,  inclusie en cultuur. We hopen dan ook dat we binnenkort 
de eerste aanvragen uit Brabant tegemoet kunnen zien”. 
  
“Grensregio´s bruisen van de energie en ideeën” 
Op uitnodiging van de Duitse ambassadeur in Nederland, de heer Dirk Brengelmann, 
kwamen 20 maart ca. 70 vertegenwoordigers uit de Nederlands-Duitse grensregio, van 
enkele Nederlandse ministeries en de Tweede Kamer bijeen in de residentie van de 
ambassadeur in Den Haag. Eregast was Raymond Knops, staatssecretaris van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Knops is als 
staatssecretaris verantwoordelijk voor de samenwerking met de buurlanden. In zijn 
toespraak benadrukte hij de betekenis van de grensregio. De grensregio heeft een groot 
potentieel, dat door over de grens heen samen te werken, nog groter wordt. Dit potentieel 
moet geactiveerd worden. De staatssecretaris beschrijft de grensregio´s als “regio´s die 
bruisen van de energie en ideeën” en vervolgt: “De spelers in de regio weten zelf het beste, 
wat de regio nodig heeft. Het is aan de inwoners van de grensregio moeten weer het gevoel 
krijgen, dat er daadwerkelijk wat verbetert. De regering in Den Haag wil daarbij graag 
pragmatisch, inhoudelijk en financieel ondersteunen”, aldus de staatssecretaris. Daarbij keek 
hij ook kritisch naar de rol van de nationale regering en gaf aan, dat Den Haag te lang niet 
voldoende rekening hield met de grensregio, “maar nu staan alle signalen op groen”, zo sloot 
de heer Knops zijn toespraak, die op veel instemming kon rekenen, af.  Tijdens de 
aansluitende paneldiscussie benadrukte Euregio-Voorzitter Hubert Bruls, dat Nederland en 
Duitsland veel van de problemen en uitdagingen samen aan kunnen. Belangrijk daarbij is, 
dat men samen actief wordt. “We moeten ons zelf doelen opleggen en er alles aan doen om 
deze de komende 10 jaar ook te realiseren. Niet alleen praten, maar ook handelen. 
Ondersteuning uit Den Haag en Düsseldorf en natuurlijk van Europa voor initiatieven als de 
“Euregionale – NiederRheinLande” of de vereenvoudiging van de subsidies voor kleinere 
projecten zijn daarbij een belangrijke voorwaarde om de grensregio verder te ontwikkelen. 
Voor de Euregio Rijn-Waal was het een zeer geslaagde bijeenkomst, die er aan heeft 
bijgedragen, dat de grensregio in Den Haag nog duidelijker op de kaart staat. 
 
Verliefd op groente: kleine telers bundelen krachten 
Op 15 maart 2018 presenteerden vijf telers uit de Euregio Rijn-Waal in het Euregio-Forum 
aan ca. 40 vakgenoten en vertegenwoordigers van regionale overheden de resultaten van 
het “verkenningsonderzoek naar verdienmodellen voor kleine telers”. De telers C. Neijenhuis, 
Aleven Groente (beide uit Huissen), Bioland-Gärtnerei Brands uit Till-Moyland, Demeterhof 
Büsch uit Weeze en People´s Farm uit Maasbree hebben samen met Bluehub uit Venlo de 
afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de marktkansen voor kleine telers in de Euregio 
Rijn-Waal. Ook een uitgebreid consumentenonderzoek maakte hiervan deel uit. Pim Deuling, 
directeur van Bluehub en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, legt het 
waarom van het onderzoek uit: “Deze telers zijn verliefd op hun producten en deze liefde 
willen ze met de consument delen, de vraag is alleen hoe.” De telers, die gemiddeld maar 
1,5 hectare grond hebben, zien zich steeds meer geconfronteerd met de uitdagingen die 
globale markttrends als schaalvergroting, toenemende concurrentie en marge- en prijsdruk 
met zich meebrengen. Zij willen niet meegaan met deze trends en proberen de lokale 
consument te bereiken. Het onderzoek biedt hen hiervoor interessante handvatten. De 



aanbevelingen uit het onderzoek, hoe kleine telers zich in de steeds globalere markt kunnen 
handhaven liggen grotendeels in het verlengde van de wensen van de consument. 
Verdienmodellen waarin wordt gekozen voor ketenverkorting (van boer naar bord), kwaliteit 
in plaats van kwantiteit, lokale productie en verkoop (local-for-local) en de focus op vergeten, 
nieuwe en biologische groenten bieden de kleine telers goede kansen om zich te 
onderscheiden van het aanbod in de grote supermarkt om zo de (eu)regionale consument 
duurzaam aan zich te binden.De Euregio Rijn-Waal ondersteunt dit project in het kader van 
het People to People-programma met middelen uit het EU-subsidieprogramma INTERREG V 
A. 
 
Rijden op groene stroom direct vanuit het trolleynet 
Vanaf nu kan het ook in Oosterbeek: elektrisch rijden op groene stroom direct uit de 
bovenleiding. Wethouder Jasper Verstand van de gemeente Renkum en de Arnhemse 
wethouder Geert Ritsema openden op woensdag 14 maart op het Raadhuisplein in 
Oosterbeek een laadpunt voor elektrische auto’s.  Het laadpunt is geïntegreerd in de mast 
van de trolleybovenleiding en is een innovatie van het project E-bus 2020. 
In dit project onderzoeken diverse Nederlandse en Duitse gemeenten, bedrijven en 
vervoersmaatschappijen in de Euregio Rijn-Waal hoe bestaande trolleybovenleidingen 
ingezet kunnen worden voor het opladen van elektrische voertuigen, openbare verlichting en 
andere toepassingen. Dit project wordt ondersteund door het Europese subsidieprogramma 
INTERREG Deutschland-Nederland. 
   
Informatieavond Euregio in Gennep goed bezocht 
Op initiatief van gemeenteraadslid en Euregioraadslid Frank Pubben organiseerde de 
Gennepse gemeenteraad op maandag 22 januari een goed bezochte informatieavond over 
de Euregio Rijn-Waal. Doel van de bijeenkomst was het om inwoners, bedrijven, scholen en 
verenigingen over het werk van de Euregio te informeren en hen bewust te maken van de 
kansen, die samenwerking over de grens biedt. Na enkele inleidende woorden van 
wethouder Peter Lucassen en Frank Pubben gaven vice-voorzitter Ulrich Francken en 
secretaris Sjaak Kamps uitleg over de Euregio Rijn-Waal. Karin Straus, ambassadeur 
Euregionaal onderwijs van de Provincie Limburg hield een vlammend pleidooi om buurtaal 
en –cultuur een prominente plek in het onderwijs te geven. Vervolgens konden de bezoekers 
zich aan diverse informatietafels informeren over het service-aanbod van het GrensInfoPunt 
en de subsidie-mogelijkheden binnen INTERREG, People to People en de mini-projecten. 
Daarnaast berichtten de vertegenwoordigers van Dynamic Borders, Gennep-Niers-Goch, 
Nachbarsprache & Buurcultuur en AKROS Boxmeer de vele geïnteresseerde bezoekers 
over hun euregionale activiteiten om ook anderen enthousiast te maken om ook contacten in 
het buurland te leggen. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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