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Kenmerk/Referentie:  16.0555/III.1.2/WK/AC 
Datum:    20. oktober 2016 
Betreft:    Commissie voor Financiën en Projecten 
Contact:    Waltraud Knoor 
Doorkiesnummer.:  02821 – 7930- 14 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Namens de voorzitter van de Commissie voor Financiën en Projecten, dhr. Burgemeester 
Thomas Ahls, nodigen wij u uit voor de 34ste vergadering van de Commissie voor Financiën en 
Projecten. 

 
op 03 november 2016 om 14.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher Str. 24 te Kleve.  
 
 
U ontvangt hierbij de agenda van de vergadering en een toelichting daarop. 
  

 
drs. J.P.M. Kamps / secretaris 
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INTERREG V A – Actuele stand van zaken 

Verslag uit de stuurgroepen juni 2016 en september 2016 

De projectontwikkeling zowel voor projecten binnen de bovenregionale Strategische 
Initiatieven Agribusiness & Food, HTSM, Energie-CO2, Health & LifeSciences en Logistiek 
alsook voor de regionale projecten in Prioriteit 1 en 2 vindt reeds actief plaats.  
 
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. In de digitale versie van de stukken is tevens een overzicht met 
projectbeschrijvingen bijgevoegd. 
 
Eveneens is een overzicht bijgevoegd van de reeds goedgekeurde People to People 
activiteiten in het Kaderproject Prioriteit II INTERREG V A. 
 
 
Regionaal Budget 
 

• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van 30 juni 2016 
werden de volgende regionale projecten ten laste van het regionale budget van 
prioriteit 2 goedgekeurd: 

 
- Qualifikation in Waldarbeit (Kosten € 429.499,31; EU-Mittel € 214.749,65) 

 
- Zicht op heden en verleden (Kosten € 2.222.586,00; EU-Mittel € 1.111.293,00)    

 
Deze projecten werden door de commissies reeds positief geadviseerd; deze 
adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen. 

 
 

• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
15 september 2016 werd het volgende regionale project ten laste van het regionale 
budget van prioriteit 2 goedgekeurd: 
 
- Dynamic Borders an Rhein und Maas (Kosten € 726.831,50; EU-Mittel 

 € 363.415,75) 
 

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

Bovenregionaal Budget 
 
Strategische Initiatieven zijn grote innovatieve bedrijfsgerichte projecten. Vanwege hun vaak 
complexe karakter worden deze projecten op hun innovatieve waarde getoetst in het zgn. 
Innovatie-overleg waarbij indien nodig ook externe expertise wordt ingewonnen. De 



definitieve besluitvorming vindt plaats in de INTERREG VA stuurgroep van de Euregio 
Rhein-Waal. 

 
In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van 30 juni 2016 
werden de volgende bovenregionale Strategische Initiatieven ten laste van het 
bovenregionale budget van prioriteit 1 goedgekeurd: 

 
- Spectors (Kosten € 9.884.989,00; EU-Mittel 4.942.494,00) 
 
- E-Bus: In motion Charging (Kosten € 8.656.818,00; EU-Mittel 4.328.409,00) 
 
Deze Strategische Initiatieven werden door het INTERREG Innovatie Overleg positief 
geadviseerd; deze adviezen werden door de INTERREG VA stuurgroep Euregio Rijn-
Waal overgenomen. 
 

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

 
 
Besluitvoorstel:  
Bespreking en ter kennisneming 
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ERW V Projektübersicht
04.10.2016

Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner
Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZ
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €       148.166,00 €        148.166,00 €   30.000,00 €     -  €                     
2 Grenzen Bewegen 788.035,50 €          394.020,00 €          98.505,00 €          -  €                 -  €                 -  €                     
2 De Lernende Euregio 4.754.773,00 €       2.377.387,00 €       284.673,00 €        284.673,00 €   -  €                 -  €                     
2 Plug-in 778.364,42 €          389.182,21 €          91.489,52 €          -  €                 -  €                 -  €                     
2 Krake 3.769.701,98 €       1.884.850,99 €       471.212,75 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €       955.618,02 €          161.191,59 €        60.000,00 €     30.000,00 €     -  €                     
2 Ehealth-1health -  €                         200.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                     
2 Versorgung Verbindet 4.640.682,04 2.320.341,05 €       133.889,75 -  €                 100.000,00 €   -  €                     
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €          214.749,65 €          53.687,41 €          -  €                 -  €                 -  €                     
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €       1.111.293,00 €       277.823,25 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,50 €          -  €                      39.232,25 €     39.252,25 €     -  €                     

Genehmigt 24.655.037,78 €     12.527.521,42 €    1.720.638,27 €    532.071,25 €   199.252,25 €   -  €                     
Budget 20.800.000,00 €   
Restbudget 8.272.478,58 €      

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZ

HTSM Druide 4.096.806,50 €       2.484.903,25 €       -  €                      91.320,01 €     -  €                 195.339,30 €      
Food Food Protects 9.984.334,89 €       4.992.167,45 €       138.000,79 €        138.000,79 €   138.000,79 €   621.003,53 €      
HTSM Rocket 9.994.868,76 €       4.997.434,38 €       330.584,84 €        -  €                 -  €                 495.183,02 €      
HTSM Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €       241.531,00 €        21.600,00 €     -  €                 496.516,00 €      
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €       171.662,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     

Genehmigt 42.617.817,15 €     21.745.408,08 €    881.778,63 €        250.920,80 €   138.000,79 €   1.808.041,85 €   

Prio Genehmigt Prio 1 Sonstig  Kosten EU GLD NB Limburg EZ
Reg 1 Intern. Netzwerkbüro 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                     

Genehmigt 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                     
Budget 8.500.000,00 €      
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Restbudget 8.383.325,80 €      

Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ
HTSM DIGIPRO (IPRO) io+ 9.997.726,00 €       4.998.863,00 €       ? ? ? ?
HTSM XCT RFID io+ 3.569.936,25 €       1.784.968,12 €       -  €                      29.905,65 €     -  €                 160.208,86 €      
EnergieClean Energy io + 5.925.000,00 €       2.962.500,00 €       29.625,00 €          29.625,00 €     29.625,00 €     177.750,00 €      
Log I-AT (WE-Pod) io + 8.500.000,00 €       3.500.000,00 €       277.000,00 €        142.000,00 €   -  €                 629.850,00 €      
Reg 1 Skeiron io Dec 1.245.500,00 €       622.750,00 €          39.250,00 €          -  €                 -  €                 58.875,00 €        
Reg 1 Regional Skills io Dec 1.710.000,00 €       855.000,00 €          28.500,00 €          28.500,00 €     28.500,00 €     128.250,00 €      
Reg 1 GAMES ?

14.724.081,12 €    
Prio 2
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Green & Blue Rhine 3.862.667,00 €       1.931.333,00 €       482.833,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.696.662,00 €       424.720,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Aus dem Stimmungstief ?
2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 58 586.927,00 €       293.463,50 €          17.607,81 €          -  €                 17.607,81 €     29.346,35 €        
2 Oranjeroute 184.889,08 €          92.444,54 €            21.472,27 €          -  €                 -  €                 -  €                     
2 Demokratieschiff 2.500.000,00 €       1.250.000,00 €       312.500,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     
2 Oorlog en vrijheid 1.672.970,00 €       836.485,00 €          209.121,25 €        -  €                 -  €                 -  €                     

6.980.065,04 €       

Gesamt Pipeline 44.934.965,13 €     21.704.146,16 €    
Gesamt Genehmigt 67.507.599,13 €     34.389.603,70 €    
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INTERREG Gremien
NRW NDS NL D LA/STG

326.332,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
98.505,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt

594.347,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
91.489,52 €         -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt

471.212,75 €      -  €                     -  €                     -  €                     02.12.2015 Genehmigt
286.682,40 €      -  €                     -  €                     -  €                     02.12.2015 Genehmigt

-  €                     -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt
233.889,75 €      -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt

53.687,41 €         -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt
277.823,25 €      -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt

78.464,25 €         -  €                     -  €                     -  €                     15.09.2016 Genehmigt
2.512.433,33 €   -  €                     -  €                     -  €                     

NRW NDS NL D LA/STG

325.565,50 €      -  €                     38.906,19 €        -  €                     10.03.2016 Genehmigt
1.035.005,90 €   -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt

683.034,52 €      341.517,26 €      198.783,91 €      -  €                     10.03.2016 Genehmigt
827.527,00 €      -  €                     67.436,00 €        -  €                     30.06.2016 Genehmigt
171.662,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt

3.042.794,92 €   341.517,26 €      305.126,10 €      -  €                     

NRW NDS NL D LA/STG
-  €                     -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt
-  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
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NRW NDS NL D Overijssel Drenthe Groning
786.931,00 €      -  €                     786.931,00 €      -  €                     ? -  €               -  €               
267.014,76 €      -  €                     76.900,25 €        -  €                     -  €                 -  €               -  €               
296.250,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     29.625,00 €     -  €               -  €               
692.835,00 €      356.915,00 €      -  €                     -  €                  -  €                 -  €               -  €               

98.125,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
213.756,00 €      -  €                     -  €                     -  €                  -  €                 -  €               -  €               

219.919,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
482.833,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
424.720,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               

68.494,38 €         48.891,02 €        -  €                     -  €                     17.607,81 €     17.607,81 €   
21.472,27 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               

312.500,00 €      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
209.121,25 €      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
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Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 20.10.2016 | 1/16

Prio Strategische 
Initiative

Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood

Food-ProTecTs 
(Voedselveiligheid & technologie)

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 (Regional Collaboration 
on 
Key Enabling Technologies)

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 
(Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte)

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
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Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 20.10.2016 | 2/16

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

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 (I-Pro/KMU Digitrans)

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

9.997.726,00 €          4.998.863 €

Antrag/ausgearbeitetes Konzept
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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 €          1.784.968,13 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Energie 

Skeiron

Skeiron ontwikkelt binnen dit INTERREG project met partners een hoog 
efficiënte vliegende windturbine die wél voldoet. Skeiron combineert 
vliegtuig-, windturbine,- en kabel-technologie tot een kleine vliegende 
windturbine. Het concept vraagt weinig materialen en hulpmiddelen, 
werkt automatisch en is goedkoop te onderhouden.

Skeiron entwickelt innerhalb dieses INTERREG Projekts mit Partnern eine 
hoch-effiziente fliegende Windturbine, die allen Anforderungen 
entspricht. Skeiron kombiniert Flugzeug-, Windturbine- und Kabel-
Technologie in einer kleinen fliegenden Windturbine. 

Qconcepts D&E BV

ERW

1.245.500,00 €          622.750,00 €             

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Energie 

Clean Energy Crossing De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
gesloten 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 geschlossenen KMU Clustern rundum die 
Interessensgebiete elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids 
und nachhaltige und dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt

ERW

5.925.000,00 €          2.962.500,00 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I

GAMES!
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

-  €                           -  €                           

Idee/Grobkonzept

I

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.

Huis Brabantse kempen/IMBSE

ERW

1.710.000,00 €          855.000,00 €             

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Logistik

I-AT (WE-Pod)

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

Provincie Gelderland

ERW

8.500.000,00 €          3.500.000,00 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept
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I

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

ERW/Oost NV

ERW

-  €                           -  €                           

Idee/Grobkonzept

I

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

-  €                           -  €                           

Idee/Grobkonzept

I LS&Health

Neuregio

Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen (o.a. implanteerbare RGB-LED lichtbronnen, 
Spectroscopische biosensoren, Smart Bioimaging Cams, implanteerbare 
fluorrecentiemicroscoop). IO negatief.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen ( u.a. implantierbare RGB-LED Lichtquellen, Spektroskopische 
biosensoren, Smart Bioimaging Kameras, implantierbare 
Fluoreszenzmikroskope). IO Negativ.

Hochschule Rhein-Waal

ERW

8.092.692,00 €          4.046.346,00 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health

Nanosense 2.0

In dit project worden innovaties ontwikkeld die berusten op het – via een 
volledig nieuwe methode –  aanbrengen van peptiden op sensoren, de bio-
nanosensor technologie en het koppelen daarvan aan software. Het te 
ontwikkelen systeem is geschikt voor vroegtijdige opsporing, preventie 
en detectie van bijvoorbeeld kankercellen en ziektekiemen, zoals 
multiresistente bacteriën, virussen en antibiotica residuen in vloeistoffen. 
IO negatief.

In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt, die auf der 
Anwendung von Peptiden auf Sensoren (mittels eines völlig neuen 
Methodes), eine sogenannte Bio-Nano-Sensor-Technologie in 
Kombination mit zu entwickelnder Software. Das neu entwickelte System 
ist geeignet für die Früherkennung, Prävention und Erkennung von 
beispielsweise Krebszellen, und Pathogenen, einschließlich 
multiresistenter Bakterien, Viren und Antibiotikarückständen in 
Flüssigkeiten. IO Negativ.

CBMR Scientific  BV

ERW

3.990.150,00 €          1.995.075,00 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept
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I

Reach

Aktiviteitenprogramma ter stimulering van samenwerking, 
netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve sector (MKB) in 
Arnhem en Düsseldorf ter versterking van de creatieve economie.

Aktivitätenprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit, 
Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des Kreativsektors (KMU) 
in Arnhem und Düsseldorf zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

HAN/Artez/Oost NV

ERW

-  €                           

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Acces
Co-creatie van innovatieve transnational transport strategien in de 
grensregio in relatie tot 2 TEN-T CNC's North Sea-Baltic Corridor en Rhine-
Alpine Corridor. 

Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion unter Berücksichtigung der 2 TEN-T- CNC's North Sea-Baltic 
Corridor und Rhine-Alpine Corridor.

Provinz Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

MKB Digitrans

Ontwikkeling van de digitale transformatie in midden en kleinbedrijf MKB 
in het werkgebied van de Euregio Rijn Waal en EUREGIO in de grensregio’s 
van Nederland en Duitsland. Deels verwerkt in SI Digipro.

Entwicklung der digitalen Veränderungprozesse im Mittelstand im 
Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal und der EUREGIO. Teilweise 
verarbeitet in SI Digipro.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement

Bevordering van de innovatie in de tuinbouwtoelevering in de Euregio 
Rijn Waal door ontwikkeling en inpassing van technologieën voor een 
duurzaam management van gewas, ziekten en plagen, onkruid en water 
in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 

Erarbeitung eines innovativen Systems von Produkten und 
Dienstleistungen 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

LoRa Sensor Netwerk

Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.
Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I AgriFood

BioRaft-ND 

Cluster van technologiebedrijven en launching customers ontwikkeld een 
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.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Launching Customers 
entwickelt ein 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

(door)Onwikkeling van de wijnbouw in het grensgebied Gelderland/Kreis 
Kleve middels een (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. (Vanaf 
01.01.2016 is wijnbouw toegestaan in de Kreis Kleve)

(Weiter-)Entwicklung des Weinanbaus im Grenzgebiet Gelderland/Kreis 
Kleve mittels eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau (ab 
dem 01.01.2016 ist Weinbau im Kreis Kleve erlaubt).

De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals Cluster van technologiebedrijven ontwikkeld intelligent 

verlichtingssysteem voor ziekenhuizen enerzijds gericht op 
energiebesparing en anderzijds  gericht op het beïnvloeden van het 
bioritme van patiënten.

Cluster von Technologie-Unternehmen entwickelt ein intelligentes 
Beleuchtungssystem für Krankenhäuser einerseits mit dem Ziel der 
Energieeinsparung und andererseits zur Beeinflussung des Biorythmus 
der Patienten.

ISIS GMBH,

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Energie Effizienz E-Bike 

Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor betere energie-efficiecy voor E-
Bikes. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für die verbesserte Energie-Effizienz bei E-
Bikes entwickeln möchten.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Transitiemodel duurzame energie
Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie (o.a. Smart 
grids/power machting, Co2-reductie)

Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie (u.a. Smart 
Grids/Energie-Abgleich, CO2-Reduzierung)

MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business Combinatie-project. 
• Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en 
jonge bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
• Technologische kennistransfer naar MKB.
• Bevordering technologisch ondernemerschap.

Kombinationsprojekt. 
• Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s 
und junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.
• Technologische Wissenstransfer zu den KMU.
• Förderung technologischen Unternehmertums.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Dijk van de toekomst
Cluster van technologiebedrijven, kennisbedrijven en Launching 
customers werkt samen aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van 
nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest 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

Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve zonnencel-systemen ontwikkelen.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Solarzellen-Systeme entwickeln.

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket

Jetzt Bestandteil Projekt Rocket

Uni DUE

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Kingdom (Cluster Diamond)

Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
sensor-gebaseerde innovatieve systemen ontwikkelen voor het meten 
van ‘non-invasively blood glucose levels’ bij diabetes voor zowel de 
patiënten-markt als de professionele markt. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme zur Messung von ‘non-invasively blood 
glucose levels’ bei Diabetis sowohl für den Patientenmarkt als auch für 
den professionellen Handel entwickeln. 

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I

E-Laad

Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos

Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Gar-Go-Boat

Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 

Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Printerreg

Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.

Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Prio
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

II

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

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

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €        389.182,21 €             

Genehmigt durch LA

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €     2.316.664,00 €         

Genehmigt durch LA

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €     2.320.341,02 €         

Genehmigt durch LA

II

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

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €     2.377.193,50 €         

Genehmigt durch LA

II

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

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

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €     1.884.850,99 €         

Genehmigt durch LA

II

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

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €        394.017,50 €             

Genehmigt durch LA

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €             

Genehmigt durch LA

II

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

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

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €        214.749,65 €             

Genehmigt durch LA

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

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

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

II Liberation Trail Aachen-Arnhem

Ontwikkeling grensoverschrijdende fietsroute Aachen-Arnhem rondsom het thema W.O. 2 44-
45. 

Entwicklung grenbzüberschreitender Fahradroute zu das Themen "2. Weltkrieg 44-45. RBT KAN ERW         850.000,00 €              425.000,00 € Idee/Grobkonzept

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 €           1.696.662,00 € Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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         901.000,00 €              450.000,00 € Idee/Grobkonzept

II

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

Stichting ECNC 

ERW

-  €                      -  €                           

Idee/Grobkonzept

II

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.

?

ERW

-  €                      -  €                           

Idee/Grobkonzept

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

184.889,00 €        92.444,54 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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

586.927,00 €        293.463,50 €             

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II

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

1.672.970,00 €     836.485,00 €             

Idee/Grobkonzept

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

2.500.000,00 €     1.250.000,00 €         

Idee/Grobkonzept

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

3.862.667,00 €     1.931.333,50 €         

Antrag/ausgearbeitetes Konzept
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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      1.800.000,00 €              900.000,00 € 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



Ausschuss für Finanzen und Projekte
Commissie voor Economische Aangelegenheden
03.11.2016
TOP 3.1a Anlage 2 / Punt 3.1a Bijlage 2

Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

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

Integreren van NL en D onderwijsstructuren binnen 1 schoolorganisatie (pilot) om later 
doorleren in zowel het eigen land als het buurland te vereenvoudigen.

Integration von NL und D Ausbildungsstrukturen innerhalb 1 Schulorganisation (Pilot) um das 
spätere Weiter lernen im sowohl eigenem land als im Nachbarland zu vereinfachen. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Projektname/Projectnaam Projek(c)tnummer Leadpartner Partner(s) Geplante Kosten / 
geplande kosten

Genehmigte Förderung/ 
goedgekeurde subsidie

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel

Kurzbeschreibung / korte omschrijving

Exclusief in groente 2016P03 Neijenhuis HAS Kennistransfer en Bedrijfsop-
leidingen, Aleven, Bioland-
Gärtnei Brands, Richtersgut

39.979,00 € 19.979,00 € 29.01.2016 I.1 und I.2 Machbarkeitsstudie zwecks Entwicklung eines geeigneten Finanzierungs-
models für lokale agrarische Betriebe. Haalbaarheids-onderzoek m.b.t. 
de ontwikkeling van een geschikt financierings-model voor lokale 
agrarische bedrijven

Innovationsbefähigung 2016P02 BGI Straelen VGB Aalsmeer 50.000,00 € 25.000,00 € 04.03.2016 I.2 Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Erschließung derInnovationskraft 
für die grüne Branche im Bereich der
Euregio mit den Trends Urban-Gardening und Garden-Living. 
Ontwikkelen van uitgangspunten voor de groene branche in de Euregio 
m.b.t. de trends Urban-Gardening en Garden-Living

Mijnbuurtje 2016P04 Mijnbuurtje (Munity 
Services BV)

Gemeinde Kranenburg, Stichting 
Welzijn Groesbeek, Stichting 
Wijkkrant & wijkwebsite 
Nijmegen-Oost, Senioren- 
residenz Kranenburg

51.085,00 € 25.000,00 € 29.01.2016 II.3 Aufbau eines interaktiven, grenz-überschreitenden Offline- und Online-
Nachbarschafts-netzwerkes 
Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, bei dem Bürger ebenso 
wie Gemeinden, private und öffentliche Organisationen beteiligt sind. 
Opbouw van een interactieve, grens-overschrijdende offline- en online 
buurt-netwerk Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, waarbij 
burgers, gemeenten en private en openbare instellingen bij betrokken 
worden.

International Junior Councillor 
Advisor

2016P01 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Radboud 
Universiteit Nijmegen

50.000,00 € 25.000,00 € 29.01.2016 II.3 und II.4 Mentoring-Projekt in dem Ratsmitglieder Studenten begleiten und 
andersherum Studenten Rats- mitglieder beraten. Mentoring-project 
waarin raadsleden studenten begeleiden en andersom studenten 
advies verlenen aan raadsleden.

Veiligheid zonder grenzen 2016P06 Stadt Kleve Freiwillige Feuerwehr Kleve-
Rindern, Brandweer Millingen 
aan de Rijn, Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid

49.971,00 € 24.810,00 € 04.03.2016 II.4 Intensive Zusammen-arbeit der Feuerwehren aufgrund gestiegener 
Anforderungen und Pflichten an die Führungskräfte, 
Atemschutzgeräteträger,Dokumentations-pflichten, sowie 
Ausbildungsinhalte. Intensieve samen-werking tussen de brandweren 
op basis van verhoogte eisen en plichten aan de leidinggevenden, 
ademhalings-beschermingsaparatuur, documentatieplichten en 
opleiding.

200 Jahre D/NL Grenze 2016P05 Gemeinde Kranenburg Gemeente Berg en Dal, 
Grenzlandkomitee Kranenburg

8.750,00 € 4.375,00 € 04.03.2016 II.1 Grenzüberschreitende Gedenkveranstaltung zur Feststellung des 
heutigen Grenzverlaufs in Kranenburg zum 200. Mal. 
Grensoverschrijdend herdenkings-evenement ter vastlegging van de 
huidige grens in Kranen-burg voor de 200e keer.

Automatische Kolonieteller 2016P08 TEVEL Techniek BV 
Westervoort

SMD Production Technology 
Krefeld

51.480 € 25.000 € 29.04.2016 I.1 und I.2 Entwicklung eines automatischen Koloniezählers, zwecks Verbesserung 
der Lebensmittelqualität und Lebens-mittelsicherheit in der „Food“-
Industrie. Ontwikkelen van een automatische kolonieteller, om de 
levensmiddelkwaliteit en –zekerheid in de food-branche te verbeteren.

Ausschuss für Finanzen und Projekte
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Grensverleggend verkennen op 
het gebied van muziek

2016P14 Stichting Akoesticum Ede Landesmusikakademie NRW e.V. 
Heek

24.201,00 € 11.941,00 € 29.04.2016 II.1 Grenzüberschreitender Austausch zweier Musikschulen mit Themen wie 
Musik-erziehung, Integration von Flüchtlingen, Musizieren mit 
Behinderten und Senioren, sowie Sondierung unter-schiedlicher 
Strukturen. Grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee 
muziekscholen met thema´s zoals vorming, integratie van vluchte-
lingen, muziek maken met mensen met een beperking en ouderen en 
verkenning van wederzijdse structuren.

Corrie en Joseph 2016P10 Stichting Het Wilde Oog 
Nijmegen

Bildungszentrum Wasserburg 
Rindern

59.512,00 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Kunstprojekt bei dem Kunst von Beuys mit Tracht aus Spakenburg 
kombiniert wird, durchgeführt von 2 
Schulen aus Kleve und 2 aus Nijmegen. Kunstproject waarin de kunst 
van Beuys gecombineerd wordt met Spakenburgse kleeddracht, 
uitgevoerd door twee scholen uit Kleve en 2 uit Nijmegen. 

Op de grens / Auf der Grenze 
(Huis Wylerberg)

2016P11 Stichting Vogelonderzoek 
Nederland

Musik Biennale Niederrhein, 
Kulturraum Niederrhein

44.300,00 € 22.150,00 € 29.04.2016 II.3 Diverse Aktivitäten rund um Huis Wylerberg zu den Themen Musik, 
Theater, Austauschprogramm mit 
behinderten Menschen, Lesungen etc. Diverse activiteiten rond om Huis 
Wylerberg met thema´s zoals muziek, theater, uitwisselingsprogramma 
voor mensen met een beperking, lezingen enz.

Poetry Film across the borders 2016P09 Stichting DZIGA Nijmegen Filmwerkstatt Münster 30.016,00 € 10.000,00 € 29.04.2016 II.3 Grenzübergreifender Workshop für junge Dichter und Filmemacher aus 
Deutschland und den Niederlanden 
zwecks gemeinsamer Produktion von Poesie-filmen. 
Grensoverschrijdende workshop voor jonge dichters en filmmakers uit 
Duitsland en Nederland voor gezamelijke productie van poëzie-films. 

Grenzenlos Reiten 2.0 2016P12 Niederrhein Tourismus Stichting Routebureau Noord- en 
Midden-Limburg, Grenzenlos 
Reiten e.V., Pferdesportverband 
Rheinland e.V., 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 
GmbH, EAW Kreis Wesel, Kreis 
Kleve, Bauen und Umwelt, 
Kreisverband Kleve der 
Freizeitreiter und –fahrer in 
Deutschland e.V., Kreis Wesel, 
Natur-, Landschaftsschutz, 
Landwirtschaft, 
Kreispferdesportverband Kleve 
e.V., Kreispferdesportverband 
Wesel e.V.

50.000,00 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist es, die bereits vorhandenen Reitwege und 
Reitrouten der Region neu zu sortieren, eine Neu-beschilderung vor-
zubereiten und auf digitalem Wege die Routen und Strecken zu erfassen 
und online 
abzubilden. Doelstelling van het project is, de reeds aanwezige ruiter-
paden en ruiterroutes opnieuw te categoriseren, bewegwijzeren, 
digitaliseren en online beschikbaar te maken.



Wanderkarte Reichswald 2016P13 Kleve Marketing Gemeinde Kranenburg, 
Gemeinde Bedburg-Hau, Stadt 
Goch, Gemeente Berg en Dal, 
Gemeente Gennep

8.325,00 € 4.162,50 € 29.04.2016 II.3 Da keine umfassende Wanderkarte für das  Naherholungsgebiet 
Reichswald existiert, haben die o.g. 
Partner beschlossen, eine Wanderkarte erarbeiten zu lassen, welche sich 
sowohl an Touristen als auch an wanderbegeisterte Bewohner der 
Region richtet. Omdat er geen omvattende wandel-kaart bestaat voor 
het recreatiegebied Reichs-wald hebben de boven-genoemde partners 
be-sloten om een kaart te laten ontwikkelen die bestemd is voor 
toeristen en ook wandelenthousiaste mensen uit de regio.

Grenzüberschreitende 
Begegnung für hochbegabte 
Nachwuchspianisten aus D und 
NL

2016P07 Wasserburg Rindern Gesellschaft für internationale 
Begegnungen e.V., Stichting 
Podiumkunsten de Weijer, 
Vrienden van de Oude Jan

39.222,00 € 19.611,00 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist die gemeinsame Be-gegnung hochbegabter junger 
Pianisten, die sich üblicherweise 
nur als Konkurrenten bei internationalen Klavier-
Wettbewerben erleben. Doel van het project is de gemeenschappelijke 
ontmoeting van begaafde jonge pianisten die normaalgesproken 
elkaar als concurrenten ontmoeten tijdens internationale wedsstrijden. 

Vereint Geschichte leben 2016P15 Historische Kring Huissen Emmericher Geschichtsverein 35.950,00 € 17.200,00 € 08.07.2016 II.3 Thema ist die gemeinsame, grenzüberschreitende Geschichte rund um 
die Clever Enklaven, die vor genau 200 Jahren niederländisch wurden. 
Dies soll nun diskutiert und einer größeren Öffentlichkeit transparent 
gemacht werden. Die Recherche mündet in einem Buch, dass als 
Material  Schulen, Organisationen und Verwaltungen frei zur Verfügung 
gestellt werden soll. Thema is de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie rond om de Cleefse enclavesdie precies 
200 jaar geleden Nederlands werden. Dit wordt nu besproken en breed 
openbaar en tranparant gemaakt. Als resultaat verschijnt er een boek 
dat scholen, organisaties en openbare instellingen gratis ter 
beschikking gesteld wordt.

Obstbaumalleen in der ERW 2016P16 ECNC - European Centre for 
Nature Kleve

Gemeente Overbetuwe, 
Gemeente Arnhem, Stadt 
Rheinberg, Ökozucht Buckow 
GmbH Xanten, RBT Rivierenland

50.013,80 € 25.000,00 € 09.09.2016 II.2 Ziel des Projektes ist es, einen Plan hinsichtlich der Entwicklung eines 
Obstalleen-Netzwerkes in der Euregio Rhein-Waal aufzusetzen, die für 
eine grenz-überschreitende, gesellschaftliche, ökonomische und 
ökologische Verbindung in der Region sorgt. Doel van het project is het 
opstellen van een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van een 
fruitalleen-netwerk in de Euregio Rijn-Waal, die voor een 
grensoverschrijdende, maatschappelijke, economische en ecologische 
verbinding in de regio zorgt.

Euregionale EXXL 2016P17 Stadt Duisburg Provincie Gelderland 51.000,00 € 25.000,00 € 09.09.2016 I.2 Mit diesem Projekt  beabsichtigen die Mitgliedskörperschaften der 
Euregio Rhein-Waal, sich um die von der Landesregierung NRW 
ausgeschriebenen Wettbewerbe der  REGIONALEN 2022 – 2025 zu 
bewerben. Das Ziel des beantragten People II People-Projekts ist es, den 
Prozess dieser Bewerbung anzuschieben und zu koordinieren. Met dit 
project  stellen de bij de Euregio Rijn-Waal aangesloten leden zich ten 
doel, te solliciteren naar deelname aan de door de deelstaatregering 
van Noordrijn-Westfalen uitgeschreven strijd van de REGIONALEN 2022 
– 2025. Het doel van het aangevraagde People II People-project is om 
deze sollicitatie te coördineren en een duwtje in de rug te geven



Natürlich gesunde Kälber in 
Deutschland und den 
Niederlanden

2016P18 Feed Innovation Service BV 
Wageningen

Haprodia GmbH Garrel, GIQS e.V. 
Kleve

50.000,00 € 25.000,00 € 07.10.2016 I.1  Innerhalb dieses Projektes soll ein natürliches Produkt entwickelt 
werden, das das Wachstum des Parasiten Cryptosporidium parvum, der 
für eine hohe Sterblichkeit bei Kälbern sorgt, im Tier bremst. Binnen dit 
project wordt een natuurlijk product ontwikkelt dat de groei van de 
parasiet Cryptosporidium parvum, die voor een hoog aantal 
sterfgevallen bij kalveren zorgt, in het dier zelf remt.

Summe 743.804,80 € 359.228,50 €
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Strategische Initiatieven in voorbereiding 

De volgende projectvoorstellen voor Strategische Initiatieven, gefinancierd uit het 
bovenregionale budget van het INTERREG VA Programma Deutschland-Nederland, worden 
op dit moment ter besluitvorming december 2016 uitgewerkt: 
 

1. Digipro 
Leadpartner: Oost NV  
Totale kosten: € 9.997.726, EU: € 4.998.863 
 
Doel van het project is de ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente 
producten (Smart Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair 
van opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. Het Innovatie Overleg heeft het 
project reeds positief beoordeeld. 
 
 

2. Cleantech Energy Crossing 
Leadpartner: Stichting KIEMT 
Totale kosten: € 5.925.000, EU: € 2.962.500 
 
De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw overleg met de 
regionale overheden een cleantech innovatieproject met gesloten MKB-clusters 
rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-homes & smart-grids en 
duurzame en decentrale opwekking. Het Innovatie Overleg heeft het project reeds 
positief beoordeeld.  

 
 
Strategische Initiatieven zijn grote innovatieve bedrijfsgerichte projecten. Vanwege hun vaak 
complexe karakter worden deze projecten op hun innovatieve waarde getoetst in het zgn. 
Innovatie-overleg waarbij indien nodig ook externe expertise wordt ingewonnen. De 
definitieve besluitvorming vindt plaats in de INTERREG VA stuurgroep van de Euregio 
Rhein-Waal. 
 
 
Besluitvoorstel:  
ter kennisneming 
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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor Financiën en Projecten Aangelegenheden ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 

a.  XTC-RFID 

b.  Interregional Automated Transport (IAT) 

c.  Regional Skills 

d Nachbarkultur & buurtaal 

e In het spoor van de Oranjes  

f The Green and Blue Rhine Alliance 

g Arbeidsmarkt in de grensregio´s D-Nl 

 
De projecten XTC-RFID en IAT zijn projecten van een Strategisch Initiatief. Deze werden 
door het Innovatie Overleg positief beoordeeld. 
 
De anderen projecten zijn Regional Projecten. 
 
Per project zijn een korte notitie en het projectconcept bijgevoegd. 
 
De initiatiefnemers van de projecten zijn uitgenodigd om hun projectvoorstel toe te lichten. 
De aanwezige commissieleden hebben tijdens de vergadering de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de projectaanvragers. 
 
Vervolgens worden de projecten in afwezigheid van de aanvragers besproken en wordt er 
per project een standpuntbepaling geformuleerd. 
 
De besluitvorming over de projecten vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en standpuntbepaling 
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INTERREG VA 
 
XTC-ID eXtreme Temperature RFID Transponder 
Het XTC-ID project ‘eXtreme Temperature RFID Transponder’ concentreert zich op de 
ontwikkeling van een speciale bij extreme temperaturen bruikbare identificatie-technologie. 
Met de gebruikelijke RFID technologie is een betrouwbare en reproduceerbare identificatie 
van producten mogelijk; dit is belangrijk voor de industrie 4.0 en het Internet of Things (IoT). 
Doel van het project is, op korte termijn ook toepassingen en markten te bedienen met een 
zeer robuuste en unieke ‘eXtreme temperature chip ID technologie’ voor die situaties 
waarbij de gebruikelijke identificatiesystemen zoals barcode of RFID niet te gebruiken zijn of 
niet kunnen functioneren. Een dergelijke XTC-ID technologie is gevraagd voor producten in 
de automotive- sector en de avionica-sector en voor de fabricage van producten onder 
permanente extreme temperaturen. Daarnaast wordt het gebruik van deze XT-chips in de 
medische-techniek en de biotechnologische procesketen uitgetest. 
Prioriteit van de deelnemende partners is de versterking van de eigen innovatiekracht in 
relatie met duurzame groei. Het project draagt bij aan de kennis-alliantie tussen bedrijven en 
kennisinstellingen in het grensgebied. Het uitstralingseffect is zowel regionaal als 
bovenregionaal van toepassing, gelet op de wereldwijde vermarkting en inzet van de nieuwe 
technologische producten. De duurzame sociaal-economische effecten (werkgelegenheid) 
komen vooral het gebied van de Euregio Rijn-Waal ten goede.  
 
Leadpartner Intellilabs Deutschland Ltd., Kamp-Lintfort 
Projectpartners IMST GmbH (Kamp-Lintfort), 

Joint Analytical Systems Benelux BV 
(Eindhoven), Universiteit Twente 
(Enschede), DNL-Contact GmnH 
(Steinfurt) 

Projectvolume € 3.569.936,15 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie   
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht. 
Een positief advies van het Innovatie-
Overleg en van een neutrale expert liggen 
voor. 

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

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a. het Wirtschaftsministerium NRW, Land 
Niedersachsen, Ministerie van 
Economische Zaken en diverse provincies. 
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Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG VA 
 
IAT – Interregional Automated Transport 
Dit project richt zich op de technologische ontwikkeling van autonome mobiliteit in het weg-
vervoer en de grensoverschrijdende consequenties daarvan. Daartoe worden in het project 
verschillende grensoverschrijdende testen van autonome voertuigen op de openbare weg 
gefaciliteerd waarondert platooning door trucks, de autonome shuttlebus en autonome 
pakketbezorging). Daarmee kan het project met zijn doel wezenlijk bijdragen aan de 
profilering van het programmagebied als  logistieke hotspot van Europa en levert het een 
bijdrage aan de ontwikkeling van een grote diversiteit aan technologische innovaties die een 
bestanddeel zijn van toekomstige logistieke oplossingen  en  derhalve  bijdragen aan  de  
concurrentiepositie van het MKB.  
Deze nieuwe producten kunnen worden verdeeld over 2 groepen: 

- Sensortechnologie/softwaremodules (geïntegreerde beeldherkenning, navigatie, 
autopiloot, communicatie). 

- Ondersteunende producten- en -processen voor vlootbeheer, 
certificeringsprogramma’s, autonoom besturingssysteem op hogere 
voertuigsnelheid, rem- en stuursystemen, accu- en laadsystemen, veiligere 
voertuiginrichtingen. 

Deze nieuwe producten en systemen worden binnen het project ontwikkeld en uitgetest voor 
procesinnovaties in goederen- en personen vervoer. Het project kan  worden ingepast in het  
Strategische Initiatief ‘Logistiek’. 
 
In de directe projectpartnerstructuur zijn 13 MKB’s incl. 10 later te seleceteren MKB’s (Open 
Innovatieplatform), 4 grote bedrijven en 4 kennisinstellingen geïntegreerd; daarnaast 
participeren nog 28 geassocieerde partners (waarvan 8 MKB’s). De projectpartners richten 
zich bij de (door-)ontwikkeling van de geïntegreerde en gekoppelde producten en diensten 
voor autonoom personen- en goederenvervoer op kennis- waardecreatie bij toeleveranciers 
van de auto-industrie en de logistieke sector in de Duits-Nederlandse grensregio. Het 
project levert daarmee een versterking op van de positie van de Euregio Rijn-Waal als 
centrale schakel in de Duits-Nederlandse kennis-alliantie. 
 
Leadpartner Provincie Gelderland (Arnhem) 
Projectpartners Green Dino B.V. (Wageningen), VPS B.V. 

(Wageningen), HAN (Arnhem),  ASEAG 
(Aachen), DAF Trucks N.V. (Eindhoven), 
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(Aachen), IKEM (Greifswald), Kadaster 
(Apeldoorn), RWTH (Aachen), Spring 
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Verkehrsgesellschaft , TÜV Rheinland 
(Düsseldorf), FromAtoB (Hoevelaken), 
Dyntec (Enschede), TU Delft, Electrobit 
(Braunschweig), IBEO GmbH 
(Hamburg), Cyclomedia (Zaltbommel), 
Deutsche Post (Bonn), Post NL (Den 
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Naam: Partner Provincie Gelderland
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: RWTH AACHEN UNIVERSITY
Plaats: AAchen (Aachen, Kreisfreie Stadt)

Naam: IKEM
Plaats: Greifswald (Greifswald, Kreisfreie Stadt)

Naam: Kadaster
Plaats: Apeldoorn (Veluwe)

Naam: ASEAG Aachener Strassenbahn und energieversorgungs-AG
Plaats: Aachen (Aachen, Kreisfreie Stadt)

Naam: HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Spring Innovation
Plaats: Son en Breugel (Zuidoost-Noord-Brabant)

Naam: Green Dino B.V.
Plaats: Wageningen (Veluwe)

Naam: Ford Research & Innovation Center
Plaats: Aachen (Aachen, Kreisfreie Stadt)

Naam: DAF Trucks N.V.
Plaats: Eindhoven ()

Naam: Stadtwerke Osnabrück
Plaats: Osnabrück (Osnabrück, Kreisfreie Stadt)

Naam: veenis professional services B.V.
Plaats: Wageningen (Veluwe)

Naam: Partner KMU / MKB - I-AT
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Overige projectpartners

Samenvatting project

Kern van de inhoud van het project “I-AT” is de samenwerking van het MKB met onderzoeksinstellingen, grote 
ondernemingen en overheidsinstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied in een projectconsortium, om de 
kennistransfer en productinnovaties in het Nederlands-Duitse grensgebied verder te bevorderen.  Dit consortium 
biedt behalve een vaste projectpartnerstructuur ook ruimte voor andere MKB-bedrijven om aan dit euregionale 
netwerk deel te nemen en ervan te profiteren. Concreet gaat het daarbij om de (door-)ontwikkeling van technische 
innovaties en oplossingen op het gebied van automatiseringsprocessen, ICT, kunstmatige intelligentie, meet- en 
sensortechnologie voor de automotive- en logistieke sector. Met het oog op de verdere uitbreiding van de eigen 
knowhow en technologische competentie op het gebied van autonoom rijden door de ontwikkeling van prototypen 
en de uitvoering van testreeksen in de regio.
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WP 1: Grensoverschrijdend open innovatieplatform

Realisering van een open innovatie- en testplatform voor de ontwikkeling van een automatisch rijdende 
shuttlebus (WEpod) op prototypebasis, in de volgende stappen:
- Conceptontwikkeling op basis van de noodzakelijke funktionele eisen
- Definitie van de technische specificaties
- Ontwikkeling van een modulaire architectuur om modificaties efficiënt te kunnen uitvoeren
- Programmering en software-ontwikkeling
- Ontwikkeling individueel voertuigdesign
- Ontwikkeling van een voertuigbasis
- Ontwikkeling van een prototype
- Verdere ontwikkeling in een open testlaboratorium met belangrijke stakeholders (Autocluster NRW,
Automotive.NL, Ford)

In dit werkpakket werken de volgende partners grensoverschrijdend samen:
- RWTH uit Aachen (Universiteit, Leiding WP 1, coördinatie, systeemintegratie, ontwikkeling prototypen)
- Green Dino uit Wageningen (MKB, ontwikkeling autopiloot en testfasen veiligheid)
- Spring Innovation uit  Son en Breugel (MKB, technisch projectmanagement, functioneel bestek)
- Kadaster uit  Apeldoorn (Private-Public-Partnership, HD-kaarten, navigatie en routeplanning)
- Ford uit Aachen (grote onderneming, ontwikkeling sensortechnologie)
- Provincie Gelderland uit Arnhem (overheid, doorontwikkeling WEpod, licentieverlening, verzekeringen etc.)

Verder zijn volgende geassocieerde partners bij het werkpakket 1 betrokken (zonder kosten):
FromAtoB uit Hoevelaken (MKB, design voertuigcomponenten), Dyntec uit Enschede (MKB, ondersteuning 
ontwikkeling industrieel design), EL-KW uit arnhem (MKB, ondersteuning ontwikkeling industrieel design), 
VTRON uit Düsseldorf (MKB, ontwikkeling sensor- en cameratechnologie), TU Delft (universiteit, 
softwareontwikkeling), Electrobit uit Braunschweig (grote onderneming, softwareontwikkling) en IBEO GmbH 
uit Hamburg (MKB, sensortechnologie, ondersteuning industrieel design).

De geselecteerde partners en de grensoverschrijdende samenwerking in dit projectconsortium verduidelijken 
de cross-over van dit werkpakket: technologische ontwikkelingen o.a. op het gebied van 3-D-printing, robotica 
en sensortechniek worden getest en tot een eerste concrete implementatie gebracht door een samenwerking 
van kennisinstellingen, grote ondernemingen en kleine flexibele en hoog gespecialiseerde MKB-bedrijven. Het 
projectconsortium is hierbij geen closed shop, maar biedt andere MKB‘s en gespecialiseerde dienstverleners als 
innovatieplatform bewust ruimte en budget voor nieuwe mobiliteitspartnerschappen. Daarom wordt 20% van 
het totale budget voor dit werkpakket nog gereserveerd voor aanvullende MKB-partnerschappen (tenminste 
10 nieuwe MKB) en innovaties. De ontwikkeling van de hardware en software vindt hierbij op modulaire basis 
plaats, om zo de meerwaarde voor andere MKB’s en afnemers te vergroten en de technologietransfer verder 
uit te bouwen.

Het werkpakket heeft een looptijd van 36 maanden en omvat een budget van 1,8 miljoen euro.

Na afronding van dit werkpakket zijn o.a. de volgende producten/doelen gerealiseerd: nieuwe producten in de 
sensortechnologie (geschikt voor toepassing in verschillende branches), software-modules (beeldherkenning, 
navigatie, autopiloot, communicatie), ondersteunende producten voor vlootbeheer, resultaten/protocollen 
van testprogramma’s voor de certificering en kwaliteitscontrole, geoptimaliseerde automatische besturing op 
hogere voertuigsnelheid (tot 50 km/u), geoptimaliseerde rem- en stuursystemen, doorontwikkeling accu- en 
laadtechnologie, robuustere en veiligere voertuiginrichtingen.

Concrete maatregelen en activiteiten
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Grensoverschrijdende doorontwikkeling en testbedrijf voor (deels) autonoom rijdende trucks in het 
grensgebied tussen Gelderland en NRW aan de hand van het voorbeeld van ‘bloemen/plantentransporten‘. 
Achtergrond: tot dusver mogen de in LZV’s (Lang en Zwaar Vervoer) vervoerde bloemen/planten niet de grens 
oversteken en moeten op overslagterminals zoals bijv. Venlo kostenintensief op kleinere trucks worden 
overgeslagen. De bedoeling is dat deze lading nu rechtstreeks op meerdere kleine vrachtwagens wordt 
verladen, die in een (deels) autonoom rijdend konvooi de vracht over de grens vervoeren. Dit gebeurt door de 
volgende maatregelen:

- Evaluatie welke transporten van Nordrhein-Westfalen naar Nederland geschikt zijn voor een (deels)
autonoom rijdend konvooi
- Doorontwikkeling en toepassing van een concrete business case op het gebied van ‘Logistiek
bloementransporten‘ voor het MKB, overslagterminals, bloemenveilers, klanten en logistieke ondernemingen
- Prototypische aanpassingen van kleinere transportvoertuigen om deze te gebruiken als zogenoemde
‘platooning truck‘ (deels autonome, in konvooi rijdende vrachtwagens)
- Ontwikkeling van nieuwe modules en meettechnieken voor de gegevensverzameling
- Ontwikkeling van oplossingen voor rusttijden en verzekeringen
- Testritten in Lelystad, Helmond en het Mercedes-testparcours
- Evaluatie van de testresultaten, aanpassingen en kennisverspreiding

In dit werkpakket werken de volgende partners grensoverschrijdend samen:
- DAF uit Eindhoven (grote onderneming, leiding WP 2, doorontwikkeling truck)
- IKEM uit Greifswald (universiteit, ontwikkeling vervoersketen)

Verder zijn volgende geassocieerde partners bij het werkpakket 2 betrokken (zonder kosten):
RDW uit Zoetermeer (overheid, projectmanagement), vanderSloot uit Rijnsburg/Venlo (MKB, ontwikkeling 
vervoersketen), Flora Bloemenveiling uit Rijnsburg (grote onderneming, ontwikkeling vervoersketen), Mercedes 
uit Sindelfingen (grote onderneming, doorontwikkeling truck), TNO uit Helmond (grote onderneming, 
doorontwikkeling truck) en RWS uit Helmond (overheid, ontwikkeling vervoersketen).

Het werkpakket heeft een looptijd van 12 maanden en omvat een budget van 2,3 miljoen euro.

Na afronding van het werkpakket zijn o.a. de volgende producten/doelen gerealiseerd: resultaten testfasen 
(protocollen software en communicatie); een voordeligere, milieuvriendelijkere, snellere en flexibelere 
transportmethode tussen NRW en NL; geoptimaliseerde vervoersketen; impactanalyse voor 
openbare-wegbeheerders; risicoanalyse voor verzekeraars, vergunningsinstanties, certificeringen etc.; 
kenniswinst voor andere diensten, scholing, advisering etc.
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WP 3: Technologische innovatie en testbedrijf pakketvoertuigen

De pakketbezorging is een hoog gespecialiseerd en technologie-intensief segment van de logistieke branche. De 
logistieke ondernemingen hebben er een groot belang bij om kosten te sparen, efficiënter te werken en van de 
technologische ontwikkelingen te profiteren. Tegelijkertijd hebben de gemeenten behoefte aan veilig en 
milieuvriendelijk vervoer van personen, goederen en afval; geïntegreerde logistieke concepten voor goederen 
en mensen zijn de toekomst. Tegen deze achtergrond wordt in dit werkpakket een testbedrijf opgezet en 
uitgevoerd voor een autonoom rijdend personenvoertuig (stadwerke Osnabruck) en pakketbezorging 
(Deutsche Post) in de stad Osnabrück en wel door de volgende maatregelen:
- Aankoop van een shuttle-voertuig en instrumentatie met in WP1 ontwikkelde modules voor automatisch
rijdende wordt aangepast in overleg met WP1.
- Ontwikkeling van toepassingsspecifieke technologie (sensoren, testapparatuur, simulatietools etc.)
- Realisering van de routes met de vereiste digitale kaarten, verzekeringen, licenties, certificeringen etc.
- Ontwikkeling modelproef met zowel de Duitse als de Nederlandse post (pakket bezorging)
- Intensieve public relations gericht op verkeersdeelnemers (veiligheid en comfort), bezorgingsdiensten etc.
- Kennisontwikkeling beleving van passagiers en andere weggebruikers
- Evaluatie en analyse testgegevens, aanpassing technologieën

In dit werkpakket werken de volgende partners grensoverschrijdend samen:
- Stadtwerke Osnabrück uit Osnabrück (grote onderneming, leiding WP 3)
- RWTH uit Aachen (universiteit, ontwikkeling modelproef & business case)
- Kadaster uit Arnhem (overheid, HD-kaarten)
- Provincie Gelderland  uit Arnhem (overheid, projectmanagement)
- HAN uit Arnhem (universiteit, ontwikkeling testfasen, evaluatie)

Verder zijn volgende geassocieerde partners bij het werkpakket 3 betrokken (zonder kosten):
EL-KW uit Arnhem (MKB, ontwikkeling modelproef & business case), Noldus uit Wageningen (MKB, ontwikkeling 
modelproef & Business case), Cyclomedia uit Zaltbommel (MKB, ontwikkeling kaartmaterial), Ibeo Automotive 
Systems GmbH uit Hamburg (MKB, technologie), Deutsche Post uit Bonn (grote onderneming, ontwikkeling 
modelproef) en Post NL (grote onderneming, ontwikkling modelproef).

Het werkpakket heeft een looptijd van 36 maanden en omvat een budget van 1,9 miljoen euro.

Na afronding van het werkpakket zijn o.a. de volgende producten/doelen gerealiseerd: doorontwikkeling 
voertuigtechniek, concept voor 24/7 – bedrijf, business case met afspraken transportdiensten, de nodige geo-
informatie en HD-kaarten, kenniswinst voor andere diensten, scholing, advisering etc.
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Ontwikkeling en uitvoering van een testprogramma voor een autonoom rijdende shuttlebusdienst in de 
corridor RWTH Aachen - Universitätsklinikum – Vaals voor studenten, medisch personeel, patiënten en 
familieleden uit het Klinikum door de volgende maatregelen:
- Integratie van in WP1 ontwikkelde modules op bestaand voertuigconcept.
- Ontwikkeling van toepassingspecifiek benodigde technologie (sensoren, testapparatuur, simulatietools
etc.)
- Realisering van de vereiste corridors met digitale kaarten, verzekeringen, licenties, ontheffingen,
certificeringen etc.
- Ontwikkeling modelproef met ondernemingen
- Ontwikkeling van mobiliteitsdiensten voor eindklanten (bijv. apps)
- Intensieve public relations gericht op verkeersdeelnemers, buslijnen etc.
- Evaluatie en analyse testgegevens, aanpassing technologieën

In dit werkpakket werken de volgende partners grensoverschrijdend samen:
- ASEAGuit Aken (grote onderneming, leiding WP 4, ontwikkeling modelproef)
- VPS uit Wageningen (MKB, advisering, ontwikkeling modelproef)
- Green Dino uit Wageningen (MKB, ontwikkeling modelproef)
- RWTH uit Aken (universiteit, projectmanagement)
- HAN uit Arnhem  (universiteit, ontwikkeling modelproef & evaluatie)
- Kadaster uit Apeldoorn (overheid, HD-kaarten)
- IKEM uit Greifswald (onderzoeksinstelling, ontwikkeling modelproef)

Verder zijn volgende geassocieerde partners bij het werkpakket 4 betrokken (zonder kosten):
Noldus uit Wageningen (MKB, ontwikkeling modelproef & business case), Duisburger Verkehrsgesellschaft 
(grote onderneming, ontwikkeling modelproef), Cyclomedia uit Zaltbommel (MKB, ontwikkeling 
kaartmateriaal), AON uit Hamburg (grote onderneming, ontwikkeling verzekeringsconcept), RDW uit 
Zoetermeer(Lelystad (overheid, regelen van vergunningen, ontheffingen) en TÜV Rheinland uit Düsseldorf 
(overheid, regelen van vergunningen).

Het werkpakket heeft een looptijd van 36 maanden en omvat een budget van 1,0 miljoen euro.

Na afronding van het werkpakket zijn o.a. de volgende producten/doelen gerealiseerd: ontwikkeling 
grensoverschrijdende testroute, ontwikkeling van een flexibel product voor het openbaar vervoer, 
testresultaten, nieuwe softwareproducten incl. visualisatiemodellen, kenniswinst voor andere diensten, 
scholing, advisering etc.
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Voor de ontwikkeling van concrete business cases worden in dit werkpakket de volgende maatregelen gepland:

- Inventarisatie van de bestaande regelgeving voor autonome besturingsfuncties en autonoom rijden in
Duitsland en Nederland
- Het betrekken van de voertuigregistrerende instanties en verzekeringen bij de concrete testprogramma’s.
- Ontwikkeling van andere en alternatieve gebruiksmogelijkheden in het wegbeheer gebaseerd op human
factors, beleving van veiligheid en comformt bij weggebruikers in de testgebieden.
- Het in kaart brengen en ontwikkelen van feiten m.b.t. open punten op het gebied van gegevensgebruik,
-bescherming en -beveiliging, financiering en planning van het openbaar vervoer en infrastructuur (bijv.
doorontwikkeling van elektronische verkeersgeleidingssystemen en koppeling met het autonome rijden)
- Ontwikkeling van een digitale roadmap voor autonoom rijdend verkeer en logistiek in het grensgebied

In dit werkpakket werken de volgende partners grensoverschrijdend samen:
- ASEAG uit Aken (grote onderneming, leiding WP 5, ontwikkeling mobiliteitsconcept)
- IKEM uit Greifswald (onderzoeksinstelling, ontwikkelingsactiviteiten)
- VPS uit Wageningen (MKB, projectmanagement, advisering)

Verder zijn volgende geassocieerde partners bij het werkpakket 5 betrokken (zonder kosten):
DLR uit Köln (universiteit, onderzoek & evaluatie), TNO en TU Delft uit Delft (onderzoeksinstelling, onderzoek & 
evaluatie), AON uit Hamburg (grote onderneming, controles en risicobeheer), RDW uit Zoetermeer (overheid, 
regelen van vergunningen, ontheffingen), TÜV NORD Academy uit Osnabrück (overheid, regelen van 
vergunningen), VDV Academy enSTWO uit Hannover/Osnabrück (netwerk, inbrengen van kennis i.s.m. WP 2), 
Connect uit Delft (netwerk, inbrengen van kennis), DITCM automotive.NL uit Helmond (netwerk, inbrengen van 
kennis), Autocluster.NRW uit Mühlheim a.d. Ruhr (netwerk, matchmaking en productontwikkeling), Europese 
Verladers Organisatie uit Zoetermeer (netwerk, inbrengen van kennis en toetsing business cases) en Transport 
en Logistiek Nederland uit Zoetermeer (netwerkverbund, inbrengen van kennis).

Het werkpakket heeft een looptijd van 36 maanden en omvat een budget van 0,8 miljoen euro.

Na afronding van het werkpakket zijn o.a. de volgende producten/doelen gerealiseerd: 
rentabiliteitsberekeningen, roadmap voor een digitale infrastructuur in het grensgebied; business cases voor 
infrastructuur, wegbeheer en wetsaanpassingen, verzekeringsproducten.

Naast de beschreven projectpartnerstructuur vindt een samenwerking met andere ondernemingen, 
stakeholders en gelieerde partners uit de regio plaats, om aanvullende knowhow voor het projectwerk te 
kunnen benutten en de succesvolle netwerken voor dit project verder uit te bouwen. De samenwerking vindt 
hierbij plaats op basis van de informatieverschaffing, de deelname aan en integratie in het innovatieplatform in 
werkpakket 1, de deelname aan de testprogramma’s in de werkpakketten 2, 3 en 4 alsmede de integratie in de 
inventarisatie en evaluatie van de open administratieve randvoorwaarden als fundament voor de business 
cases in werkpakket 5.
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Het werkpakket omvat het projectmanagement van de Provincie Gelderland in samenwerking met de partner 
Spring Innovation Management met de volgende activiteiten:
Administratieve en financiële uitvoering van het INTERREG-subsidieproject met de volgende taken:
- Projectvoorbereiding en -aanvraag
- Financiële afwikkeling van het project: controlling, uitbetalingsaanvragen, ondersteuning MKB en andere  
partners
- Administratieve afwikkeling van het project: verslaglegging: uitwerking van de benodigde documenten en  
formulieren, naleving aanbestedingsregels etc., projectwijzigingen
- Controlling: het bewaken en realiseren van de projectinhoud, milestones, indicatoren en andere  doelstellingen
Inhoudelijke leiding en projectmanagement totaal project
- Algehele inhoudelijke leiding over en coördinatie van de afzonderlijke werkpakketten
- Integratie in projectmanagement in de afzonderlijke werkpakketten
- Inhoudelijke begeleiding van de technologische ontwikkeling en waarborging van de technologietransfer  tussen 
universiteiten en MKB alsmede naar derden/het algemene publiek

- Communicatie, projectpartnerbijeenkomsten
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Het project is daarom in eerste instantie gericht op de volgende doelgroepen:
- MKB
- Overheden
- Regionale en nationale politieke besluitvormers en ministeries
- Grote ondernemingen
- Universiteiten en kennis-/onderzoeksinstellingen
- Openbaar-vervoerbeheerders en vervoersbedrijven
- Verkeersdeelnemers en burgers

Om de doelen en doelgroepen te bereiken worden in de verschillende werkpakketten samenwerkingsverbanden 
gevormd tussen kleine en flexibele MKB’s, grote ondernemingen als grote technologieafnemers en 
onderzoeksinstellingen als kennisdragers. De vraag vanuit het MKB en grote ondernemingen naar dit project maakt 
duidelijk dat daardoor ook inderdaad het MKB als primaire INTERREG-doelgroep wordt bereikt en dat door dit 
project ook met name nieuwe MKB’s worden ontsloten die niet eerder bij INTERREG-projecten betrokken waren. 
Door de netwerken die in het kader van de werkpakketten worden gecreëerd, en door een intensieve public 
relations zal het mogelijk zijn de verkregen kennis wederom over andere grotere kanalen en netwerken te 
verspreiden en ook andere MKB’s te stimuleren zich bij de projectconsortia aan te sluiten. De begeleidende public 
relations en de samenwerking met belangrijke clusters en bedrijfsorganisaties moet daarom brede publiciteit voor 
het project opleveren met het doel om het grensgebied bovenregionaal en nationaal als belangrijke innovatieregio 
in de markt te zetten.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Het Nederlands-Duitse grensgebied behoort tot de belangrijkste verkeersknooppunten van Europa en staat in de 
komende 10-20 jaar voor enorme uitdagingen. Vooral op de weg zal het grensoverschrijdende goederen- en 
personenvervoer nog verder toenemen. Nieuwe – en de maatschappij veranderende – innovaties zoals zelfrijdende 
auto’s zullen op korte tot middellange termijn ingang vinden en de maatschappij en het bedrijfsleven voor nieuwe 
uitdagingen stellen. 

Het‘Strategisch Initiatief Logistiek geeft in dit verband een treffende beschrijving van de uitdagingen en problemen 
voor de sectoren logistiek en vervoer (uittreksel uit ‘SI Logistiek‘): ‘De Nederlandse economie wordt van oudsher 
door internationale handel gekenmerkt. Met de mainports Rotterdam en Schiphol is het niet verwonderlijk dat 12% 
van de werkzame bevolking in de topsector logistiek werkt. Nordrhein-Westfalen is één van de belangrijkste 
verkeersknooppunten in Europa en profileert zich vanuit de traditie van handel en industrie, en met een zeer 
uitgebreide infrastructuur, als de nummer 1 logistieke hotspot in Europa. Ook voor Niedersachsen is de logistiek 
één van de belangrijkste branches.

Maar dat is de ene kant van het verhaal. Er is ook een andere kant (uittreksel uit ‘SI Logistik‘): ‘De logistieke sector 
kent echter een aantal actuele problemen. Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Er zijn veel 
middelgrote en kleine bedrijven met een lage innovatiegraad. De marges staan onder druk en de CO2-uitstoot moet 
omlaag.‘

Op dit maatschappelijke en technologische proces wil het project een antwoord vinden door de komende 
uitdagingen en veranderingen niet als probleem, maar als kans te zien; de kosten moeten worden verlaagd, de 
veiligheid moet worden verhoogd, nieuwe kansen voor het openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsdiensten 
moeten worden benut. Dit project wil de grensregio’s niet alleen zien als een door het toenemende verkeer belast 
gebied, maar vooral ook als motor en trefpunt voor technologische ontwikkelingen in de automotive- en 
vervoersbranche met haar vele kleine en middelgrote ondernemingen. Juist omdat de regio over het benodigde 
potentieel beschikt en de logistiek een belangrijke economische sector voor de grensregio is, is er behoefte aan een 
door de overheid gesubsidieerde startfinanciering via INTERREG teneinde het potentieel te activeren en uit te 
bouwen en het bedrijfsleven belangrijke impulsen te geven tot een versterkte samenwerking en de vorming van 
grensoverschreidende allianties/samenwerkingsverbanden.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

De provincie Gelderland is wereldwijd de eerste regio waarin testritten van autonoom rijdende voertuigen op 
openbare wegen worden uitgevoerd (WEpods). Daarnaast vonden in deze regio al testritten van zogenaamde 
‘platooning trucks‘ plaats – deels autonoom, in konvooi rijdende vrachtwagens. Op dit gebied verricht ook de 
RWTH Aken al jarenlang research. Het is de bedoeling de hierbij gerealiseerde  kennis en technologie nu verder uit te 
breiden om zo te komen tot de ontwikkeling van innovatieve producten met name in de sensortechnologie, 
robotica, softwareontwikkeling, ICT, meet- en precisietechnologie. Deze ontwikkelingen zullen dan in elk nieuw 
voertuigconcept worden weerspiegeld. Door de cross-over naar andere gebieden zal de logistieke sector in het 
Nederlands-Duitse grensgebied een pioniersrol vervullen in de technologische ontwikkeling van autonoom rijden en 
de afstemming van de wetgeving en planologische regelgeving tussen twee nationale staten binnen de EU. Naast de 
ontwikkeling van de geplande nieuwe technologische producten belooft het project ook innovaties in de 
grensoverschrijdende afstemming van wet- en regelgeving, vergunningsvoorwaarden, TÜV-procedures, 
certificeringen, beleving van passagiers en andere weggebruikers etc., waaruit zich ook weer nieuwe 
serviceproducten kunnen ontwikkelen.

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

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Doel van het project is de ontwikkeling van technologische innovaties voor de mobiliteits- en logistieke sector, om 

deze beter toe te rusten voor de markt van de toekomst ‘Autonoom/zelfstandig rijden‘. De belangrijkste eerste stap 

is hierbij de realisering van een projectstructuur die ondernemingen in staat stelt hun knowhow verder uit te 

breiden, kennis en prikkels voor nieuwe technologische ontwikkelingen op te doen en met name ook nieuwe 

grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen en kennisinstellingen aan te gaan die 

het innovatiepotentieel in het MKB vergroten. Daarbij ligt de focus exemplarisch op de belangrijkste logistieke 

segmenten ‘vrachttransporten‘, ‘pakketlogistiek‘ en ‘personenvervoer‘. Concreet moeten de volgende doelen 

worden bereikt:

- Toename van de product- en procesinnovaties in het MKB

- Vergroting van het potentieel aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de grensregio

- Verhoging van de innovatiegraad in kleine en middelgrote ondernemingen

- Uitbreiding van de kennis in onderzoeksinstellingen over autonoom rijden

- Bevordering van de kennistransfer vanuit onderzoeks- en academische instellingen naar het MKB

- Bevordering van de kennis- en technologietransfer van grote ondernemingen naar het MKB

- Bevordering van nieuwe zakenrelaties en samenwerkingsverbanden tussen het MKB en grote ondernemingen

- Snellere stijging van de werkgelegenheid door ontsluiting van nieuwe markten

- Vergroting van de afzetkansen voor nieuwe producten en ontsluiting van nieuwe afzetmarkten in het buitenland

- Verhoging van de verkeersveiligheid door snel en veilig reagerende voertuigen

- Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden door

aandacht voor human factors.

- Vermindering van het brandstofverbruik en daarmee reductie van de CO2-uitstoot door  platooning trucks
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De centrale verkeersgeografische ligging van het Nederlands-Duitse grensgebied in Europa met belangrijke 
oost-west-verbindingen vraagt om een gezamenlijke aanpak van beide landen als het gaat om belangrijke 
verkeerstechnische, voor de toekomst relevante vraagstukken. De toekomstige intelligente mobiliteit voor mensen 
en goederen kan en mag niet bij de grens ophouden door een ontbrekende afstemming en ontoereikende 
ontwikkelingen. Nordrhein-Westfalen met zijn sterke automotive-sector in samenspel met de moedige 
ontwikkeling op het gebied van (deel-)autonoom rijden in Nederland kan een sterke combinatie opleveren die de 
voorbeeldfunctie van de regio als logistieke hotspot in de EU kan versterken. De verschillende competenties kunnen 
hierbij uitstekend en zinvol in een matchmaking-proces met elkaar worden gecombineerd. Hieruit kunnen ook 
nieuwe afzetkansen voor de Nederlandse automotive- en toeleveringsindustrie resulteren. Deze 
toekomsttechnologie van het autonome rijden vraagt van de ondernemingen een sterkere grensoverschrijdende 
samenwerking met andere ondernemingen op internationale basis, om daardoor ook nieuwe buitenlandse 
markten te kunnen ontsluiten. Het is de partners in het project duidelijk dat de problemen en uitdagingen in het 
grensgebied alleen kunnen worden aangepakt en opgelost wanneer gezamenlijk en grensoverschrijdend wordt 
gekeken naar de logistieke, economische en financiële randvoorwaarden.

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

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

In verband met de kennistransfer van de bij het project betrokken onderzoeksinstellingen naar de ondernemingen 

zal het project een significante bijdrage leveren aan het vergroten van het innovatiepotentieel in het MKB, nieuwe 

leveringsrelaties met grote ondernemingen op te bouwen en daardoor het tekort aan gekwalificeerd personeel in de 

ondernemingen te bestrijden; er kunnen zich nieuwe MKB’s vestigen en er kunnen nieuwe bedrijventerreinen 

ontstaan. 

Met name juist de uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking tussen autoriteiten, controle-instanties 

etc. in dit project in het kader van regel- en systeemaanpassingen en de uitwisseling van kennis en documenten 

leidt tot het elimineren van grensoverschrijdende lacunes en knelpunten op vervoersgebied. Deze gezamenlijke 

aanpak van beide landen kan de ontwikkeling van een vrijere markt met onderling geharmoniseerde regelingen en 

minder restricties stimuleren. Nationale ‘lappendekens‘ van wet- en regelgeving kunnen dan voorgoed tot het 

verleden behoren.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  6.550.000,00

€  1.950.000,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  8.500.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  2.899.400,00 34,11 %

Partner KMU / MKB - I-AT €  180.000,00Privat / Privaat 2,12 %

veenis professional services B.V. €  49.860,00Privat / Privaat 0,59 %

Stadtwerke Osnabrück €  119.861,00Öffentlich / Publiek 1,41 %

DAF Trucks N.V. €  570.347,00Privat / Privaat 6,71 %

Ford Research & Innovation Center €  469.729,00Privat / Privaat 5,53 %

Green Dino B.V. €  60.002,00Privat / Privaat 0,71 %

Spring Innovation €  29.578,00Privat / Privaat 0,35 %

HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) €  99.578,00Öffentlich / Publiek 1,17 %

ASEAG Aachener Strassenbahn und 
energieversorgungs-AG

€  282.119,00Privat / Privaat 3,32 %

Kadaster €  300.008,00Öffentlich / Publiek 3,53 %

IKEM €  128.311,00Privat / Privaat 1,51 %

RWTH AACHEN UNIVERSITY €  310.007,00Privat / Privaat 3,65 %

Partner Provincie Gelderland €  300.000,00Öffentlich / Publiek 3,53 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  5.600.600,00 65,89 %

EFRE / EFRO €  3.500.000,00Öffentlich / Publiek 41,18 %

Ministerie van Economische Zaken €  629.850,00Öffentlich / Publiek 7,41 %

MWEIMH NRW €  692.835,00Öffentlich / Publiek 8,15 %

Niedersächsische Staatskanzlei €  356.915,00Öffentlich / Publiek 4,20 %

Provincie Gelderland €  277.000,00Öffentlich / Publiek 3,26 %

Provincie Noord-Brabant €  144.000,00Öffentlich / Publiek 1,69 %

€  8.500.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
Financiën en Projecten 

         03-11-2016 
Punt 3.2c 

 
 

 
 

INTERREG VA 
 
Regional Skills Labs 
 
De agrofood sector behoort in Nederland en in Duitsland tot de grootste goederen- 
producerende bedrijfstakken. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed 
van markttrends en technologische ontwikkelingen. Daarvoor is goed gekwalificeerd 
personeel en innovatief vermogen in het MKB onontbeerlijk. De instroom van medewerkers 
in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven moeite met het vinden van de juiste 
bijscholingscursussen. 
 
Het initiatief “Regional skills labs” brengt (toekomstige) medewerkers en ondernemers in de 
agrofood sector samen in fysieke testcentra om kennis te maken met en te oefenen met de 
nieuwste technologie en om innovatieve bedrijfsproposities te ontwikkelen voor nieuwe 
markttrends. Iedere regional skills lab heeft zijn eigen specifieke speerpunten: intelligent 
management in de tuinbouw; nieuwe markttrends; innovatieve, internationale en 
interculturele bedrijfsvoering; smart farming; en smart food processing. In skills labs geven 
ondernemers sturing aan de aan te leren vaardigheden. 
 
Alle vijf skills labs hebben een sterk internationale oriëntatie en werken intensief samen: de 
cursisten en ondernemers verbonden aan de regional skills labs nemen deel aan activiteiten 
in meerdere skills labs, waardoor de cursisten getraind worden in de nieuwste vaardigheden 
en verschillende aspecten van de agrofood sector. Nederlandse en Duitse deelnemers 
nemen gemixed deel aan de trainingen. De deelnemers komen zo binnen de Euregio in 
aanraking met partijen in de belangrijkste exportmarkt van hun (toekomstige) bedrijf. 
 
In totaal nemen minimaal 200 ondernemers en 500 (toekomstige) werknemers in de 
agrofood sector deel aan het skills labs programma gedurende de projectperiode. Binnen 
het project worden 10 nieuwe product-markt-combinaties ontwikkeld. 
 
Leadpartner Huis van de Brabantse Kempen 

(Middelbeers) 
Projectpartners IMBSE GmbH (Krefeld), Citaverde 

(Roermond), AOC Oost (Doetinchem), 
Agrobusiness Niederrhein e.V. (Straelen), 
Landwirtschaftskammer (Kleve). 
 

Projectvolume 1.710.000 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie   
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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



Commissie 
Financiën en Projecten 

         03-11-2016 
Punt 3.2c 

 
 

 
 
Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en de 

redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a. het Wirtschaftsministerium NRW, 
Ministerie van Economische Zaken en 
diverse provincies. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

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

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Regional Skills Labs

Volledige projectaanduiding: Regionale Skills Labs - Versterking van het regionale MKB door training van 
toekomstgeorienteerde vaardigheden bij (toekomstige) werknemers en ondernemers in de agrofood sector

Geplande begindatum: 01-01-2017
Geplande einddatum: 31-12-2020

Stand van zaken per: 7-10-2016

Lead partner

Naam organisatie: Huis van de Brabantse Kempen (Provincie Noord-Brabant)
Adres, plaats: Doornboomstraat 30 5091CB, Middelbeers Nederland (Zuidoost-Noord-Brabant)
Contactpersoon: Paul   Schellekens
Telefoonnummer: +31 6 29056427

Naam: Huis van de Brabantse Kempen (Provincie Noord-Brabant)
Plaats: Middelbeers (Zuidoost-Noord-Brabant)

Naam: IMBSE GmbH
Plaats: Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)

Naam: CITAVERDE College Roermond
Plaats: KB Roermond ()

Naam: AOC Oost / Kenniswerkplaats
Plaats: Doetinchem (Achterhoek)

Naam: Agrobusiness Niederrhein e.V.
Plaats: Straelen (Kleve)

Naam: Landwirtschaftskammer Kleve
Plaats: Kleve (Kleve)

Overige projectpartners

1/15



Samenvatting project

De agrofood sector is in Nederland en behoort in Duitsland tot de grootste goederen producerende 
bedrijfstakken. De sector is zeer internationaal. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed van 
markttrens en technologische ontwikkelingen. Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief vermogen 
in het MKB onontbeerlijk. De instroom van medewerkers in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven 
moeite met het vinden van de juiste bijscholingscursussen.

Het initiatief “regional skills labs” brengt (toekomstige) medewrkers en ondernemers in de agrofood sector samen 
in fysieke testcentra om kennis te maken en te oefenen met de nieuwste technologie en innovatieve 
bedrijfsproposities te ontwikkelen voor nieuwe markttrends. Iedere regional skills lab heeft zijn eigen specifieke 
speerpunten: intelligent management in de tuinbouw; nieuwe markttrends; innovatieve,  internationale en 
interculturele bedrijfsvoering; smart farming; en, smart food processing. In iedere skills lab geven ondernemers 
sturing aan de aan te leren vaardigheden.

Drie regional skills labs in het Duits-Nederlandse grensgebied kunnen direct van start gaan, twee andere worden 
binnen het project ontwikkeld. Alle skills labs hebben een sterk internationale oriëntatie en werken intensief 
samen: de cursisten en ondernemers verbonden aan de regional skills labs nemen deel aan activiteiten in 
meerdere skills labs, waardoor de cursisten getraind worden in de nieuwste vaardigheden en verschillende 
aspecten van de agrofood sector. Nederlandse en Duitse deelnemers nemen gemixed deel aan de trainingen. De 
deelnemers komen zo binnen de Euregio in aanraking met partijen in de belangrijkste exportmarkt van hun 
(toekomstige) bedrijf.

In totaal nemen minimaal 200 ondernemers en 500 (toekomstige) werknemers in de agrofood sector deel aan het 
skills labs programma gedurende de projectperiode. Binnen het project worden 10 nieuwe 
product-markt-combinaties ontwikkeld.

WP 0: Projectvoorbereiding

Werven van pilotbedrijven onder de mkb-bedrijven in de omgeving van de skills labs  
Partnerschap onder de aanvragers plannen en vastleggen
Aanvraagschets formuleren en vooraf communiceren
Pilotbedrijven werven die project ondersteunen (ondersteuningsbrief)  
Aanvraagformulering en revisie in het kader van de adviseringsprocessen  
Aanvraag indienen

Concrete maatregelen en activiteiten
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WP 1: Regional Skills Labs

Het project gaat met drie Regional Skills Labs in de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord uit de 
startblokken. Elk Skills Lab heeft zijn eigen focus op een aantal skills, zijn eigen werkmethode, een eigen groep 
gecommitteerde mkb-ers en een eigen toegang tot één of meerder doelgroepen, die zich de skills eigen willen 
maken. Gezamenlijk vormen de Skills Labs één euregionaal Skills Lab doordat de "Skills Lab deelnemers" alle 
Skills Labs bezoeken en zo alle vaardigheden opdoen. Ook de LP in ieder Skills Lab Staat past zijn programma 
aan onder invloed van de onderlinge interactie tussen de Skills Labs.

1. Skills Lab 'Innovatieve, internationale und interculturele bedrijfvoering'

Coördinatie: CITAVERDE
Doelgroep: (toekomstige) werknemers en ondernemers 
Sector: (verschillende branches binnen) de agrofood sector
Thema's: ondernemerschap, duurzaamheid, internationalisering, innovatie

Het Skillslab 'Innovatieve, internationale und interculturele bedrijfvoering' staat onder leiding van CITAVERDE 
en kenmerkt zich door een sterke verbinding met het  (eu)regionale bedrijfsleven. De verbinding heeft tot  
doel om een kwalitatieve en kwantitatieve impuls te  geven aan het onderwijs en aan de instroom van 
werknemers met de juiste skills. De juiste skills worden op een innovatieve wijze opgedaan in co-creatie met 
bedrijven. Ondernemers spelen een belangrijke rol in de aansturing en ontwikkeling van de kennisvragen en 
onderwijsmodulen. Zij fungeren ook als mentor, coach, begeleider van studenten of eigen medewerkers. 
CITAVERDE heeft binnen het project CVO Agro al ervaring opgedaan met een aantal onderdelen. 
Het DNA van het Skills Lab Limburg bevat in ieder geval ondernemerschap, duurzaamheid, 
internationalisering, innovatie en ontwikkeling van vakvaardigheden. De activiteiten zijn al tijd gericht op twee 
of meer van deze DNA elementen. 
Het Skillslab is succesvol indien er een duurzame samenwerking is ontwikkeld in 2020 tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en de overige skillslabs.

Activiteiten:

a) Uitwerken van 3  nieuwe business-cases samen door studenten in co-creatie met bedrijven en of
samenwerkingsverbanden per jaar (9 totaal)
b) Kennisvragen van klanten op een efficiënte en effectieve manier oplossen door  consortium van
onderwijsinstellingen en bedrijven (30 totaal)
c) Ontwikkelen van 2 internationale leermodules op gebied van innovatieve zaken bv. sensoren  en  precisie
landbouw in de land en tuinbouw in een attractieve digitale vorm
d) 2 e-learning modules ter  verbetering van de werknemers skills met instructies voor verbetering van
werknemer skills en werkinstructies voor bedrijven
e) Uitwisseling tussen studenten en  bedrijven in workshops, seminars en  bedrijfsbezoeken

2. Skills Lab 'Markttrends'

Coördinatie: Huis van de Brabantse Kempen
Doelgroep: studenten en ondernemers 
Sector: landbouw
Thema's: markttrends en innovatie, natuurlijk boeren, hightech processen

De Skills Lab 'Markttrends'  in de Brabantse Kempen kent twee fysieke locaties op een agrarisch bedrijf waar 
innovatievragen van een cluster van ondernemers rondom een afgebakend thema geanalyseerd en in de 
praktijk getoetst worden in samenwerking met kennis- en onderwijs instellingen. Deze innovatievragen zijn 
tegelijkertijd uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe leermodules die gezamenlijk door ondernemers en 
onderwijsinstellingen worden ontwikkeld en uitgevoerd, opdat de opleiding van studenten aansluit bij de 
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laatste ontwikkelingen in de agro en food sector.

2A)  Locatie Boerderij Dennenburg  
Op melkveebedrijf Boerderij Dennenburg worden innovatie vragen rondom nieuwe productmarktcombinaties 
m.b.t. natuurlijk boeren (commercieel boeren integreren met natuurbeheer) van  tenminste 5  agrariërs
geanalyseerd en vervolgens bij de deelnemende ondernemers en omliggende natuurgebieden getoetste in de
praktijk.  Dit proces wordt uitgevoerd in samenwerking met euregionale onderwijsinstellingen. Deze agrariërs en
onderwijsinstellingen ontwikkelen tevens een leermodule over de nieuwe ontwikkeling natuurlijk boeren die
(deels) gegeven wordt op Boerderij Dennenburg.

2B)  Locatie van de Borne aardappels  
Op aardappelbedrijf van de Borne worden innovatievragen rondom nieuwe productmarktcombinaties m.b.t. 
hightech innovaties in de agro sector  (o.a. precisielandbouw; ontwikkelen van duurzame technieken in 
veehouderij) van tenminste 5  agrariërs  geanalyseerd en vervolgens bij de deelnemende ondernemers en 
ondersteunende technische bedrijven getoetst in de praktijk.  Dit proces wordt uitgevoerd in samenwerking 
met euregionale onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de hightech maakindustrie. Deze 
ondernemers en onderwijsinstellingen ontwikkelen tevens een leermodule over de nieuwe ontwikkelingen in de 
hightech agromarkt die (deels) gegeven wordt bij vd Borne aardappels.

Activiteiten:
a) Clustervorming en vraagidentificatie
organisatie en samenstelling van een cluster van ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen en andere
stakeholders (bijv. ondernemers uit de maakindustrie; brancheorganisaties, overheden).  Vijf bijeenkomsten
worden georganiseerd om innovatievragen van ondernemers met betrekking tot nieuwe product markt
combinaties te identificeren.
b) Analyse PMC’s
organisatie en ondersteuning van het proces waarin het cluster de theoretische analyse uitvoert m.b.t. de
innovatievragen. Dit proces bestaat uit:
- SWOT analyse
- Brainstorms
- Haalbaarheidsstudie uitvoeren (economisch / technologisch)

Onderdeel van de ondersteuning die het HVB biedt is de inhuur van expertise (bijv. de TuE).
c) Praktijktoets PMC’s
organisatie en ondersteuning van het proces waarin de vijf nieuwe PMC’s in de praktijk getoetst worden.
d) Ontwikkeling leermodules
Het cluster van ondernemers en onderwijsinstellingen gaat samenwerken om rond het thema hightech
agromarkt een leermodule te ontwikkelen en te testen. Hierdoor ontstaat een onderwijsprogramma dat
aansluit bij de praktijk waar agrarische ondernemers in werken. Het resultaat hiervan is een beter aansluiting
van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

3. Skills Labs 'Smart Tuinbouw Management'

Coördinatie: IMBSE. Het Skills Lab 'Smart Tuibouw Management' stoelt op de enge samenwerking tussen 
IMBSE en het Versuchszentrum Gartenbau (testcentrum tuinbouw) Straelen van de Landwirtsschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen 
Doelgroep: (toekomstige) werknemers en ondernemers 
Sector: tuinbouw
Thema's: management, intelligente logistieke en productieprocessen, duurzaamheid, internationale 
communicatie
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In het Versuchszentrum Gartenbau (testcentrum tuinbouw) Straelen worden mensen opgeleid als tuinder / 
kweker in de teelt van groenten en sierplanten. Tests in de kassenteelt en teelt van sierplanten vinden plaats in 
30 kassen met een totale oppervlakte van 8400 m²  en in een gebied van 1800 m² in de openlucht. Het testen 
van milieuvriendelijke productiemethoden rekening houdend met marktontwikkelingen en kwaliteitsaspecten 
staat in het testcentrum tuinbouw centraal.

Het Skills Labs 'Smart Tuinbouw Management' draagt in het project specifiek bij aan
- het vaststellen van de opleidingsbehoeften in verband met wijzigende beroepskwalificatie eisen onder invloed
van smart industry ontwikkelingen, wijzigingen in de consumentenmarkt, distributiemogelijkheden,
communicatietechnologie, efficiency en milieueisen in de bemesting en gewasbescherming, plagenbestrijding
en gewasbeheer, efficiënt watergebruik en waterecologie.
- het aanleren van deze nieuwe vaardigheden aan cursisten
- modern management van tuinbouwondernemingen met speciale aandacht voor belastingvraagstukken;
internationale handel en buitenlandse valuta; verkoop, inkoop en distributie; logistiek-technische planning;
internationale productpresentatie, meertaligheid en interculturele communicatie.
- het inzetten van meer digitale middelen in de opleiding en bij het trainen van vaardigheden
- de uitbouw en verdieping van de contacten in de keten school-beroepsopleiding-universiteit-bedrijfsleven
- het zoeken van nieuwe wegen om te verzekeren dat er in de toekomst voldoende getalenteerde leerlingen
voor de tuinbouw worden opgeleid
- het uitwisselen van informatie met het oog op innovatieve arbeidsmarkt benaderingen
- de onderlinge kennistransfer met de overige Skills Labs aan Duitse en Nederlandse zijde van de grens bij de
ontwikkeling van nieuwe leermethoden en vakinhoudelijke knowhow.

Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
a) De organisatie van bijeenkomsten met deskundigen om de sectorrelevante innovatieprocessen te bepalen
b) Het vaststellen van de benodigde kennis en vaardigheden bij werknemers en de toewijzing hiervan aan de  
potentiele doelgroepen en de classificatie naar verschillende niveaus binnen het Europese kwalificatiesysteem
c) De ontwikkeling van leermodules voor verschillende doelgroepen in het kader van opleiding en bijscholing
d) Het uitproberen van de leermodulen in verschillende contexten
e) Het uitproberen van de leermodules bij de cursisten van de overige euregionale opleidingsinstellingen
f) Deelname van cursisten vanuit Straelen aan het aanbod van de overige euregionale Skills Labs

g) Uitvoeren van disseminatieworkshops en expertbijeenkomsten
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WP 2: Ontwikkeling van nieuwe Regional Skills Labs

Binnen het project zullen 2 regionale skills labs in de agrofood worden ontwikkeld. De ontwikkeling is gebaseerd 
op de behoefte aan personeel in de sector in (de deelregio's van) het Duits-Nederlandse grensgebied en de 
behoefte aan het aanleren van andere specifieke vaardigheden. 

4. Skills Lab 'Smart Food Processing

Coördinatie: AOC-Oost, regio Achterhoek
Doelgroep: (toekomstige) werknemers en ondernemers, onderwijsinstellingen 
Sector: voedselverwerkende industrie
Thema's: Markttrends in de voedingsmiddelenindustrie, relevante smart industry technologieën

Het Skills Lab 'Smart Food-Processing' concentreert zich op de vaardigheden die de vakbekwame werknemer en 
ondernemer in een toekomstbestendig bedrijf in de voedselverwerkende industrie (foodprocessing) moeten 
bezitten. De twee hoofdzaken waar het Skills Lab zich op richt zijn het kwalificeren van (nieuw) personeel en 
vernieuwing van de opleidingen gerelateerd aan de voedingsmiddelenindustrie. In het Skills Lab 'Smart 
Food-Processing' maken mbo-studenten en werknemers zich kennis en vaardigheden in  een realistische 
praktijkomgeving.
Het Skillslab vervult de rol van makelaar en bruggenbouwer en vormt het “laboratorium” voor nieuw initieel 
onderwijs en upgrading van zittend personeel en zij-instromers. Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid 
werken samen om vraaggestuurd op mbo 3 en 4 en mbo+ niveau top-opleidingen te organiseren. Ondernemers 
spelen een belangrijke rol in de aansturing en ontwikkeling van de kennisvragen en onderwijsmodulen. Zij 
fungeren ook als mentor, coach, begeleider van studenten of eigen medewerkers.
Het DNA van het Skills Lab bevat naast de algemene vaardigheden ondernemerschap, duurzaamheid, 
internationalisering en innovatie, de specialisatie in vaardigheden benodigd in de voedselverwerkende industrie. 
Deze vaardigheden liggen op het terrein van technologische ontwikkelingen en markttrends. De technologische 
ontwikkelingen die nieuwe skills vragen zijn de automatisering van de voedselverwerking door middel van ICT, i.e. 
smart industry ontwikkelingen en RFID markering van producten, verwarmings- en koelingstechnologie, high 
pressure processing, verpakkingstechnologie, transporttechnologie, gebruik van additives, genetische 
modificatie, 3D-printing. De belangrijkste markttrends die nieuwe skills vragen zijn voedselveiligheid en health; 
duurzaamheid, voorkoming van voedselverspilling en hergebruik van reststoffen; versterking van regionale 
productieketens en online vraag.

Activiteiten:

Het Skills Lab is succesvol indien er een duurzame samenwerking is ontwikkeld in 2020 tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en de overige skills labs.

5. Skills Lab 'Smart Farming' (Lead: Haus Riswick)
In het Skills Lab 'Smart Farming' komen de deelnemers in aanraking met smart farming arbeidsprocessen in  
verschillende praktijksituaties. De deelnemers in dit skills lab (scholieren, studenten, werkenden, migranten,  
ondernemers) leren, binnen het bereik van hun voorkennis, in het Skills Lab de omgang met de diverse
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a)   Opzetten Skills Lab 'Smart Food-Processi ng
b)   Uitwerken van 3  nieuwe business-cases samen door studenten in co-creatie met bedrijven en 
samenwerkingsverbanden van bedrijven per jaar (6 totaal)
c)   Kennisvragen van klanten op een efficiënte en effectieve manier oplossen door  consortium v  
onderwijsinstellingen en bedrijven (5 per jaar, 10 totaal)
d)   Ontwikkelen van (internationale) leer- en trainingsmodules op gebied van voedselverwerkingstechnologi
e)   Training en instructie van studenten, werkenden en ondernemers in workshops, seminars bedrijfsbezoeken 



technieken uit de smart farming. Iedere aan het skills lab verbonden onderneming dekt een aantal 
technologieën uit de smart farming af. In de desbetreffende bedrijfscontext leren de deelnemers de omgang 
met de technologie kennen en trainen hun vaardigheden door deze zelf uit te testen.
Het DNA van Skills Lab 'Smart Farming' omvat naast algemene management-, bedrijfskundige en sociale 
vaardigheden,  – zoals intelligente inzet van personeel, directvermarkting van producten, het spreken en 
verstaan van talen, het begrijpen en accepteren van verschillende culturele achtergronden, het gebruik van 
alternatieve methoden van personeelswerving, het binden van personeel, e.a. – de specifieke smart farming 
vaardigheden – zoals het gebruik van drones, het gebruik van smartphones en tablets, samenhang tussen 
inkoop en weerprognoses, enz.

Activiteiten:

Het in het kader van dit project ontstane Skills Lab 'Smart Farming' wordt onder moderatie van IMBSE en de 
inhoudelijke participatie van de landbouwbedrijven en Haus Riswick zelfstandig voortgezet en wordt 
onderdeel van Agrobusiness Niederrhein e.V. De samenwerking met de andere regional skills labs in het 
grensgebied wordt gecontinueerd.
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a) Ontwikkeling van het Skills Lab 'Smart Farming'
b) Kennismaking met, instructie voor en training van smart farming competenties bij concrete
landbouwbedrijven
c) Training van management-, bedrijswetenschappelijke en sociale competentie in teams met leerlingen met
een verschillende achtergrond en opleidingsniveau en –richting
d) Ontwikkeling van leermodules op het gebied van smart farming, management in moderne
landbouwbedrijven en interculturele communicatie



WP 3: Internationalisering op armlengte

Coördinatie: CITAVERDE
Doelgroep: (toekomstige) werknemers en ondernemers, docenten, onderwijsinstellingen 
Sector: Agrofood sector
Thema's: Internationalisering

Door de intensieve samenwerking tussen de regionale skills labs vormen zij in feite samen één Euregionaal 
skills lab, waarbij een grote diversiteit aan vaardigheden aangeleerd kan worden en waarbij er sprake is van 
internationalisering op fietsafstand.

De voedselverwerkende industrie en de landbouw zijn onderhevig aan invloeden op de wereldmarkt en zijn 
sterk afhankelijk van internationale markt- en prijsontwikkelingen. Een internationale oriëntatie is daarom 
een onontbeerlijke vaardigheid voor zowel de ondernemer als voor de werknemer in de agrofood sector.
Voor Nederlandse bedrijven vis Duitsland de grootste afzetmarkt. Nederland behoort tot de top 3 van Duitse 
afzetmarkten. Een internationale oriëntering binnen de reikwijdte van de euregio rijn maas noord en de 
Euregio Rijn-Waal levert daardoor al snel meer op dat internationalisering ver weg.

De project partners van dit project werken zo intensief samen, dat zij samen één euregionaal skills lab zijn, 
weliswaar met vijf afzonderlijke locaties. Studenten en mensen die een bijscholingscursus volgen zijn verplicht 
meerder regionale skills labs te bezoeken. Ondernemers worden ook gestimuleerd de skills lab buiten hun 
eigen regio te bezoeken.

Activiteiten:
1. Deelname van studenten en leerlingen, zij-instromers, werknemers, ondernemers en docenten aan
meerdere regionale skills labs
2. Intervisie en collegiale consultatie bij de ontwikkeling van leermodules
3. Ontwikkeling en gebruik van e-learning modules aan beide zijden van de grens
4. Professionalisering van docenten
5. Taalcursussen
6. Workshops intercultureel en sociale verschillen en kansen op de arbeidsmarkt, inclusief gedragstraining
7. Gastlezingendoor excellente ondernemers voor studenten en cursisten, zij-instromers, werknemers,
ondernemers en docenten
8. Bedrijfsbezoeken
9. Simuleren van stages over de grens / bevorderen euregionale arbeidsmobiliteit

Het eindresultaat van dit werkpakket is de ontwikkeling van euregionale portfolio’s, waarin de ontwikkeling van 
de cursist gedocumenteerd wordt en waarvan de resultaten van de verworven  competenties op vergelijkbare 
wijze door werkgevers geïnterpreteerd kunnen worden. Dit alles in samenhang met het ECVET (European Credit 
System For Vocational Education And Training),een Europees systeem van erkenning van in het buitenland 
verworven onderwijsprestaties.
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WP 4: Disseminatie

Coördinatie: IMBSE
Omdat de sector bestaat uit een groot aantal mkb-bedrijven is brede verspreiding van de resultaten van het 
project van groot belang om een sectoraal effect te bewerkstelligen. De projectpartners zullen daarom 
diverse methoden en materialen inzetten om de ervaringen te delen om een zo groot mogelijk duurzaam 
effect te veroorzaken tijdens en na afloop van het project.

Daarvoor zullen zowel algemene ervaringen over 
de inzet van Skills Labs als instrument voor het ondersteunen van veranderingen in de bedrijfsvoering 
alsook de werkwijze, de instrumenten en de inzichten bij het opdoen van de nieuwe vaardigheden in de 
agrofood-sector
worden gedeeld en vermenigvuldigd.

Elk Skills Labs ingebed in een netwerk van relevante regionale actoren uit het bedrijfsleven, het onderwijs en 
de arbeidsmarkt, die de nieuwe kennis en inzichten toepassen en in hun eigen handelen overdragen.
De deelnemende onderwijsinstellingen werken hun leerplannen bij en voegen nieuwe leermodules in.  
Ondernemingen zien door de toegenomen knowhow van personeelsverantwoordelijken de mogelijkheid 
groeien om (nieuwe) taken te vervullen met (nieuwe) doelgroepen.
Hiertoe ontwikkelt ieder Skill Lab materiaal, die overdracht naar andere ondernemingen, die niet direct bij de 
Skills Labs betrokken zijn, mogelijk maakt.

De projectresultaten worden in 6 expert-workshops geëvalueerd en vervolgens in twee symposia 
gepresenteerd en in drukvorm beschikbaar gesteld.

WP 5: Projectmanagement

Dit arbeidspakket bevat alle activiteiten die te maken hebben met de inhoudelijke coördinatie, PR en 
communicatie en de administratieve en financiele afwikkeling van het project.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroepen zijn enerzijds (toekomstige) werknemers in de agrofood sector (jongeren resp. jong volwassenen vóór 
en na de instap in de beroepsopleiding, mensen die wisselen van beroep, herintreders, migranten en vluchtelingen 
(zie onder)), anderzijds bedrijven die behoefte hebben aan nieuwe jonge vakmensen en bereid zijn om nieuwe jonge 
krachten op de lange termijn voor de sector op te leiden. De doelgroepen worden actief door de Skills Lab 
coördinatoren geworven. De Skills Labs zijn de fysieke trefpunten, waarbinnen de deelnemers elkaar treffen, 
samenwerken en in co-creatie werken aan innovatieve bedrijfsontwikkelingen.
Een verdere doelgroep van het project zijn de docenten in het agrofood-onderwijs, die hun eigen vaardigheden op 
de nieuwste stand brengen, evenals de onderwijsinstellingen die hun leermodules aktualiseren en het instrument 
Skills Labs in hun curriculum opnemen.

Om deze doelgroepen te bereiken, zal het volgende worden ontwikkeld en uitgevoerd:
deelname van studenten binnen hun opleiding, 
voorlichtingsevenementen voor (internationale) herintreders samen met de arbeidsbureaus, 
voorlichtingspublicaties in branche/sector tijdschriften, 
nieuwe media/sociale media, 
samenwerking met bedrijfs- en beroepsverenigingen, 
PR-concept met publicaties, persconferenties, enz.

Naast het in de regio aanwezige menselijke potentieel vormt ook de immigratie door vluchtelingen in deze euregio 
een nieuwe uitgangspositie voor het project. Op dit punt wordt het plan geleid door de (door resultaten van 
enquêtes onder vluchtelingen ondersteunde) stelling dat ook uit deze kring een aantal opleidings- en 
arbeidsgeïnteresseerden kunnen worden geworven, die vanwege de wil om zelf resp. het gezin economisch 
onafhankelijk te maken positief naar de opties van de bedrijven, die nieuwe jonge krachten zoeken, zullen kijken.
Aan de Duitse zijde heeft de regering onlangs de koers uitgezet om het werken voor vluchtelingen in Duitsland 
makkelijker te maken; soortgelijke ontwikkelingen zijn er ook in Nederland, in zoverre vormt het plan ook een 
grensoverschrijdend model voor het benutten van het potentieel van vluchtelingen voor het euregionaal 
economisch gebied. De aanvragende instanties hebben in hun huidige werk ervaring met de betreffende 
doelgroepen kunnen opdoen.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

De Agribusiness & Food sector staat voor ingrijpende veranderingen op tal van terreinen zowel op het gebied van 
de toenemende vraag naar kwalitatief hoogstaande voedingsmiddelen als in het zoeken naar efficiënte oplossingen 
voor voedselproductie in de gehele waardeketen. Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief 
vermogen in het MKB onontbeerlijk. 

De vraag naar voedingsmiddelen is onderhevig onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen onderhevig aan 
een continue verandering. Gezondheid, gemak en duurzaamheid zijn enkele belangrijke trends in de 
levensmiddelenbranche, die op diverse wijzen door bedrijven in de keten van voedselproductie en 
voedselverwerking wordt opgenomen. „Puur natuur“ en „regioproducten“ zijn daarnaast trends van toenemend 
belang, evenals de opkomst van alternatieve producten zoals bijvoorbeeld lactosevrije melk.
De consument komt onder invloed van de hevige concurrentie telkens meer in de focus in de 
voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven kunnen hierbij kansen verzilveren door gebruik te maken van de beste 
ingrediënten en een moderne productietechnologie. Slechts door een industriële levensmiddelenproductie kan aan 
de eisen van kwaliteit, productveiligheid, innovatie, prijs en beschikbaarheid op ieder moment in het jaar worden 
voldaan.
Minimal processing, clean label, high pressure technologie, RFID, halal-productie, koosjer-productie, genetische 
modificatie, nanotechnologie en het gebruik van alternatieve grondstoffen zijn belangrijke trends in de 
procestechnologie in de voedselverwerkende industrie.

Ook in de landbouw gaat de rationalisering gestaag verder, waarbij de factor arbeid in toenemende mate wordt 
vervangen door kapitaalgoederen. Deze rationalisering wordt het komende decennium beïnvloed door inzet steeds 
meer productietechniek, ict, drones, sensortechnologie, GPS-gebruik en precisielandbouw.
De personeelsbehoefte in de landbouw daalt voortdurend. In kwalitatieve zin is aandacht voor de 
personeelsbehoefte in de landbouw echter groot. Door concurrentie, afbouw van landbouwsubsidies, specialisatie 
en technologische ontwikkelingen worden andere eisen aan landbouwpersoneel gesteld. Om het risico van 
verkeerd opgeleid personeel te vermijden, moeten opleiding en bijscholing in de landbouw hogere prioriteit krijgen. 
Het mkb-bedrijf in de landbouw maakt van scholingsaanbod duidelijk minder gebruik dan het grootbedrijf. “Een 
uitgekiend aanbod voor mkb-bedrijven kan helpen om niet achterop te geraken. Een praktijkgericht, efficiënt en 
bedrijf-toegesneden bijscholingsprogramma verhoogt bij mkb-bedrijven duidelijk de bereidheid om aan 
bijscholingsprogramma’s deel te nemen. Daarbij moet het risico van een grote sociale tweedeling in de opleiding 
worden vermeden: vooral mensen met geringere kwalificaties, deeltijdwerkers, gering-verdieners en 
ongediplomeerden hebben nauwelijks toegang tot bijscholing. Opleidingsinstituten moeten ook deze groepen 
nadrukkelijk aanspreken”, zo beveelt het PECO Institut für Nachhaltige Regionalentwicklung aan in haar 
adviesrapport ‘Handlungsbedarf Demografischer Wandel in der Landwirtschaft’.

Ondanks een dalend aantal arbeidsplaatsen in de agrofood sector blijft de aandacht voor human capital in de 
agrofood ook in politiek opzicht groot. De continuïteit in de agrofood sector is afhankelijk van een goed 
arbeidsaanbod op alle niveaus. De instroom van goed opgeleide medewerkers blijft echter achter bij de behoefte. 
Telkens meer bedrijven hebben ook grote moeite om het passende scholingsaanbod voor hun personeel te vinden, 
zo stelt de Human Capital Agenda voor de Topsectoren Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De Provincie 
Limburg verwacht in haar Human Capital Agenda Agrofood op grond van een grote vervangingsvraag en de snelle 
technologische ontwikkelingen de komende jaren een grote vraag naar goed opgeleide vakkrachten in Limburg. 
Vanwege de geringe uitstroom uit het onderwijs en de geringe toestroom van werkzoekenden, moeten in Limburg 
ook nadrukkelijk migranten worden betrokken in de scholingsprojecten. De regio Achterhoek zet in haar HCA-beleid 
in op de realisatie van sterkere cross-over mogelijkheden in het onderwijsaanbod en de bevordering van 
intersectorale mobiliteit .
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Er zijn reeds allerlei initiatieven die het gat tussen vraag en aanbod proberen te dichten (via duaal leersysteem, 
Centres of Expertise, Kenniswerkplaats). De voordelen van Skills Labs worden in Duitsland en Nederland daarbij nog 
nauwelijks benut. Bij het opleiden in Skills Labs staat het trainen van vaardigheden in een realistische omgeving op 
de voorgrond. Complexe, beroeps-typische handelingen en gedrag kunnen in een beschermde omgeving worden 
geoefend, die de realiteit zo goed mogelijk representeert. In dergelijke omgevingen is het maken van fouten niet 
riskant, eigenlijk zelfs gewenst als effectief instrument in een leerproces. De leerlingen zullen zekerder en beter 
voorbereid de beroepspraktijk ingaan.

In Duitsland en Nederland worden skills labs momenteel alleen in de opleiding van medisch personeel en in de zorg 
ingezet. In de Verenigde Staten vind men skills labs ook wel in het landbouw onderwijs. Het betrekken van het 
bedrijfsleven en het vraaggericht zoeken naar innovatiemogelijkheden om innovatieve vaardigheden aan te leren 
aan zowel de werkgever als de toekomstige werknemer is volledig nieuw.

In het project worden 5 verschillende skills labs ingericht met verschillende accenten en benaderingen. De continue 
onderlinge uitwisseling tussen de skills labs en de deelname van leerlingen in meerdere skills labs zal leiden tot 
vaststelling en het kopiëren van best-practices, maar een eenduidige werkwijze in de verschillende skills labs wordt 
nadrukkelijk niet nagestreefd. De gehanteerde werkwijze leidt één gezamenlijk euregionaal skills lab, waarbinnen 
deelnemers zich de meest uiteenlopende skills kunnen bekwamen.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De agrofood sector kenmerkt zich door een grote veranderlijkheid, die zowel door markttrends als door 

technologische ontwikkelingen gedreven wordt en die daardoor ook snel evoluerende eisen aan de vaardigheden 

van arbeidskrachten in deze sector stelt.

Arbeidskrachten in de Agrofood ‘begeleiden’  een product vanaf het fokken, de teelt of de kwekerij via de 

voedselverwerking en de distributie tot op het bord van de consument in een huiskamer of een restaurant. Zelfs de 

afvalstromen in alle fasen behoren tot de scope van de agrofood sector. Voor dit traject zijn specialisten vereist, die 

naast een goed begrip voor procesoptimalisatie ook vakinhoudelijke kennis van voedsel en voeding meebrengen. 

Zowel in de primair productie als ook in de verwerkende industrie, de handel en distributie zijn talrijke 

mkb-ondernemingen aanwezig in het Duits-Nederlandse grensgebied. Landouwproducten en voedingsmiddelen uit 

de regio worden over de gehele wereld geëxporteerd. Om de sterke positie van de agrofood sector duurzaam vast te 

houden, moet er voortdurend aandacht zijn het human capital in de sector in kwantitatief en kwalitatief opzicht op 

een hoger niveau te brengen.

Dit project brengt ondernemers, leerlingen, managers en opleidingsinstituten samen in skills labs. Skills labs zijn de 

trainingslocaties waarbinnen de deelnemers gezamenlijk de belangrijkste ontwikkelingen in de 

voedingsmiddelenmarkt en de relevante technologische ontwikkelingen vaststellen, de daarbij behorende 

vaardigheden bepalen en uittesten en samen werken aan innovatieve producten en productiemethoden. De 

moderne opleidingsmethoden worden gecombineerd met het aantrekkelijk maken van het werken in de agrofood 

sector om voldoende nieuwe studenten aan te trekken.

Op deze wijze streeft het project gelijktijdig het aanleren van actuele beroepsvaardigheden, het verhogen van 

arbeidspotentiaal en meer innovaties.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De agrofood sector is de grootste sector in Nederland en behoort in Duitsland ook tot de grootste sectoren. De 
sector is zeer internationaal, de ontwikkelingsprognoses voor Duitse en Nederlandse bedrijven in de sector zijn 
goed, de groeikansen zijn duidelijk groter voor internationaal georiënteerde bedrijven  vanwege de economische en 
bevolkingsgroei in de rest van de wereld. De levensmiddelen industrie is zeer export-georiënteerd en de ervaringen 
laten zien dat ook in de landbouwsector steeds meer bedrijven internationaal actief zijn. Dit heeft consequenties 
voor activiteiten binnen het bedrijf en dus voor de vaardigheden van het personeel. Omdat Duitsland de 
belangrijkste afzetmarkt is voor Nederlandse bedrijven in de agrofood sector en Nederland tot de top 3 
afzetmarkten voor Duitse bedrijven behoort, is een gezamenlijk Duits-Nederlands initiatief een goede optie.

Het belang van verder internationalisering wordt ook in de sector en in de politiek in beide landen onderschreven.
“Toekomstige medewerkers in de agrofood sector moeten uitgesproken technische en bedrijfseconomische 
kwaliteiten bezitten, de taal van de landbouwer begrijpen en een brede praktijkkennis bezitten”, aldus Markus 
Ebel-Waldmann, voorzitter van het VDL-Bundesverbandes Agrar, Ernährung, Umwelt. “Naast passie voor de 
groene sector behoren communicatievaardigheden, het vermogen om in teamverband te kunnen werken, 
zelfstandigheid en oplossingsgericht denken behoren tot de kerncompetenties. Meertaligheid geldt intussen als een 
voorwaarde omdat de internationale samenwerking telkens belangrijker wordt.”
De Nederlandse “Human Capital Agenda – Topsector Agrofood en Tuinbouw & Uitgansmaterialen” heeft vijf 
speerpunten geformuleerd: 1. Attractief werkgeverschap, 2. Een leven lang leren 3. Beroepsgericht 
opleidingsaanbod, 4. Technologie / Bèta & Techniek, 5. Internationalisering.

De grensoverschrijdende samenwerking met toepassing van de skills labs methode sluit naadloos aan op de 
gewenste ontwikkeling van het menselijk kapitaal in de agrofood sector.

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

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het project omvat de ontwikkeling van skills labs, de doorontwikkeling van test- en opleidingscentra tot skills labs 

en de samenwerking tussen de projectpartners. Ondernemingen  versterken hun HR-benadering. De relatie tussen 

onderwijs en bedrijfsleven wordt duurzaam versterkt. De inzet van nieuwe instrumenten in de skills labs leidt tot 

een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de agrofood sector – zowel in kwalitatieve als in 

kwantitatieve zin.

Het werken in skills labs is overdraagbaar, zowel naar andere regio’s als naar andere sectoren.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  1.297.750,00

€  412.250,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  1.710.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  427.500,00 25,00 %

Landwirtschaftskammer Kleve €  43.750,00Privat / Privaat 2,56 %

Agrobusiness Niederrhein e.V. €  18.750,00Privat / Privaat 1,10 %

AOC Oost / Kenniswerkplaats €  62.500,00Öffentlich / Publiek 3,65 %

CITAVERDE College Roermond €  81.250,00Öffentlich / Publiek 4,75 %

IMBSE GmbH €  140.000,00Privat / Privaat 8,19 %

Huis van de Brabantse Kempen (Provincie 
Noord-Brabant)

€  81.250,00Öffentlich / Publiek 4,75 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  1.282.500,00 75,00 %

EFRE / EFRO €  855.000,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

Ministerie van Economische Zaken €  128.250,00Öffentlich / Publiek 7,50 %

MWEIMH NRW €  213.750,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  28.500,00Öffentlich / Publiek 1,67 %

Provincie Limburg €  28.500,00Öffentlich / Publiek 1,67 %

Provincie Noord-Brabant €  28.500,00Öffentlich / Publiek 1,67 %

€  1.710.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
Financiën en Projecten 

         3-11-2016 
Punt 3.2.d 

 
 

INTERREG VA 
 
Nachbarsprache & buurcultuur 
Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de 
Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten 
wordt een gemeenschappelijk leerproces en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot 
stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van grensoverschrijdende 
samenwerking optimaal te benutten. Barrièrewerkingen van nog bestaande ‘grenzen’ 
worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst.  
Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ‘samen leren’  als vertrekpunt 
te nemen van een leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -
cultuur als reële taal, die ze niet alleen vanuit de schoolbank 'leren', maar ook 'beleven' en 
in de praktijk 'gebruiken', gestimuleerd door regelmatige en intensieve uitwisselingen. 
Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal 
aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen 
(vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden 
minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 
8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. Daarnaast wordt de Euregio Realschule 
(Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, binationale school met 
Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid. Voor alle 
uitwisselingsprojecten wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops 
en nascholingstrajecten voor docenten en schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele 
vakinhoudelijke thema's aan de orde komen, hetgeen een sterkere vervlechting van de 
scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet 
gemonitord, vervolgens geëvalueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder 
ontwikkeld. 
Leadpartner Radboud Universiteit Nijmegen 
Projectpartners Universität Duisburg Essen  

partnerscholen Nederland  
partnerscholen Duitsland  
Euregio Realschule Kranenburg e.V. 

Projectvolume 3.419.995,80 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de 
Provincie Gelderland. 
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Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

 

Euregionale Soft Skills √ 
Euregionale Verankering √ 

 

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

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Nachbarsprache & buurcultuur

Volledige projectaanduiding: Buurtaal en -cultuur samen van elkaar leren. – Intensivering van het onderwijs in 
de Duitse taal en cultuur in Nederland en in de Nederlandse taal en cultuur in Duitsland binnen het voortgezet 
onderwijs in de Euregio Rijn-Waal

Geplande begindatum: 01-01-2017
Geplande einddatum: 31-12-2020

Stand van zaken per: 4-10-2016

Lead partner

Naam organisatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Adres, plaats:  6500HD, Nijmegen Nederland ()
Contactpersoon: Dr. Sabine  Jentges
Telefoonnummer: 0031243611232

Naam: Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats: Nijmegen ()

Naam: partnerscholen Nederland
Plaats: Nijmegen ()

Naam: Universität Duisburg Essen
Plaats: Essen ()

Naam: partnerscholen Duitsland
Plaats: Essen ()

Naam: Euregio Realschule Kranenburg e.V.
Plaats: Kranenburg (Kleve)

Overige projectpartners
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Samenvatting project

Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal. Door 
regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten wordt een gemeenschappelijk leerproces en een 
wederzijds begrip voor taal en cultuur tot stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. Barrièrewerkingen van nog bestaande ‘grenzen’ 
worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst. 
Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ‘samen leren’  als vertrekpunt te nemen van een 
leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -cultuur als reële taal, die ze niet alleen vanuit 
de schoolbank 'leren', maar ook 'beleven' en in de praktijk 'gebruiken', gestimuleerd door regelmatige en intensieve 
uitwisselingen. Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal 
aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen (vwo, havo, vmbo), en 
wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden minstens 50 leerlingen- en 
docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. 
Daarnaast wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, 
binationale school met Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid. Voor alle uitwisselingsprojecten 
wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops en nascholingstrajecten voor docenten en 
schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele vakinhoudelijke thema's aan de orde komen, hetgeen een sterkere 
vervlechting van de scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet 
gemonitord, vervolgens geëvalueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder ontwikkeld.

Projectvoorbereiding

De eerste gesprekken tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Euregio Rijn-Waal vonden begin 2015 
plaats. In september 2015 organiseerde de Radboud Universiteit Nijmegen samen met de Euregio Rijn-Waal en 
met medewerking van de Universität Duisburg-Essen een conferentie met het thema “Nachbarsprache und 
Kulturunterricht”. 
Voor de daadwerkelijke voorbereiding van de projectaanvraag en het indienen ervan waren in de loop van 2016 
talrijke activiteiten en besprekingen noodzakelijk. Het opnemen van contact, de coördinatie en de 
communicatie met de verschillende partijen en partners (Euregio, universiteiten, scholen etc.) lag in handen van 
de Radboud Universiteit.
Aansluitend aan de themaconferentie “Nachbarsprache und Kulturunterricht” vonden er in januari en februari 
2016 schoolbezoeken in het Nederlandse deel van de Euregio plaats, waarbij in totaal 8 scholen bezocht 
werden en meer dan 1000 scholieren uit 43 schoolklassen over het belang van de buurtaal geïnformeerd 
werden.
Aan de talrijke gesprekken over de inhoudelijke uitwisseling, de organisatie van het project en de samenwerking 
tussen beide hoofdpartners van het project en de Euregio namen diverse medewerkers van beide universiteiten 
(Radboud universiteit Nijmegen en de universiteit van Duisburg-Essen) deel. Bovendien vonden er gesprekken 
plaats met de financiële afdelingen van de universiteiten.
In mei en juni van 2016 werden zowel in Nederland als in Duitsland voorbereidende gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de vakgroepen Duits of Nederlands van diverse geïnteresseerde scholen, soms ook al 
in aanwezigheid van personen uit de directie/schoolleiding. Vervolggesprekken met de directies van 
geïnteresseerde scholen, hebben na de zomervakantie, vanaf september 2016 plaatsgevonden en worden ook 
tot het einde van het jaar 2016 nog verder gevoerd. 
In juni 2016 is het project gepresenteerd op het “Nachbarsprachenkongress” in Rindern (Duitsland). In 
november 2016 wordt het ook op een ‘Docentendag Duits’ (bijscholingsbijeenkomst) voor Nederlandse 
Duitsleraren aan de Radboud universiteit (Nijmegen) gepresenteerd, waarvoor dan ook expliciet 
Duits-Nederlands-docenten worden uitgenodigd, die in projectdeelname geïnteresseerd zijn.

Concrete maatregelen en activiteiten
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Projectleiding

De algehele projectleiding en de financiële administratie liggen bij de hoofdaanvrager, de Radboud Universiteit 
Nijmegen.
Beide partners (Radboud Universiteit en Universität Duisburg-Essen) coördineren de inhoudelijke kwaliteitszorg 
van de middelbare scholen in het eigen land. Ze coördineren daarnaast het wetenschappelijke monitoren van 
de Euregio Realschule (Kranenburg). De projectleiding zorgt voor de afstemming tussen de partners. Hetzelfde 
geldt voor het monitoren, de bijscholingen, workshops en taaltrainingen die door het wetenschappelijke 
personeel uitgevoerd worden, en voor de bijbehorende certificering.

Verdere taken van de projectleiding zijn onder andere: 
- Intentieverklaringen opstellen/controleren
- Samenwerkingscontracten controleren/sluiten
- Contracten met scholen controleren/sluiten
- Financiële administratie
- Communicatie met alle deelnemende partijen en coördinatie samen met de Universität Duisburg-Essen

In de pilotfase van het project nemen tenminste 5 Duitse en 5 Nederlandse schoolklassen aan 
uitwisselingstrajecten deel, hieronder de Euregio Realschule in Kranenburg en hun partnerschool Notre Dame 
(Ubbergen). Tijdens de fase daarna vinden 45 hele uitwisselingstrajecten tussen Duitse en Nederlandse 
leerlingen en docenten plaats (zie: 5.4: Inhoudelijke activiteiten: Inleiding/Overzicht Uitwisselingprojecten). In 
die uitwisselingstrajecten bouwen scholen aan een structurele samenwerking. Deze scholen zijn volwaardige 
partners in het project. Daarbij worden met deelnemende scholen uit Nederland door de Radboud Universiteit 
de financiële afspraken gemaakt (conform het kostenplan, het financieringsplan en het jaarplan in de aanvraag); 
ook de contracten met de binationale Euregio Realschule in Kranenburg, die met Notre Dame (Ubbergen) 
samenwerkt, worden hierin meegenomen. Aan de Duitse zijde worden door de Universität Duisburg-Essen 
contracten gesloten met de bij de uitwisselingsprojecten betrokken scholen.
Tot aan het einde van het schooljaar 2015/2016 kon aan Duitse en Nederlandse zijde in totaal reeds met 16 
scholen worden gesproken. Zij hebben duidelijk hun interesse uitgesproken om – reeds in de pilotfase van het 
project – deel te nemen en zijn die intentie schriftelijk te verklaren. Inmiddels hebben beide universiteiten 
samen met meer dan 30 scholen contact gehad over deelname aan het project.
De beide universiteiten nemen nu het voortouw en zorgen ervoor dat steeds ruim voor het begin van een 
schooljaar de voor dat schooljaar geldende overeenkomsten zijn gesloten met de in de uitwisselingstrajecten 
betrokken scholen. Pas als die overeenkomsten gesloten zijn worden middelen conform het kostenplan aan 
een uitwisselingstraject besteed.
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Bij de uitvoering van het project houden de partners zich vanzelfsprekend aan de bepalingen met betrekking 
tot de informatie- en communicatieregels, die bepaald zijn in de algemene aanvullende bepalingen (ANBest 
INTERREG Deutschland-Nederland (artikel 9)).

Best practices en voorbeeldfunctie 
Het doel van het project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens door uitwisseling en 
samenwerking tussen scholen, scholieren, docenten en schooldirecties aan beide kanten van de grens. 
De uitwisseling van de verschillende manieren waarop zowel de samenwerkende scholen als ook de 
modelschool erin slagen hun curricula, leerdoelen en didactische concepten met elkaar te verweven levert een 
enorme meerwaarde op. In combinatie met het grensoverschrijdende nauw verweven netwerk dat hierdoor 
ontstaat, wordt een toename van het wederzijds begrip en een zinvolle uitwisseling van inhoud en 
leerscenario’s mogelijk. Ook op de lange termijn zullen die een verrijking van het curriculum zijn. Het resultaat 
kan vervolgens voor andere scholen die (nog) niet aan het project deelnemen als voorbeeld dienen en hen 
inspireren. 
De manieren waarop de scholen de samenwerking hebben vormgegeven, en eventueel daarmee gepaard 
gaande praktische problemen hebben opgelost, vormen tezamen een soort handleiding voor scholen die een 
soortgelijke samenwerking en uitwisseling willen gaan realiseren.

Brochure en handleiding
De partners zien het als hun taak om best practices tijdens symposia en in publicaties voor een groter publiek 
toegankelijk te maken. In het derde jaar zal een brochure samengesteld worden met verhalen over bijzonder 
opvallende gebeurtenissen en ervaringen bij de samenwerking tussen de scholen. Op de website wordt 
eveneens in het derde jaar een digitale handleiding beschikbaar gesteld met handige tips en aanbevelingen voor 
scholen die een samenwerking met een school aan de andere kant van de grens overwegen.
De brochure en handleiding spelen daarnaast een grote rol in de laatste fase van het project waarin gewerkt 
wordt aan bestendiging van bestaande samenwerkingsverbanden en het inspireren van nieuwe scholen om 
een samenwerking aan te gaan.
De resultaten van het monitoren van de Euregio Realschule (Kranenburg) worden in de laatste twee jaren van 
de projecttijd tijdens een projectsymposium  openbaar gemaakt en via het publicatie- en 
communicatieplatform online vrij toegankelijk gepubliceerd.

Lokale, regionale en nationale media
Tijdens de gehele looptijd van het project wijzen de partners – in overleg met de deelnemende scholen – de 
regionale en nationale media op bijzondere momenten en resultaten van het project. Dat kan bijvoorbeeld 
doordat scholen journalisten uitnodigen om een presentatie van een project dat de scholieren samen hebben 
uitgevoerd bij te wonen of om mee te gaan met een excursie. Dit kunnen excursies zijn naar een bedrijf dat in de 
Euregio opereert, naar een instelling van middelbaar of hoger onderwijs (MBO, HBO, universiteit) of een bezoek 
van deze leerlingen aan een basisschool om aan scholieren te berichten over ervaringen tijdens de 
uitwisselingen. 
Het streven is dat het project naar buiten toe zo zichtbaar mogelijk gemaakt wordt. Het doel van de 
PR-activiteiten is de bekendheid van het project in de Euregio Rijn-Waal en daarbuiten te verhogen. De inhoud 
van het project en het materiaal dat in het kader van het project ontwikkeld en getest is (bijv. de 
lesmateriaalboxen) worden op scholen in de regio onder de aandacht gebracht om ervoor te zorgen dat het 
lesmateriaal steeds meer gebruikt wordt. Op deze manier kan PR een bijdrage leveren aan de positionering van 
de Euregio Rijn-Waal als grensoverschrijdende kennis- en competentieregio. Het is belangrijk dat niet alleen de 
directe (met name de scholieren en docenten) en de indirect betrokkenen (o.a. ouders, scholen, bedrijven en 
basisscholen die bezocht worden tijdens de excursies) van het bestaan van dit project op de hoogte zijn, maar 
ook dat andere inwoners en instanties in de Euregio geïnformeerd worden over deze nieuwe vorm van 
gezamenlijk leren. 
Bovendien worden er regelmatig berichten over de vorderingen van het project op de websites van de partners 
evenals de website van het project geplaatst en via de sociale media verder verspreid. Ook zullen de partners in 
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publicaties verslag uitbrengen over het project. 
De opgevoerde kosten voor informatie en communicatie worden besteed aan:

- (voorgeschreven) A3- of A2-posters voor partners en scholen
- een algemene informatiebrochure over het project (in de pilotfase)
- een quick screen (hetzelfde ontwerp als de posters) voor presentaties en conferenties
- een brochure met verhalen van scholen over hun ervaringen met de grensoverschrijdende samenwerking (3e
jaar)
- handleiding op de website
- symposium over het binationale, tweetalige schoolconcept van de modelschool en het publicatie- en
communicatieplatform hierover.
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Inleiding/Overzicht: 
In het kader van het project ‘Nachbarsprache & buurcultuur’ wordt een allesomvattende uitwisseling tussen 
middelbare scholen in de Euregio Rijn-Waal geïnitieerd, resp. versterkt. Daartoe worden uitwisselingen 
georganiseerd tussen een Duitse en een Nederlandse klas met hun docenten. De aparte onderdelen van zo’n 
uitwisseling worden in de volgende alinea (‘uitwisselingsproject’) beschreven en in de volgende werkpakketen 
gedetailleerd toegelicht. Verder wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) bij haar opstarten begeleid, als casus 
en proefsteen voor mogelijke ontwerpen van tweetalige, binationale scholen met een Duits en een Nederlands 
eindexamen. Dit wordt in werkpakket “Concept-model voor transparantie en compatabiliteit van de 
schoolsystemen” verder beschreven.

Uitwisselingsproject
Een uitwisselingsproject bestaat uit:

a) Scholierenuitwisseling
Een klas (ongeveer 25 scholieren) van een Duitse school en een klas (ongeveer 25 scholieren) van een
Nederlandse school ontmoeten elkaar gedurende een schooljaar op meerdere momenten. De precieze vorm
van deze uitwisseling wordt aangepast aan de mogelijkheden van de twee betrokken scholen. De scholen
beslissen zelf in welke vorm de uitwisselingen plaatsvinden en hoe deze het beste in het programma
geïntegreerd kunnen worden. Het is mogelijk de uitwisseling in twee blokken van vier tot zes weken te
realiseren, waarbij de scholieren gedurende die periodes een dag in de week samen onderwijs volgen. In plaats
van een wekelijkse uitwisseling kunnen scholen er ook voor kiezen om twee keer per jaar meerdere dagen
achter elkaar (totaal 10 dagen) uit te wisselen, wanneer dat voor de scholen de optimale uitwisselingsvorm
blijkt te zijn. Gedurende de pilotfase worden in nauwe samenwerking met de betrokken scholen verschillende
blauwdrukken voor de uitwisseling (wekelijks, meerdere dagen achter elkaar of een combinatie van beide)
ontwikkeld en geëvalueerd. Het streven is dat er per half schooljaar vier tot zes uitwisselingsdagen
plaatsvinden. Bij deze uitwisselingen is het van fundamenteel belang dat de scholieren meerdere keren zowel
het buurland bezoeken als ook gasten uit het buurland ontvangen.
De klassen worden tijdens de uitwisseling begeleid door een docent of een klein docententeam. Deze docent of
dit docententeam begeleidt de klas zowel tijdens de bezoeken van de partnerschool als ook bij de bezoeken aan
de partnerschool.
Tijdens de uitwisseling volgen de scholieren minimaal één dag samen (reguliere) lessen op de school in het
buurland (in klassikaal verband of als scholierentandems). Ook organiseren de scholieren die bezoek krijgen van
hun partnerschool minimaal één excursie of bijeenkomst die inhoudelijk past bij het thema dat in die periode
centraal staat en waarbij de gasten kennismaken met het buurland en de buurcultuur ervaren. Door de keuze
van de thema’s worden overeenkomsten, gelijkenissen en verschillen zichtbaar, zodat een intercultureel
leerproces op gang komt.
Voor het begin van de scholierenuitwisseling wordt samen met de betrokken docenten een thematisch
passende en op maat gemaakte lesmateriaalbox ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met het
schooltype, de leeftijd van de scholieren en de wensen van de scholen. De lesmateriaalbox bestaat uit
audiovisueel materiaal, online materiaal en een docentenhandleiding. Al dit materiaal wordt op de website van
het project gepubliceerd.
De voertaal is Duits bij de bezoeken aan de Duitse school en Nederlands bij de bezoeken aan de Nederlandse
school.

b) Docentenuitwisseling
Gedurende het schooljaar bezoeken bovendien docenten uit een vakoverstijgend docententeam (gemiddeld
drie tot vijf betrokken docenten, die dus niet Duits of Nederlands doceren) beurtelings regelmatig de
part¬ner¬school aan de andere kant van de grens. De docent wordt daar bij het onderwijs betrokken.
Gedurende een volledig schooljaar vinden in totaal tussen de tien en twintig werkbezoeken van docenten in het
kader van het uitwisselingsproject aan de partnerschool plaats. Hoe dit concreet vormgegeven kan worden,
wordt in de pilotfase uitgeprobeerd en geëvalueerd.
Het gehele project bestaat uit 45 volledige uitwisselingen en (in de pilotfase) 5 halve uitwisselingen.
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De uitwisselingstrajecten worden door VO-scholen in de Euregio Rijn-Waal ten uitvoer gelegd, en wel op alle 
school(typen)niveaus (vwo, havo, vmbo). Eventueel geïnteresseerde scholen in de direct aangrenzende 
grensregio's, bijvoorbeeld uit Venlo of Zwolle, uit Kempen of Borken kunnen deelnemen, wanneer zich 
geschikte partnerscholen in het euregiogebied aandienen.

Pilotfase: (januari – juli 2017)
Vijf halve uitwisselingen (uitwisseling gedurende een half schooljaar, namelijk het tweede semester van het 
schooljaar 2016-2017)
Dit betreft: vijf maal twee klassen van ongeveer 25 scholieren = 250 scholieren en vijf maal twee docententeams 
= ca. 40 docenten.

Eerste volledige schooljaar (2017-2018)
10 volledige uitwisselingen
Dit betreft: tien maal twee klassen van ongeveer 25 scholieren = 500 scholieren en tien maal twee 
docententeams = ca. 80 docenten. 

Tweede volledige schooljaar (2018-2019)
15 volledige uitwisselingen
Dit betreft: vijftien maal twee klassen van ongeveer 25 scholieren = 750 scholieren en vijftien maal twee 
docententeams = ca. 120 docenten.

Derde volledige schooljaar (2019-2020)
20 volledige uitwisselingen
Dit betreft: twintig maal twee klassen van ongeveer 25 scholieren = 1000 scholieren en twintig maal twee 
docententeams = ca. 160 docenten. 

Bestendiging (september – december 2020)
Scholen en klassen die in de voorgaande jaren aan het project hebben deelgenomen worden begeleid bij de 
voortzetting van de uitwisselingstrajecten na de projectlooptijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
inzichten die de monitoring van het project heeft opgeleverd en de gedetailleerde beschrijving van best 
practices.

Gegevens over de uitwisselingstrajecten

- 2500 scholieren (1250 uit Duitsland en 1250 uit Nederland)
- min. 160 docenten

- 50 lesmateriaalboxen (maatwerk voor elke uitwisseling)   
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Het onderwijs vindt in Nederlands-Duitse docententeams en in de doeltaal plaats: Nederlands in Nederland en 
Duits in Duitsland. Hierbij worden niet alleen docenten Duits en Nederlands, de twee moderne vreemde talen 
en culturen die in dit project centraal staan, betrokken, maar ook docenten van andere vakken die hierin 
geïnteresseerd zijn. De docenten die aan de uitwisseling deelnemen, kunnen tijdens hun verblijf op de 
partnerschool lessen observeren of zelf lesgeven. Tijdens een uitwisselingsdag zien de docenten niet alleen de 
klassen die bij de scholierenuitwisseling betrokken zijn, maar ook de andere klassen die die dag les hebben van 
hun collega uit het buurland. Op die manier kunnen ze de schoolvorm en het curriculum van het buurland 
beter leren kennen. Bovendien kunnen de docenten hun interculturele en interdisciplinaire competenties 
vergroten en kan het zowel hun eigen onderwijs als het onderwijs van de partnerdocent verrijken.  
De docentenuitwisseling wordt flexibel vormgegeven: een school kan ervoor kiezen dat per klas en per (half) 
schooljaar alleen de direct betrokken taaldocenten aan de uitwisseling deelnemen (de Nederlandse docent 
Duits of de Duitse docent Nederlands).* Het is echter ook mogelijk dat de uitwisseling over meerdere docenten 
per school verdeeld wordt, zodat bijvoorbeeld bij het eerste bezoek een docent Nederlands van een Duitse 
school op de Nederlandse school komt, bij het tweede bezoek een docent geschiedenis, bij het derde bezoek 
een docent aardrijkskunde, enzovoort. Net als bij de scholierenuitwisseling krijgen scholen ook bij de 
docentenuitwisseling de mogelijkheid hier zelf gestalte aan te geven om zo de succesvolle inbedding van het 
project in de dagelijkse gang van zaken op beide scholen te kunnen garanderen. Belangrijk is dat ook de 
docentenuitwisseling bijdraagt aan de continuïteit en stabiliteit van de uitwisseling, omdat iedere docent die bij 
de uitwisseling betrokken is per schooljaar herhaaldelijk een bezoek brengt aan de partnerschool. 
Bovendien hebben ook geïnteresseerde schoolhoofden en directieleden de mogelijkheid om aan de docenten- 
of scholierenuitwisseling deel te nemen, waardoor ze samen met de collega’s uit het buurland de dagelijkse 
gang van zaken op de school, het onderwijs en de bestuurlijke aspecten in het buurland leren kennen en 
ervaren.

Doel van de docentenuitwisseling: 
Enerzijds is door de docentenuitwisseling in het gezamenlijke onderwijs altijd een expert uit het doeltaalland 
aanwezig, anderzijds kunnen de docenten van elkaar leren en zelf ervaren hoe het doeltaal- en vakonderwijs in 
het buurland opgebouwd is. Dit laatste aspect is erg belangrijk. Er wordt gestreefd naar een langdurig, positief 
ervaren, grensoverstijgend contact tussen meerdere docenten op twee of meer scholen, wat een positieve 
invloed zal hebben op de samenwerking, de gezamenlijke projecten en verdere uitwisselingen. Er zijn in beide 
landen positieve effecten te verwachten bij het opzetten van het curriculum, dan wel het omzetten van de 
curricula in de les. Bovendien worden de docenten gevoelig gemaakt voor het inrichten van vakonderwijs met 
aandacht voor taal (sprachsensibeler Fachunterricht). 

Compensatie scholen/docenten:
De docenten hebben hun reguliere onderwijstaak. De uren die zij daaraan besteden worden niet 
gecompenseerd. In het project worden scholen/docenten alleen gecompenseerd voor de extra uren die 
docenten besteden aan de docenten- en scholierenuitwisseling. Het gaat daarbij om de uren die docenten 
besteden aan het bezoeken van de partnerschool (per docent per uitwisselingstraject 80 uur) en de uren die de 
docent besteed aan de begeleiding van zijn/haar scholieren aan de partnerschool (per docent per 
uitwisselingstraject 24 uur): in het totaal per docent per uitwisselingstraject 104 uren.

* Hier en in het vervolg van deze aanvraag wordt met de bijvoeglijk naamwoorden Duitse en Nederlandse (bijv.  
Duitse docenten Nederlands en Nederlandse docenten Duits) verwezen naar het land waarin de school  
gevestigd is en niet per definitie naar de nationaliteit van de betrokken docenten.
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De precieze tijdsplanning van de uitwisseling vindt in overleg met beide partnerscholen plaats en kan flexibel 
over het halve schooljaar verdeeld worden. Het onderwijs en de activiteiten vinden, begeleid door de 
binationale docententeams, in Nederland in het Nederlands en in Duitsland in het Duits plaats (hier geldt het 
principe: doeltaal is onderwijstaal). Masterstudenten van de Radboud Universiteit Nijmegen (met bijvoorbeeld 
een achtergrond op het gebied van de Duitse taal en cultuur, Nederlandse taal en cultuur of die deelnemen aan 
de Educatieve master Duits/Nederlands), van de Universität Duisburg-Essen (bijvoorbeeld: Geschichte, 
Niederländische Sprache und Kultur, Germanistik of DaF/DaZ = Duits als vreemde taal, Duits als tweede taal) en 
van andere universiteiten (bijv. van de Lehramtsstudiengänge Niederlandistik van de Universität zu Köln en de 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster maar ook van de educatieve masters Duits van de universiteiten 
van Amsterdam, Leiden, Groningen en Utrecht) worden bij de scholierenuitwisseling betrokken door middel 
van stages of praktijkprojecten die passen binnen hun masteropleiding. Ook voor studenten van andere 
relevante studies van andere geïnteresseerde universiteiten uit Nederland of Duitsland bestaat de mogelijkheid 
een stage binnen dit project te doen. Zo leren ook studenten, die later veelal zelf  als docent werkzaam zullen 
zijn, vroegtijdig de weg naar de uitwisseling te vinden.
De inhoud van het onderwijs voor zowel de klassen die aan de scholierenuitwisseling deelnemen als ook voor 
de overige klassen bestaat uit alledaagse (talige) interactieopdrachten en -activiteiten, die doeltaal en -cultuur 
vanuit het perspectief van de scholieren waarneembaar, concreet en begrijpelijk maken (zie bijv. CLIL-principe 
(content and language integrated learning)): projectopdrachten, excursies, verkenningen, speurtochten, 
spelletjes enzovoort. Concrete onderwerpen van de doelcultuur uit het dagelijks leven komen aan bod, zoals 
muziek, sport, gebeurtenissen/evenementen, series, films, maar ook specifieke onderwerpen die gerelateerd 
worden aan een schoolvak, zoals geschiedenis, kunst, aardrijkskunde of andere vakken met een link naar de te 
leren doeltaal en -cultuur. Om van begin af aan les in de doeltaal te kunnen realiseren, krijgen de scholieren 
receptieve strategieën aangereikt om betekenissen te ontsleutelen en leren ze hoe ze zich talige structuren (bijv. 
het ritmisch opnemen van relevante chunks) eigen kunnen maken. Het binationale docententeam wordt erin 
getraind deze strategieën aan de scholieren over te dragen.
De scholieren nemen tijdens de uitwisseling niet alleen deel aan het normale, reguliere onderwijs op de 
partnerschool, maar ook aan extra-curriculaire activiteiten. Zo bezoeken ze bijvoorbeeld een instelling voor 
middelbaar of hoger onderwijs (MBO, HBO, universiteit) of potentiële werkgevers aan beide kanten van de 
grens om zo te ontdekken welke mogelijkheden er over de grens voor hen zijn wanneer ze klaar zijn met de 
middelbare school. Tegelijkertijd delen ze de ervaringen die ze tijdens de uitwisseling opdoen met andere 
scholieren van de eigen school en daarnaast ook met basisschoolleerlingen. Met deze laatste groep leerlingen 
komen ze in contact wanneer ze in het kader van het uitwisselingsproject op bezoek gaan bij basisscholen. Ook 
zullen ze hun ervaringen delen met vrienden en familie, waardoor het ideaal van een Europa zonder grenzen in 
de eigen Euregio verder wordt verspreid.
Scholieren krijgen bij een deelname van minimaal een jaar aan het uitwisselingsproject een door de beide 
universiteiten uitgegeven certificaat voor hun succesvolle deelname.
Het doel van de scholierenuitwisseling en de hierboven beschreven onderwijsopzet is ervoor te zorgen dat het 
vreemde taalonderwijs ofwel buurtaalonderwijs betekenisvol wordt voor scholieren; dat de buurtaal een 
levende taal wordt, dat de omgang met die taal een vanzelfsprekendheid wordt en dat de taal door de 
scholieren ook actief gebruikt wordt. De verwachting is dat het project op deze manier de motivatie van 
scholieren voor het buurtaalonderwijs verhoogt, de interesse in de buurtaal en buurcultuur bevordert en het 
onderling begrip voor elkaar helpt ontwikkelen. Bovendien kunnen scholieren zo leren dat niet altijd alles overal 
zo is, zoals zij het in hun eigen omgeving gewend zijn. Scholieren worden op een grensoverschrijdende, 
interculturele en daarmee ook internationale toekomst voorbereid.
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De doelen van dit project kunnen alleen worden bereikt wanneer er ook nieuw materiaal wordt ontwikkeld en 
specifieke vakdidactische hulpmiddelen aanwezig zijn. Bestaand lesmateriaal voor Nederlands is in Duitsland 
amper aanwezig. Duits lesmateriaal wordt door leerlingen en docenten in Nederland bovengemiddeld vaak als 
‘saai’, ‘irrelevant’ en/of ‘moeilijk, louter op grammatica gericht’ gekwalificeerd, zoals uit recent onderzoek blijkt 
(o.a. Pollemans 2016, Huisman 2016, DIA 2010). Men mist de aandacht voor items van human interest, voor 
eigentijdse cultuur interculturele competenties, die een voorwaarde vormen voor een interesse in persoonlijke 
ontmoetingen met inhoudelijke relevante bagage. Materiaal dat intercultureel leren door uitwisselingen 
verbindt met het taal-leren in de doeltaal, zich zowel in Duitsland als Nederland amper aanwezig. Juist in de hier 
beoogde intensieve uitwisselingstrajecten is dergelijk materiaal en de didactisch adequaat gebruik ervan van 
belang. Materiaal en handleiding worden tijdens het project gratis online ter beschikking gesteld.   
Evenzo worden voor docenten lesmateriaalboxen met activiteiten, opdrachten en ideeën voor lessen en 
excursies ter beschikking gesteld. Dat daarbij war mogelijk gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare projecten 
van buurtaal-leren voor andere taalcombinaties, zoals bijvoorbeeld door het Europan Centre for Modern 
Languages Graz (vgl. http://www.eclat.at/) ter beschikking wordt gesteld, spreek vanzelf.   Deze 
lesmateriaalboxen, die voortdurend uitgebreid worden, bestaan uit online bestanden en daarnaast ook uit 
ander materiaal, zoals videoclips, spelletjes, enzovoort. Uit een lesmateriaalbox kunnen docenten zelf het 
lesmateriaal halen dat ze voor de uitwisseling willen gebruiken en dat past bij het schooltype, taalniveau en de 
leeftijd van de scholieren. Het lesmateriaal in iedere lesmateriaalbox heeft een ander thema en is verzameld 
volgens een driedelige opzet waarbij van verschillende media gebruik wordt gemaakt. Het materiaal wordt in 
samenspraak met de deelnemende docenten ontwikkeld en door experts die werkzaam zijn bij de 
docentenacademie van de Radboud Universiteit, de Universität Duisburg-Essen en andere instellingen kritisch 
bekeken. Ook dit materiaal wordt kosteloos en vrij toegankelijk digitaal ter beschikking gesteld, en het is 
daarmee ook toegankelijk voor docenten en leerlingen die niet aan het project deelnemen. Docenten die 
bepaalde materialen in willen zetten tijdens de scholieren- of docentenuitwisseling kunnen het door hen 
geselecteerde materiaal ook in gedrukte vorm ontvangen.

De driedelige opzet van het materiaal is gebaseerd op competenties die in gangbare modellen met betrekking 
tot het intercultureel leren genoemd worden (bijvoorbeeld door Byram en Bennett) en verbindt deze effectief 
met de opbouw van competenties in de vreemde taal. Hieronder wordt de driedelige opzet kort aan de hand 
van het voorbeeldthema “sport” geïllustreerd.

a) Voorkennis activeren / een link naar het persoonlijke leggen / voor het thema ontvankelijk maken.
Een persoonlijke ingang bij de scholier vinden door over eigen sportieve interesses en sportidolen aan beide
kanten van de grens te praten én door de voorkennis over sport in de grensregio, in het eigen land en in het
buurland vast te stellen.
b) Begrip kweken. Door concrete voorbeelden de overeenkomsten en verschillen (het “eigene” en het
“vreemde”) illustreren en zo verschillende ervaringen en houdingen duidelijk maken.
Een bij de leeftijd passende Duitse en Nederlandse sportgroep uit de grensregio (bijv. voetbalvereniging) wordt
gepresenteerd, waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

- hoe verloopt de training,
- hoe zien de wedstrijden of toernooien eruit,
- hoe denken de sporters over hun sport,
- wat doen ze voor of na de training of de wedstrijd,
- hoe vieren ze een overwinning
- enzovoort.

c) Nieuwe en voor de doelgroep relevante kennis over sport in het buurland presenteren en bespreken.
Aansluitend een terugkoppeling naar eigen ervaringen mogelijk maken, om zo te leren het “eigene” en het
“vreemde” kritisch te bekijken. Feitelijke en alledaagse weergave van het thema presenteren, bijvoorbeeld het
aantal voetbalverenigingen en -spelers in beide landen, marktwaarde, divisies (bijv. Eredidivisie vs. Bundesliga,
districtscompetitie vs. Kreisklasse), maar ook tradities zoals de Panini (sticker)albums (voetbalplaatjes),
fancultuur op nationaal en internationaal niveau, enzovoort.
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Vergelijkbaar materiaal wordt onder andere ook voor de kernthema’s van de Euregios in nationale, 
internationale en euregionale context aangeboden. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld milieu en 
duurzaamheid (duurzame energiebronnen, recycling en de omgang hiermee aan beide kanten van de grens), 
informatietechnologie en media (digitale, audiovisuele en printmedia of nieuwskanalen en sociale media), 
gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijkheid van kansen. Tevens wordt er voorbereidend materiaal 
ontwikkeld voor de geplande excursies, werkbezoeken en (basis)schoolbezoeken. 
Voor de verschillende onderwijsfases (introductie, kennismaking, voorbereiding van de uitwisseling, de 
uitwisseling zelf, enzovoort) wordt eveneens een materiaalaanbod ontwikkeld dat flexibel ingezet kan worden 
en waaruit delen gekozen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor excursies en de geplande bezoeken aan andere 
instellingen, zoals bijvoorbeeld de bezoeken aan basisscholen. Dat betekent dat er zowel materiaal beschikbaar 
gesteld wordt dat in regulier gezamenlijk onderwijs met de docententandems ingezet kan worden (materiaalbox 
voor de lessen), als ook materiaal voor de concrete uitwisseling (materiaalbox voor de uitwisseling). Hierbij 
wordt rekening gehouden met de onderwerpen en thema’s die in het reguliere curriculum per jaar en per vak in 
Duitsland en in Nederland aan bod moeten komen.
De lesmateriaalboxen bestaan uit een breed aanbod, dat op verschillende niveaus (qua taalniveau, schooltype 
en leeftijd) ingezet kan worden. In een docentenhandleiding wordt per niveau aangegeven welke opdrachten en 
materialen het beste voor welke doelgroep gebruikt kunnen worden. De lesmateriaalboxen maken het op die 
manier mogelijk dat actuele didactische principes zoals differentiatie, consequent doeltaalgebruik, (cultural and) 
language awareness en scaffolding in het onderwijs toegepast kunnen worden.
Het te ontwikkelen materiaal moet de realisatie van de bovengenoemde doelen van docenten- en 
scholierenuitwisselingen ondersteunen. De samenstelling en ontwikkeling van dergelijk materiaal is essentieel 
voor het bereiken van de doelen, omdat de gangbare hulpmiddelen in het vreemdetalenonderwijs Duits en 
Nederlands (lesmethodes en extra lesmaterialen) van een andere onderwijsvisie en -opzet uitgaan dan de visie 
die ten grondslag ligt aan dit project. Zo wordt er in gangbaar onderwijsmateriaal niet van directe uitwisseling 
van docenten en scholieren uitgegaan en worden er daardoor geen gezamenlijke projecten aangeboden. 
Nederlandse lesmethodes voor het leren van de Duitse taal zetten doel- en uitgangstaal bijvoorbeeld allebei in, 
zodat docenten die met deze methoden werken niet de mogelijkheid hebben om de doeltaal consequent als 
onderwijstaal te gebruiken. 
De lesmateriaalboxen die in het kader van dit project ontwikkeld worden zijn flexibel inzetbaar en voor de 
docenten van commentaar voorzien. Dat betekent dat er didactische en methodische tips voor het gebruik in 
de les worden gegeven, waarbij rekening gehouden wordt met actuele principes en methoden van de didactiek 
van de vreemde talen en intercultureel leren, de verschillende taalniveaus en de leeftijd van de scholieren. 
Uiteraard sluit de inhoud van de materiaalboxen aan bij de curriculaire richtlijnen en vult het de lesstof aan met 
actuele en praktijkgerichte leerscenario’s en inhoud. 

Het materiaal wordt langdurig, ook na afloop van de projectlooptijd, via een internetvoorziening van de beide 
universiteiten ter beschikking gesteld aan deelnemers en geïnteresseerden.
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Er worden regelmatig workshops voor docenten aangeboden, in totaal 3-4 workshops per schooljaar en een 
uitgebreidere workshop aan het begin van de pilot en vervolgens aan het begin van ieder schooljaar. In deze 
introductieworkshop komen organisatorische aspecten aan de orde en wordt niet alleen ingegaan op de 
belangrijkste verschillen tussen de schoolsystemen, maar ook op de alledaagse gang van zaken op een Duitse 
en Nederlandse school. Daarnaast worden de uitgangspunten van het werken in binationale docententeams 
besproken. Ook is er voor alle deelnemende docenten een korte inleiding over de didactiek en methodologie 
van Nederlands als vreemde taal (NT2), Duits als vreemde taal (DaF) en (vreemde taal)onderwijs in de doeltaal. 
Mogelijke thema’s voor de workshops zijn: receptieve meertaligheid, language (and cultural) awareness, 
doeltaaldidactiek, cultuur- en Landeskunde-didactiek, projectwerk, soorten opdrachten- en oefeningen, 
differentiatie, scaffolding (’steiger-methode’), enzovoort. Bij de keuze van de thema’s van de workshops wordt 
rekening gehouden met de wensen en behoeften van de docenten die bij de uitwisseling betrokken zijn en de 
uitkomsten van de monitoring. Het is ook zinvol concrete best practice-voorbeelden uit eerdere fases van het 
project te presenteren. De workshops bieden de deelnemende docenten tevens de mogelijkheid ervaringen uit 
te wisselen. Daarnaast kan tijdens de workshops het ontwikkelen en realiseren van andere mogelijke vormen 
van grensoverschrijdende uitwisseling gethematiseerd worden.
Naast de thematische, op didactiek gerichte workshops worden er ook uitwisselingsbijeenkomsten voor 
geïnteresseerde schoolhoofden en leden van de directie georganiseerd.
Voor docenten van andere vakken dan Nederlands of Duits (bijvoorbeeld geschiedenis) die graag aan de 
uitwisseling willen deelnemen en voor de schoolleiding worden taalcursussen Duits of Nederlands aangeboden, 
die gericht zijn op les- en schoolsituaties. Voor deze doelgroep worden ook workshops over vakonderwijs met 
aandacht voor taal aangeboden.
Indien er voldoende plekken zijn, kunnen ook anderen die niet direct bij het uitwisselingsproject betrokken zijn, 
aan de eendaagse thematische workshops, de uitwisselingsbijeenkomsten van directies en de taaltrainingen 
deelnemen. Dit geldt in het bijzonder voor docenten en scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het 
project of aan uitwisselingsprojecten in het algemeen, maar ook voor bijvoorbeeld studenten en docenten van 
lerarenopleidingen. Zo ontstaat er een op de toekomst georiënteerd netwerk, waarin men voor verder en 
gezamenlijk intercultureel opereren openstaat. 
De bijscholingsbijeenkomsten voor leerkrachten en schoolleidingen worden zowel aan Duitse als ook aan 
Nederlandse zijde officieel geregistreerd 
(http://www.suche.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/search/start, https://www.registerleraar.nl/). Bij 
deelname aan bijscholingen worden certificaten verstrekt, en tevens bestaat voor leerkrachten de mogelijkheid 
om bij actieve projectdeelname en na het bezoeken van minstens 5 bijeenkomsten een getuigschrift van 
succesvolle deelname aan ‘deutsch-niederländischen Schüler*innenaustauschprojekten’ te behalen. Dit 
getuigschrift wordt door de beide deelnemende universiteiten gewaarmerkt en verstrekt.

12/23

Inhoudlijke activiteiten: Bijscholing/workshops



Gedurende de gehele looptijd van het project monitoren de Radboud Universiteit en de Universität 
Duisburg-Essen de activiteiten die in het kader van de schooluitwisseling ondernomen zijn. Dit monitoren is 
gericht op de sterke en zwakke punten van de projectopzet, op de evaluatie van materialen en activiteiten, en 
daarmee op de bewaking van de algehele kwaliteit. Daarbij staan de kwaliteit en het effect van de persoonlijke 
uitwisseling op docenten en scholieren centraal. De monitoring vindt plaats door middel van 
onderwijsobservaties en daarnaast worden er kwalitatieve interviews met verschillende betrokkenen 
afgenomen. Voor de scholieren wordt een kort leerdagboek ontwikkeld dat in de evaluatie meegenomen wordt 
en waaruit o.a. de algehele motivatie, de interesse voor, de waarneming van en de houding ten opzichte van de 
doelcultuur kan worden afgeleid. De talige vooruitgang van de scholieren wordt niet uitsluitend gemeten door 
een vergelijking te maken tussen de toetsresultaten van de wel deelnemende scholieren en scholieren die niet 
aan de uitwisseling deelnemen. Ook de verworven productieve (door middel van Task-Key-Cards) en receptieve 
(door middel van C-Tests) competenties in de vreemde taal worden meegenomen in de analyse van de mogelijk 
geboekte vooruitgang.
De monitoring staat tevens in het teken van een constante verbetering en uitbreiding van de materialen 
(werkpakket lesmateriaalverzameling). Bovendien wordt door de deelname van docenten in de monitoring en 
ontwikkeling van materiaal een langdurige succesvolle voortzetting van de scholieren- en docentenuitwisseling 
gewaarborgd, ook na afloop van de projectlooptijd. De in de loop van het project verkregen inzichten in de 
factoren die het succes (en ook het mislukken) van dergelijke uitwisselingsprojecten beïnvloeden, maken het 
mogelijk een soort handleiding (FAQ) op te stellen. Hierin komen niet alleen de organisatorische aspecten naar 
voren, maar komt vooral ook de inhoudelijke en didactisch-methodologische vormgeving op basis van 
wetenschappelijke resultaten aan bod. De resultaten worden voor het brede publiek toegankelijk gemaakt (zie 
werkpakket PR & communicatie). De verworven inzichten kunnen ook gebruikt worden bij het succesvol en 
effectief opzetten van uitwisselingsprojecten voor andere onderwijsinstellingen, zoals enerzijds een MBO, een 
HBO, een universiteit of anderzijds een basisschool. Ook lerarenopleidingen kunnen hiervan gebruik maken.
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Bovenop het monitoren van de uitwisseling van leerkrachten en scholieren wordt de Euregio Realschule 
(Kranenburg) met haar partnerschool Notre Dame (Ubbergen) als modelschool (d.w.z. ‘toetssteen’ of 
casestudy) voor het concept van een tweetalige, binationale school met Duitse en Nederlandse eindexamens 
wetenschappelijk begeleid. Dit werkpakket verrijkt het totale project met de mogelijkheid om over grenzen 
heen schoolvervolg-aansluitingen in het eugerionale buurland verder te ontwikkelen, waarbij door o.a. de 
integratie van curricula ook bi-diplomeringen in het visier zouden kunnen komen. In de kern betreft het echter 
ook hier de ontmoeting van twee talen en (onderwijs)culturen. De Euregio Realschule is consequent tweetalig: 
alle medewerkers zijn tweetalig en ieder vak is bij een van de twee talen ingedeeld, waardoor het CLIL-concept 
wordt nagevolgd. De Euregio Realschule biedt alle mogelijkheden van een reguliere Noordrijn-Westfaalse 
middelbare school. 
Daarnaast vindt in deze testfase (met de jaargangen 5 en 6 van de Realschule) een programma plaats dat 
equivalent is aan het onderwijs van de groepen 7 en 8 van een reguliere Nederlandse basisschool, en 
vervolgens komt het onderwijs weer overeen met de ‘Mittelstufe der Realschule’ dan wel de onderbouw van 
een Nederlandse HAVO. 
Na de negende klas kunnen de scholieren in de bovenbouw van het HAVO Notre Dame instromen, dan wel na 
nog een jaar Realschule daar het eindexamen behalen.
Het doel van de begeleiding binnen dit project, dat tot nu toe in Duits-Nederlandse context nog maar een keer 
heeft plaatsgevonden, is om belangrijke basisprincipes van transparantie en compatibiliteit tot stand te 
brengen. Deze transparantie heeft betrekking op de schoolvormen en schoolsystemen, zowel op formeel als op 
inhoudelijk gebied. Voorbeelden hiervan zijn curricula, toetsen, eindexamens, het erkennen van schoolexamens 
en beroepskwalificatie van leerkrachten in het voortgezet onderwijs aan de beide kanten van de grens. Deze 
basisprincipes kunnen als bouwsteen voor toekomstige binationale, tweetalige schoolprojecten in de 
Duits-Nederlandse context dienen.
Het monitoren wordt telkens in nauwe samenwerking met de betrokken leerkrachten en besturen van de twee 
scholen gedaan. Door de moeilijkheden te documenteren die uit deze complexe werksituatie voortvloeien, kan 
naar mogelijke oplossingen en best-practices worden gezocht. In de eerste helft van de projecttijd staat daarbij 
de integratie van de Nederlandse CITO-toetsen binnen het curriculum van de  Duitse Euregio Realschule 
centraal.
Vanuit de concrete toepassing van het consequent doorgevoerde tweetalige concept van deze partnerscholen, 
in hun streven naar een dubbel en in beide landen erkend diploma, worden inzichten in succesfactoren mogelijk 
en kan gewerkt worden aan de oplossing van mogelijke problemen. De oplossingsmodellen worden vanuit de 
praktijk ontwikkeld. Getoetst en bijgesteld, waardoor de breed inzetbare uitwisseling van leerkrachten en 
scholieren duurzaam en mogelijk blijvend van aard kan zijn.
Op termijn wordt het voor de betrokken partnerscholen mogelijk een  gestructureerde en langdurige 
samenwerking aan te gaan, waardoor scholieren in de regio, ook wat mogelijke vervolgstudies betreft, 
opleidingsmogelijkheden aan beide kanten van de grens worden geboden. Bovendien leidt deze vorm van 
samenwerking tot een sterkere vervlechting en transparantie van de beide onderwijssystemen. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke model-curricula, die in de Duitse en 
Nederlandse standaarden passen, maar ook aan het uitwerken van een concept voor bijscholing, voor 
erkenning van Duitse en Nederlandse leerkrachten aan beide kanten van de grens, als ook aan een 
onderwijsmodel voor de gezamenlijke voorbereiding op centrale tussentijdse- en eindtoetsen, zowel in 
Duitsland als in Nederland.
De resultaten van het monitoren worden in de laatste twee jaar van de projecttijd door middel van een 
symposium openbaar gemaakt en via een publicatie- en communicatieplatform online vrij toegankelijk 
gepubliceerd.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

- Aan Duitse kant: Scholieren in de onderbouw en eventueel de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, die op
een school in de grensregio vrijwillig Nederlands als vreemde taal leren.
- Aan Nederlandse kant: scholieren in de onderbouw en eventueel in de bovenbouw die op een school in de
grensregio verplicht (in de bovenbouw over het algemeen vrijwillig) Duits als vreemde taal leren.
- Aan de Euregio-Realschule: scholieren, die bewust voor een consequent tweetalige, binationale schoolloopbaan
hebben gekozen.
- Docenten op Duitse en Nederlandse scholen in de grensregio die Duits of Nederlands als vreemde taal
onderwijzen, maar ook docenten van andere vakken, die belangstelling hebben voor vakinhoudelijke en
methodisch-didactische uitwisseling.
- Schooldirecties die belangstelling hebben voor uitwisseling met collega’s uit het buurland.
- Masterstudenten van bijvoorbeeld de educatieve masteropleidingen (lerarenopleidingen)/
Lehramtsstudiengänge Nederlands en Duits als vreemde taal en andere gerelateerde studierichtingen, die door
middel van een stage als assistenten ervaringen met het eigen schoolsysteem en het systeem in het buurland willen
opdoen.
- Het project wordt bewust zowel voor klassen uit de onder- als de bovenbouw opengesteld, waarbij de
deelnemende scholen zelf kunnen bepalen of ze met de onderbouw, de bovenbouw of zelfs met allebei aan de
uitwisseling willen deelnemen. Hetzelfde geldt voor het schooltype (zowel voor vmbo als havo en vwo). De scholen
moeten er wel rekening mee houden dat er in het buurland een passende school en klas moet zijn.
- In het kader van de uitwisseling worden ook basisschoolleerlingen bereikt, die op deze manier al op jonge leeftijd
voorbereid worden op het leren en ervaren van de buurtaal en buurcultuur.

Om de doelgroep te bereiken is contact gelegd met Nederlandse docenten Duits en Duitse docenten Nederlands, 
waarbij ervan uitgegaan wordt dat de echte doelgroep, de scholieren, het beste via hun eigen docenten bereikt kan 
worden. Om deze contacten tot stand te brengen vond er in september 2015 een conferentie plaats met het thema 
“Nachbarsprache und Kulturunterricht”, georganiseerd door de Euregio Rijn-Waal en de Radboud Universiteit en 
met medewerking van de Universität Duisburg-Essen. Na deze conferentie hebben medewerkers van de afdeling 
Duitse taal en cultuur en Nederland-Duitsland-Studies van de Radboud Universiteit begin 2016 samen met enkele 
studenten diverse scholen in de grensregio bezocht. In het voorjaar en het begin van de zomer van 2016 vonden 
gesprekken plaats met scholen en schooldirecties die te kennen hebben gegeven zeer geïnteresseerd te zijn in 
deelname aan het project. Op 20 juni 2016 werd het project gepresenteerd op het Nachbarsprachenkongress in 
Rindern. Een volgende presentatie van het project zal tijdens een bijscholing voor Nederlandse docenten Duits 
gegeven worden, op 17 november aan de RU Nijmegen. 
Door middel van de bovengenoemde acties (schoolbezoeken, presentaties tijdens evenementen en symposia die 
voor docenten Duits en Nederlands relevant zijn) zal tot aan de start van het project, maar vooral ook in het eerste 
projectjaar de werving van verdere deelnemers voortgezet worden.

Gedetailleerde informatie over de doelgroep (analoog aan de indircatoren) bevinden zich in de bijlage.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Ondanks de vele pogingen in de Nederlands-Duitse grensregio’s om de barrièrewerking van de grens te 
verminderen, blijkt de grens tot op heden, ook voor jonge mensen, nog altijd een hindernis te zijn, zowel in 
cultureel als ook in talig opzicht. Een omgeving waarin men zich niet verstaanbaar kan maken en die men ook niet 
(helemaal) begrijpt, werpt automatisch reële en mentale barrières voor het individu op. In het bijzonder in een 
grensregio, zoals de Euregio Rijn-Waal, is een dergelijke situatie, ook vanuit economisch, maatschappelijk en sociaal 
perspectief, onaanvaardbaar. De grensregio’s zouden de binationale uitwisseling op alle gebieden moeten 
gebruiken en ervan moeten profiteren, ook omdat het verenigde Europa juist hier in het grensgebied ervaarbaar 
kan worden.
Scholieren, jonge Duitsers en Nederlanders uit de grensregio en dus de toekomstige vormgevers van dit gebied, zijn 
potentiële “Grenzgänger” (bijv. met betrekking tot studie of arbeidsmarkt). Vroegtijdig contact met de andere taal 
en cultuur is voor hen noodzakelijk om zich op de lange termijn internationaal te kunnen oriënteren. Ze moeten 
uitgedaagd worden om een open en begripvolle houding ten opzichte van andere landen en andere culturen te 
ontwikkelen waardoor ze zich vrij en zonder vooroordelen op het buurland, Europa en de wereld in het algemeen 
kunnen oriënteren. 
Door het regelmatige contact met leeftijdgenoten uit het buurland en het samen leren op een school kunnen 
hindernissen overwonnen en angsten weggenomen worden, zodat de jongeren zich zelfbewust en vanzelfsprekend 
in het buurland kunnen bewegen. De scholieren kunnen door het persoonlijke contact een soort “culturele 
gevoeligheid” of een “intercultureel Fingerspitzengefühl” ontwikkelen waardoor ze ook in het buurland, dat 
weliswaar in veel opzichten heel veel overeenkomsten met het eigen land vertoont, maar tegelijkertijd in vele 
opzichten net even anders is, succesvol kunnen studeren, werken en leven. Zo worden deze jongeren niet alleen 
succesvolle “Grenzgänger”, maar zien ze ook de Nederlands-Duitse grensregio waarin ze zijn opgegroeid als een 
natuurlijk verweven vlechtwerk, waarin zij vrij en ongeremd op alle vlakken – beroepsmatig, privé en openbaar – 
kunnen opereren.
Naast de hoofddoelgroep, de jongeren op de middelbare scholen, wordt binnen de uitwisseling door middel van 
bezoeken aan basisscholen ook al een andere, jongere doelgroep aangesproken en gevoelig gemaakt voor 
toekomstige uitwisselingsprojecten en een leven in de nauw met elkaar verweven Nederlands-Duitse 
“samengevlochten” regio.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Het innovatieve van het project is dat er niet louter geprobeerd wordt om bruggen te bouwen tussen Nederlandse 
en Duitse scholen, zoals in het verleden vaak is gebeurd. Beoogd is de ontwikkeling van bestendige, fijnmazige 
netwerken. In dit project wordt onder wetenschappelijke begeleiding (op basis van de resultaten van de monitoring) 
gewerkt aan  nauw met elkaar verweven netwerken van Duitse en Nederlandse scholen, scholieren en docenten.
De scholen, docenten en scholieren geven dit vlechtwerk zelf gestalte, in hun partnerschap als scholen of als een 
gezamenlijke school onder één dak. Zo ontstaat een samenwerking die past bij de verschillende schooltypes, bij de 
leeftijd van de scholieren en de (sociale en economische) omgeving van de scholen. Omdat zij zelf bepalen hoe hun 
samenwerking eruit gaat zien, is de kans op bestendiging van de samenwerking na de projectfase erg groot.
De vlechtwerken die in het kader van dit project ontstaan vormen een breed palet aan good practices die als 
voorbeeld en stimulans voor andere scholen kunnen dienen.
Innovatief is tevens de manier waarop de lesmateriaalboxen worden samengesteld. Door didactische en 
inhoudelijke vernieuwing zullen de scholieren wederzijdse empathie en een open, begripvolle houding ten opzichte 
van elkaar (leren) ontwikkelen. Ook wordt gekeken naar de specifieke wensen en mogelijkheden van de 
samenwerkende scholen en naar actuele thema’s die internationaal, Europees, maar vooral ook (eu)regionaal 
spelen. Bovendien integreren de lesmateriaalboxen het talige en het culturele met het interculturele leren. Met 
name in deze integratie van de verwerving van talige en interculturele competenties binnen het moderne 
vreemdetalenonderwijs (Duits en Nederlands) komt het innovatieve karakter van dit project tot uitdrukking. 
Daarenboven worden deze innovatieve didactisch-methodologische concepten grensoverschrijdend ontwikkeld en 
getest, waardoor van praktische didactisch-methodologische, maar ook van wetenschappelijke kant nieuwe 
impulsen aan het moderne vreemdetalenonderwijs worden gegeven. Gezien de actuele stand van zaken binnen het 
onderwijs in het Duits in Nederland en het onderwijs in het Nederlands in Duitsland zijn innovatieve alternatieven 
meer dan gewenst.
Het onderwijs in het Duits in Nederland, dat als quasi verplicht vak gezien kan worden, is de afgelopen decennia 
vanwege verschillende onderwijsvernieuwingen en onderwijspolitieke accentverschuivingen regelmatig herzien, wat 
tot gevolg heeft dat cultureel en intercultureel leren nauwelijks nog in het onderwijs ter sprake komt en in plaats 
daarvan praktisch uitsluitend taalvaardigheid of grammatica centraal staan. Het ontbreekt aan “betekenisvolle 
inhoud” en echte communicatieve situaties. Dit leidt ertoe dat scholieren (en hun docenten) over het gebrek aan 
inhoud en de beperkte onderwerpkeuze ten aanzien van de doelcultuur klagen. En dat, terwijl de Nederlanders in 
de afgelopen jaren een zeer positief beeld van Duitsland hebben ontwikkeld (het favoriete land voor korte 
vakantiebestemmingen), en in brede kringen – in theorie – de noodzaak wordt inzien van betere kennis van de 
Duitse taal en cultuur. De tijd lijkt rijp voor nieuwe wegen.
In Duitsland is Nederlands een keuzevak dat scholieren vanaf verschillende klassen kunnen kiezen. In de grensregio 
heeft Nederlands in de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Het imago van Nederland en de Nederlandse 
taal is zonder meer positief. Bovendien gaan veel scholieren ervan uit dat Nederlands vanwege de nauwe 
verwantschap met hun moedertaal Duits makkelijker te leren is dan bijvoorbeeld Frans of Spaans. In persoonlijke 
contactsituaties ervaren scholieren door dit project hoe succesvol hun communicatie verloopt en hoe ze zich in het 
buurland en in de buurcultuur kunnen bewegen. Bovendien kunnen ze hun beeld van Nederland (Nederland = 
Amsterdam) nuanceren, wat overigens ook omgekeerd voor het onderwijs in het Duits in Nederland geldt.
Ondanks de positieve situatie van het Nederlands op scholen in het Duitse grensgebied is er behoefte aan 
geschiktere lesboeken voor het Duitse onderwijs in het Nederlands. Er bestaan nauwelijks lesboeken die speciaal 
gericht zijn op Duitse scholieren die Nederlands leren. Bovendien zijn de beschikbare lesmethodes inhoudelijk en 
didactisch enigszins verouderd. Dit heeft tot gevolg dat er een verouderd beeld van de Nederlandse cultuur aan de 
Duitse scholieren overgedragen wordt en het levende, zich telkens ontwikkelende, gesproken Nederlands volgens 
een inmiddels gedeeltelijk verouderde en achterhaalde standaard onderwezen wordt. Nieuwe woorden, actuele 
trends in het taalgebruik en jongerentaal worden daardoor nauwelijks belicht, terwijl deze vernieuwingen in de taal 
voor het latere beroepsleven van de scholieren relevant kunnen zijn. Hier bieden de lesmateriaalboxen die in het 
kader van dit project ontworpen en voortdurend geactualiseerd worden, uitkomst.
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- Duitse en Nederlandse scholieren leren de betreffende doeltaal gezamenlijk.
- Duitse en Nederlandse docenten onderwijzen de beide talen gezamenlijk.
- Duits en Nederlands worden vakoverstijgend onderwezen. 
- In tegenstelling tot de gebruikelijke lesmaterialen die in de lessen worden ingezet, maken de uitwisseling en 
lesmateriaalboxen het mogelijk de buurtaal niet als vreemde taal in een klaslokaal te ervaren, maar als een reële, 
echte taal te beleven en te gebruiken.
- Door echte ontmoetingen met Nederlandse dan wel Duitse docenten en scholieren worden de cultuurcontext en 
bijzonderheden van de doeltaal centraal gesteld. Hierdoor ontstaat een inhoudelijk en communicatief 
betekenisvoller vreemde taal- en buurtaalonderwijs.
- Het leren van een (vreemde) taal en het interculturele leren worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor kunnen 
de deelnemende scholieren en docenten op de lange termijn interculturele competenties opbouwen en vermindert 
de barrièrewerking van de Nederlands-Duitse grens en andere grenzen. Het wordt voor hen een 
vanzelfsprekendheid om zich in hun eigen Nederlands-Duitse “verweven” regio te bewegen en te opereren.

Daarnaast ontstaan door de wetenschappelijke begeleiding van de tweetalige, binationale Euregio Realschule 
Kranenburg voorstellen voor:
o gemeenschappelijke model-curricula, die in de Duitse en Nederlandse standaarden passen,
o een bijscholingsconcept voor de erkenning van de lesbevoegdheid voor Duitse en Nederlandse leerkrachten aan 
beide kanten van de grens
o een onderwijsmodel voor de gezamenlijke voorbereiding op centrale tussen- en eindtoetsen, zowel aan de 
Duitse als aan de Nederlandse kant.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Resultaatindicator: 

Na afloop van het project (vier jaar) hebben tien samenwerkingsverbanden, elk bestaande uit een Duitse en een 

Nederlandse school, een succesvolle uitwisseling van scholieren en docenten (voor meerdere klassen en vakken) 

gerealiseerd die bij de betreffende school, het curriculum en de organisatie past. Voor de scholen (scholieren, 

docenten en directie) staat de meerwaarde van het “vlechtwerk” dat zij tot stand hebben gebracht buiten kijf. Zij 

zullen de samenwerking zelfstandig willen voortzetten. 

De 10 samenwerkingsverbanden tussen Duitse en Nederlandse scholen zullen andere scholen met hun 

succesverhalen inspireren en zij kunnen ieder afzonderlijk als voorbeeld dienen voor de manier waarop de curricula, 

de lesstof en de roosters van twee scholen uit deze beide landen op elkaar kunnen worden afgestemd.

De bij de uitwisselingsprojecten betrokken docenten zijn, mede met behulp van bijscholingen, experts op het gebied 

van Duits-Nederlandse schoolprojecten geworden. Hiervoor ontvangen ze een door beide universiteiten uitgegeven 

certificaat. Dat krijgen ook scholieren, die minstens een jaar aan het project deelnemen.

Door het wetenschappelijk begeleiden van de binationale, tweetalige Euregio Realschule (Kranenburg) en het 

monitoren van de uitwisselingsprojecten, ligt er aan het einde van de projecttijd een concept klaar voor:

- gezamenlijke model-curricula, die in de Duitse en Nederlandse standaarden passen

- een concept voor de bijscholing voor lesbevoegdheid van docenten aan beide kanten van de grens

- een onderwijsmodel voor een gezamenlijke voorbereiding op centrale tussen- en eindtoetsen, zowel aan de

Nederlandse als aan de Duitse kant.

Centraal doel: 

Het doel van dit project is om de barrièrewerking van de grens – ‘onbekend maakt onbemind’ - voor de toekomstige 

generatie te verminderen door rechtstreeks contact te maken met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de 

grens. Scholen hebben de taak jongeren op hun toekomst voor te bereiden. In een wereld waarin grenzen 

verdwijnen en waar steeds meer waarde wordt gehecht aan “Grenzgänger” (mensen die grensoverschrijdend 

kunnen opereren en dit ook doen), betekent dit automatisch ook dat scholieren op een toekomst met of in het 

buurland voorbereid moeten worden. Dit geldt met name in de grensregio. Scholieren moeten zo opgeleid worden 

dat zij over de competenties beschikken die hen in staat stellen om succesvol grensoverstijgend en internationaal te 

kunnen opereren. Daarbij hoort ook, dat scholieren op het tijdstip van eindexamen ook grensoverschrijdend over 

kwalificaties beschikken, die hen toegang tot zowel het Nederlandse als ook het Duitse onderwijssysteem geven. 

Om hiervoor duurzame en voor beide landen compatibel passende modellen te ontwikkelen, is een nauwe 

praktische en wetenschappelijke begeleiding van fundamenteel belang, met name voor de  binationale, tweetalige 

Euregio Realschule, die in het schooljaar 2016/17 van start is gegaan. 

Om de jonge generatie op een grensoverschrijdende toekomst voor te bereiden, is het project in volle breedte op 

directe uitwisseling gericht. Door het directe contact met de vreemde taal en de daarbij behorende cultuur als 

uitgangspunt te nemen, wordt ingezet op de belangrijkste succesfactoren bij het leren van een moderne vreemde 

taal. Het welslagen van en het enthousiasme voor uitwisselingsprogramma’s is de afgelopen decennia al gebleken. 

De scholieren ontdekken in de praktijk interculturele verschillen en leren zo dat de buren niet zo anders zijn dan 

zijzelf, maar dat ze toch ook niet helemaal hetzelfde zijn. Daarbij leren ze van elkaar om met verschillen om te gaan 

en hun eigen gedrag te relativeren door het besef dat niet altijd alles overal zo is, zoals zij het gewend zijn. Zo 

verwerven ze de competenties om zich in een bi- of multiculturele omgeving adequaat te kunnen gedragen.
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Het is de bedoeling om bij scholieren, de nieuwe generatie, door uitwisseling en de directe omgang met de buren, de 

basis te leggen voor een studie in het buurland en/of een grensoverschrijdende loopbaan. De doelgroep moet al 

tijdens de schooltijd leren om over de grens te kijken. Scholieren moeten in aanraking komen met andere culturen 

en met grensoverschrijdend denken, zodat ze hieraan kunnen wennen. Zo wordt het voor hen een 

vanzelfsprekendheid om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het buurland te bieden heeft. Om dit 

te bereiken wordt een blijvend netwerk – in de zin van een steeds sterker in elkaar verweven “vlechtwerk” – tussen 

de deelnemende scholen opgezet, waarin scholieren en docenten de Euregio als gezamenlijke leef-, leer- en 

werkomgeving ervaren. Bovendien zullen de scholieren en docenten hun ervaringen met hun familie, vrienden en 

kennissen delen, waardoor bij meer mensen dan uitsluitend de personen die direct bij het project betrokken zijn een 

basis voor meer wederzijds begrip gelegd wordt. 

Hierbij speelt, naast interculturele competenties, zoals empathie en begrip voor aspecten en opvattingen binnen de 

eigen en de vreemde cultuur, ook de taal een centrale rol: taal is nodig om contact te leggen en contacten te 

onderhouden. Daarom wordt binnen dit project het actieve gebruik van de doeltaal op alle niveaus zoveel mogelijk 

in het onderwijs en in de uitwisseling geïntegreerd. In de huidige tijd, waarin veel bedrijven internationaal werkzaam 

zijn, zijn deze vaardigheden noodzakelijk. In de Nederlands-Duitse grensregio ontstaan telkens weer misverstanden 

die voortkomen uit de misvatting dat de Nederlandse en Duitse taal en cultuur zich, vanwege de overeenkomsten 

die er op veel vlakken zijn, niet of nauwelijks van elkaar onderscheiden. Dit heeft tot gevolg dat culturele verschillen 

niet voldoende worden waargenomen en er bij de communicatie geen rekening mee wordt gehouden, wat tot 

misverstanden leidt. Ook met het oog op de historische culturele verbondenheid van de grensregio en de nauwe 

economische vervlechting is het absoluut noodzakelijk dat de inwoners van dit gebied over voldoende talige en 

interculturele competenties beschikken om de toekomst samen vorm te kunnen geven. Dit wordt bereikt door 

gezamenlijk didactische concepten te ontwikkelen en te testen, en door een moderne leeromgeving te bouwen, 

waarin daadwerkelijk leren van en met elkaar mogelijk wordt. De Euregio Realschule (Kranenburg) kan hierbij - als 

concept – op enkele punten een ideale casestudy vormen. Het gaat namelijk om een gewenste integratie van Duitse 

en Nederlandse curricula, toetsen en onderwijs- of schoolmentaliteit, waarbij culturele eigenheden geenszins 

verdwijnen. De op basis van de uitwisselingsprojecten en het monitoren van de modelschool didactische concepten 

en de lesmaterialen die op deze wijze ontwikkeld worden, worden voor scholen en docenten in de regio en 

daarbuiten toegankelijk gemaakt en samen met hen verder ontwikkeld en aan hun behoeften aangepast. 

Bovendien wordt de kwaliteit van de inhoud van de curricula, onderwijsplannen en de lesmaterialen door een 

adviserende expertgroep gegarandeerd. Deze groep bestaat uit onder andere vakdidactische specialisten voor 

Nederlands als vreemde taal (uit Duitsland) en voor Duits als vreemde taal (uit Nederland).
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Toekomstperspectieven op het gebied van opleiding, studie en arbeidsmarkt liggen voor Duitse en Nederlandse 
scholieren uit de grensregio zowel in Duitsland als in Nederland, en daarnaast voor een deel ook nog verder: in 
Europa of de wereld. Ook wie in zijn geboortestad blijft wonen, zal in zijn leefwereld en werksituatie ‘internationaal’ 
vaardig moeten zijn. Om deze scholieren op hun toekomst voor te bereiden en ze überhaupt in staat te stellen de 
mogelijkheden over de grens te benutten, moet het project per definitie grensoverschrijdend zijn. Het project zet 
heel bewust in op de grensoverschrijdende uitwisseling van jonge mensen en hun docenten, evenals op gezamenlijk 
leren op een tweetalige en binationale school in de regio Rijn-Waal. Dit is een grotendeels landelijke regio, waar niet 
alleen voor academici, maar ook voor vaklieden, kleine bedrijven, verzorgend personeel en overheidsinstanties 
(enzovoort) grensoverschrijdende samenwerking van fundamentele betekenis is. Dat in een dergelijke regio op alle 
gebieden en ook in alle maatschappelijke lagen een productieve, grensoverschrijdende samenwerking niet alleen 
wenselijk, maar existentieel noodzakelijk is, staat buiten kijf. Om deze samenwerking te kunnen waarborgen is het 
nodig de toekomstige generatie hier optimaal op voor te bereiden. Dit lukt veel gemakkelijker en heeft een sterkere 
en blijvende invloed wanneer dit gebeurt door middel van een vroegtijdige grensoverschrijdende uitwisseling met 
direct en persoonlijk contact dan wanneer dit op een later tijdstip of in het kader van puur nationaal georiënteerde 
initiatieven gebeurt. Alleen als jonge mensen al op jonge leeftijd de regio als een samenhangend geheel gaan 
ervaren en niet als een gebied waartussen telkens opnieuw bruggen gebouwd moeten worden, kan de grens in de 
loop van de tijd langzaamaan vervagen en kan de regio in de toekomst als een nauw verweven regio – zonder 
grenzen – worden beleefd.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Door de wetenschappelijke begeleiding van de binationale Euregio-Realschule wordt een sterke vervlechting en 

doorzichtigheid gecreëerd. Er worden mogelijke concepten voor een binationale, tweetalige school opgesteld, 

inclusief curriculum, docentenbijscholingen en onderwijsmodellen.

Al met al heeft dit project heeft tot doel een aantrekkelijker, realistischer, communicatief en inhoudelijk relevanter, 

én intercultureel georiënteerd vreemdetalenonderwijs te ontwikkelen op scholen voor voortgezet onderwijs aan 

beide kanten van de grens. Door regelmatige uitwisseling krijgen scholieren en docenten de kans om van en mét 

elkaar te leren. Via deze samenwerking leren ze de betreffende doeltaal en -cultuur echt kennen en begrijpen. 

Hierdoor ontwikkelen ze niet alleen op de lange termijn begrip voor elkaar, maar ontwikkelen ze daarnaast ook de 

vaardigheid om zich in beide culturen – en in internationale contexten in het algemeen – zelfbewust te kunnen 

bewegen. Zo ontstaat een nauw verweven netwerk tussen scholieren, docenten en scholen in het 

Nederlands-Duitse Rijn-Waal-gebied. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd, door middel van de persoonlijke 

uitwisselingen van scholieren, maar vooral ook van docenten en schooldirecties, om een langdurig en blijvend 

contact en een voortzetting van de uitwisseling te realiseren, ook na afloop van de projectlooptijd.

Er ontstaat een grensoverschrijdend netwerk, ook na de projectlooptijd:

- De scholieren die bij de uitwisseling betrokken waren en betrokkenen van de Euregio-Realschule verwerven 

voldoende talige en interculturele competenties om in de toekomst niet alleen als bruggenbouwers, maar als 

vanzelfsprekend als “Grenzgänger” binnen de Nederlands-Duitse grensregio te kunnen opereren.

- Door deze competenties kunnen ze ook optreden als bemiddelaars tussen twee culturen.

- Door de persoonlijke uitwisseling, de gezamenlijke bijscholingen, de samenwerking tussen de docenten en de 

begeleiding van de Euregio-Realschule wordt er ook een langdurige, grensoverschrijdende samenwerking tussen 

scholen mogelijk gemaakt.

- Docenten en scholieren die bij de uitwisseling betrokken zijn, bouwen eveneens op de lange termijn een fijnmazig 

en actief netwerk op dat grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling op verschillende maatschappelijke en 

beroepsmatige vlakken tot een vanzelfsprekendheid maakt.

- Hetzelfde geldt voor de schooldirecties.

- Door het inrichten van vaste, grensoverschrijdende stageplaatsen voor gevorderde masterstudenten en 

studenten van lerarenopleidingen, kan de uitwisseling van docenten en scholieren op de lange termijn ondersteund 

worden.

- De lesmateriaalboxen worden ook aan andere geïnteresseerde scholen en docenten ter beschikking gesteld 

(internet).

- Door de jaarlijkse monitoring en de hierop gebaseerde evaluatie worden blauwdrukken ontwikkeld die de 

slagingskans van de scholieren- en docentenuitwisseling op de lange termijn op wetenschappelijk gefundeerde 

manier vergroten en die beschrijven hoe een dergelijke uitwisseling zo effectief mogelijk vormgegeven kan worden.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  2.694.670,80

€  725.325,00

€  0,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  3.419.995,80

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  873.893,80 25,55 %

Euregio Realschule Kranenburg e.V. €  51.893,80Privat / Privaat 1,52 %

partnerscholen Duitsland €  200.000,00Öffentlich / Publiek 5,85 %

Universität Duisburg Essen €  186.000,00Öffentlich / Publiek 5,44 %

partnerscholen Nederland €  200.000,00Öffentlich / Publiek 5,85 %

Radboud Universiteit Nijmegen €  186.000,00Öffentlich / Publiek 5,44 %

Nederlandse Taalunie €  50.000,00Öffentlich / Publiek 1,46 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  2.546.102,00 74,45 %

EFRE / EFRO €  1.696.662,00Öffentlich / Publiek 49,61 %

MWEIMH NRW €  424.720,00Öffentlich / Publiek 12,42 %

Provincie Gelderland €  424.720,00Öffentlich / Publiek 12,42 %

€  3.419.995,80Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
Financiën en Projecten 

         3-11-2016 
Punt 3.2e 

 
 

INTERREG VA 
 
In het Spoor van de Oranjes 
In het Spoor van de Oranjes is een toeristisch (cultuurhistorisch) grensoverschrijdend 
samenwerkingsproject om plaatsen die een (zichtbare) historische band hebben met het 
Huis van Oranje-Nassau te verbinden door de realisatie van een grensoverschrijdende 
bewegwijzerde Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v.. De fietsroute 
maakt deel uit van de reeds ontwikkelde succesvolle (denkbeeldige) Oranjeroute van het 
Duits Verkeersbureau in Amsterdam. Door op een innovatieve manier een deel van de 
Oranjeroute als een bewegwijzerde fietsroute uit te lichten, wordt deze voor nog meer 
mensen toegankelijk gemaakt en ontstaan er meer gelegenheden met aandacht voor 
publiciteit, met als gevolg meer bekendheid voor de regio. Door cultuurhistorische 
samenwerking tot stand brengen tussen culturele instellingen in genoemd 
grensoverschrijdend gebied en deze te verbinden met toeristische attracties, horeca en 
detailhandel zal de lokale, (Eu)regionale economie versterkt worden. Meer (buitenlandse) 
toeristen en extra overnachtingen dragen bij aan meer omzet en banen. Tevens zal het 
cultuurhistorisch besef van zowel inwoner, bezoeker als ondernemer worden versterkt aan 
de Nederlandse en Duitse zijde van de grens. Het is de eerste Oranjefietsroute in het 
gebied van Euregio Rhein-Waal. Vanwege het project In het Spoor van de Oranjes zullen 
nieuwe doelgroepen en bezoekers dit grensgebied bezoeken en worden zowel het 
kernthema fietsen als de beleving van de (Eu)regio versterkt. Speciale aandacht zal er zijn 
voor kinderen, reeds bestaande barrièrevrije fietstrajecten en e-bikevoorzieningen. 
Leadpartner Gemeente Montferland 
Projectpartners Gemeente Apeldoorn, Gemeente 

Brummen, Gemeente Doesburg, Gemeente 
Doetinchem, Gemeente Montferland, 
Gemeente Rheden, Gemeente Zevenaar, 
Gemeinde Bedburg-Hau, Kleve Marketing 
GmbH & Co. KG, Kreis Wesel, Kulturraum 
Niederrhein e.V., Stadt Emmerich am 
Rhein, InfoCenter Emmerich, Stadt Kalkar, 
Stadt Moers, Stadt Rheinberg Tourist 
Information Xanten GmbH 

Projectvolume 184.889,08 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de 
Provincie Gelderland. 
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Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

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

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: In het Spoor van de Oranjes / Auf den Spuren der Oranier

Volledige projectaanduiding: In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn 
-’s-Heerenberg-Kleve-Moers

Geplande begindatum: 01-01-2017
Geplande einddatum: 30-06-2018

Stand van zaken per: 4-10-2016

Lead partner

Naam organisatie: Gemeente Montferland
Adres, plaats: Bergvredestraat 10 6942GK, Didam Nederland (Achterhoek)
Contactpersoon: Sandra  Duits
Telefoonnummer: 0316-291661
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Naam: Gemeente Montferland
Plaats: Didam (Achterhoek)

Naam: Gemeente Apeldoorn
Plaats: APELDOORN (Veluwe)

Naam: Stadt Moers
Plaats: Moers ()

Naam: Kleve Marketing GmbH & Co. KG
Plaats: KLEVE (Kleve)

Naam: Kreis Wesel - Der Landrat
Plaats: Wesel (Wesel)

Naam: Stadt Emmerich am Rhein, InfoCenter Emmerich
Plaats: Emmerich am Rhein (Kleve)

Naam: Tourist Information Xanten GmbH
Plaats: Xanten (Wesel)

Naam: Gemeinde Bedburg-Hau
Plaats: Bedburg-Hau (Kleve)

Naam: Stadt Rheinberg
Plaats: Rheinberg ()

Naam: Stadt Kalkar
Plaats: Kalkar (Kleve)

Naam: Gemeente Doesburg
Plaats: Doesburg (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Kulturraum Niederrhein e.V.
Plaats: Kempen (Viersen)

Naam: Gemeente Brummen
Plaats: Brummen (Achterhoek)

Naam: Gemeente Zevenaar
Plaats: Zevenaar (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Gemeente Doetinchem
Plaats: Doetinchem (Achterhoek)

Naam: Gemeente Rheden
Plaats: Rheden (Arnhem/Nijmegen)

Overige projectpartners
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Samenvatting project

In het Spoor van de Oranjes is een toeristisch (cultuurhistorisch) grensoverschrijdend samenwerkingsproject om 
plaatsen die een (zichtbare) historische band hebben met het Huis van Oranje-Nassau te verbinden door de 
realisatie van een grensoverschrijdende bewegwijzerde Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers 
v.v.. De fietsroute maakt deel uit van de reeds ontwikkelde succesvolle (denkbeeldige) Oranjeroute van het Duits
Verkeersbureau in Amsterdam. Door op een innovatieve manier een deel van de Oranjeroute als een bewegwijzerde
fietsroute uit te lichten, wordt deze voor nog meer mensen toegankelijk gemaakt en ontstaan er meer
gelegenheden met aandacht voor publiciteit, met als gevolg meer bekendheid voor de regio. Door
cultuurhistorische samenwerking tot stand brengen tussen culturele instellingen in genoemd grensoverschrijdend
gebied en deze te verbinden met toeristische attracties, horeca en detailhandel zal de lokale, (Eu)regionale
economie versterkt worden. Meer (buitenlandse) toeristen en extra overnachtingen dragen bij aan meer omzet en
banen. Tevens zal het cultuurhistorisch besef van zowel inwoner, bezoeker als ondernemer worden versterkt aan
de Nederlandse en Duitse zijde van de grens. Het is de eerste Oranjefietsroute in het gebied van Euregio
Rhein-Waal. Vanwege het project In het Spoor van de Oranjes zullen nieuwe doelgroepen en bezoekers dit
grensgebied bezoeken en worden zowel het kernthema fietsen als de beleving van de (Eu)regio versterkt. Speciale
aandacht zal er zijn voor kinderen, reeds bestaande barrièrevrije fietstrajecten en e-bikevoorzieningen.

Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding

Het vormen van een projectgroep waar de partnersteden Apeldoorn-'s-Heerenberg (Montferland)-Kleve-Moers
zitting hebben. De projectgroep heeft een coördinator aangesteld voor het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een Projectplan met Plan van Aanpak en subsidieaanvraag. Inclusief
voorbereiding, uitvoerings-, overhead- en reiskosten leden projectgroep.

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

Het coördineren van het project (inclusief reiskosten), begeleiden aanbestedingstraject. Inclusief begeleidings-,
uitvoerings-, overhead- en reiskosten leden projectgroep (Apeldoorn-Montferland-Kleve-Moers).

PR und Kommunikation / PR en communicatie

Het opstellen van een marketing- en communicatieplan en het uitvoeren van promotieactiviteiten, inclusief
fietskaart NL en DE (1e oplage, 1.000 stuks), promotieflyer NL en DE (5.000 stuks), vertaalkosten en mobiele 
(route en informatie) applicaties NL en DE  en het ontwerpen van een beurspresentatie. Voor de continuïteit 
wordt er een meerjarig marketingplan opgesteld. Inclusief marketingactiviteiten in samenwerking met 
Kulturraum Niederrhein. De presentatie van het project In het Spoor van de Oranjes en de opening van de 
Oranjefietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. De begeleiding
ligt bij de projectgroep (Apeldoorn, Montferland, Kleve en Moers).

Einrichtungen/Voorzieningen

Het realiseren van een grensoverschrijdende fietsroute, inclusief ontwerp, materiaal, inrichting 
informatiepanelen
NL en DE (minimaal 4 stuks), bewegwijzering NL en DE, informatiezuilen met audiofragmenten (trappalen, 
minimaal 4 stuks) en innovatieve educatieve (kindvriendelijke) elementen (minimaal 15 stuks). De begeleiding 
ligt bij de projectgroep (Apeldoorn, Montferland, Kleve en Moers).

Freizeit-Pakete/Arrangementen

Het ontwikkelen en vermarkten van (meerdaagse) arrangementen met zowel Nederlandse als Duitse
ondernemers/instellingen. Minimaal een meerdaags fietsarrangement van de Oranjefietsroute
Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. en een (cultureel) vrijetijdsaanbod (met minimaal 4 arrangementen) 
ten behoeve van het project In het Spoor van de Oranjes. De begeleiding ligt bij de projectgroep (Apeldoorn, 
Montferland, Kleve en Moers).

Concrete maatregelen en activiteiten
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Routeentwicklung Planung/Routeontwikkeling planning

De Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. is in concept vastgesteld. De route loopt van
Apeldoorn, Brummen, Rheden, Doesburg, Zevenaar, Doetinchem, Montferland, Emmerich am Rhein, Kleve,
Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten, Rheinberg naar Moers. Gedurende het project worden er speciale lokale
bijeenkomsten gehouden om met de Nederlandse en Duitse gemeenten in overleg te gaan om de exacte route 
te
bepalen. Reeds bestaande barrière vrije fietsroutetrajecten en e-bike voorzieningen die op of aan de route 
liggen,
worden meegenomen.

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

Specifieke doelgroepen
Doelgroepen van het project In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers 
v.v. zijn de Nederlandse en Duitse fietstoerist, dag- en verblijfstoerist, recreant, inwoner, toeristisch bedrijfsleven en 
de liefhebber van het Huis van Oranje, cultuurhistorie en natuur. Speciaal aandacht is er voor kinderen, fietsers met 
een beperking en e-bike.

Bereik doelgroepen
De doelgroepen worden bereikt aan de hand van een meerjarig marketing- en communicatieplan en het uitvoeren 
van promotieactiviteiten, zoals fietskaart NL en DE, promotieflyer NL en DE, mobiele applicaties NL en D, een 
beurspresentatie, modulair excursieaanbod van Kulturraum Niederrhein. Tevens dragen informatiepanelen NL en 
DE, bewegwijzering NL en DE, informatiezuilen met audiofragmenten (trappalen), innovatieve educatieve 
(kindvriendelijke) elementen ook bij om de doelgroepen te bereiken. Een meerdaags fietsarrangement van de 
Oranjefietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. en een (cultureel) vrijetijdsaanbod ten behoeve van 
het project In het Spoor van de Oranjes maken de marketingactiviteiten compleet.

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

Aanleiding en innovatief karakter
Op initiatief van de Stad Moers is het idee ontstaan om een grensoverschrijdende bewegwijzerde Oranjefietsroute 
te ontwikkelen, die deel uitmaakt van de reeds ontwikkelde succesvolle (denkbeeldige) Oranjeroute van het Duits 
Verkeersbureau in Amsterdam en die aansluit met de in 2013 geopende grensoverschrijdende Oranjefietsroute 
Apeldoorn-Diepenheim-Bad Bentheim-Lingen v.v. Met de Oranjefietsroute die al jaren bestaat tussen de Duitse 
steden Nassau, Diez, Braunfels, Dillenburg en Bad Arolsen wordt samengewerkt en onder meer onderzocht om in 
een vervolgtraject de verbinding tot stand te brengen tussen Moers en Nassau als bewegwijzerde route en als 
marketing ondersteuning. Tevens is het interessant om dan ook de verbinding Moers-Lingen en/of Nassau-Lingen 
te onderzoeken. Om het initiatief van de Oranjefietsroute goed te borgen, wordt er medewerking gevraagd aan  
gemeenten, ondernemers, toeristenbureaus en culturele instellingen, waar de route doorheen is getraceerd. In 
maart 2015 heeft de gemeente Montferland (waaronder ‘s-Heerenberg) positief gereageerd om als formele 
aanvrager van het project op te treden. In januari 2016 is er door de vier Oranjesteden Apeldoorn, Montferland, 
Kleve en Moers een projectgroep geformeerd met als doel een haalbaarheidsonderzoek, Projectplan met Plan van 
Aanpak en het indienen van een subsidieaanvraag.

De Oranjefietsroute Apeldoorn-Meurs v.v. vormt de verbinding in het toeristisch cultuurhistorisch 
grensoverschrijdend samenwerkingsproject In het Spoor van de Oranjes.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Wat is nieuw/innovatief aan het project
- kwaliteitsverbetering van bestaande routestructuren, zowel in Nederland als Duitsland
- cultuurhistorische samenwerking tot stand brengen tussen culturele instellingen in genoemd
grensoverschrijdend gebied met het thema Oranje Nassau
- verbinding tot stand brengen tussen toeristische attracties, horeca en de detailhandel om de (lokale) economie
te versterken en de leefbaarheid in (kleine) kernen te
        versterken, zowel in Nederland als Duitsland
- aandacht voor innovatieve (kindvriendelijke) elementen onderweg, zoals informatiezuilen met audiofragmenten
(trappalen) in de Oranje partnersteden
- bestaande barrière vrije routetrajecten worden in de Oranjefietsroute meegenomen, zowel in Nederland als
Duitsland
- bestaande routetrajecten die geschikt zijn met de elektrische fiets worden aangegeven, evenals oplaadpunten en
e-bikeverhuur, zowel in Nederland als Duitsland
- samenwerken met lokale, (Eu)regionale, provinciale, landelijke en DZT (Duits Verkeersbureau)
marketingactiviteiten, zowel in Nederland als Duitsland
- het is de eerste Oranjefietsroute in het gebied van Euregio Rhein-Waal
- de succesvolle (denkbeeldige) Oranjeroute tussen Nederlandse en Duitse steden wordt door de bewegwijzerde
Oranjefietsroute Apeldoorn-Moers v.v. uitvergroot
        en voor nog meer mensen toegankelijk gemaakt
- daardoor meer mogelijkheden voor publiciteit
- de Oranjefietsroute biedt iets uniek wat op een andere manier (nog) niet mogelijk is. Veel plaatsen in Nederland
en Duitsland hebben een band met het Huis van

Oranje-Nassau. Om meer te weten over de geschiedenis van het Nederlands koningshuis, om oude kastelen te
bezoeken, om schilderachtige steden en interessante

musea te bekijken dan biedt het project In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute
Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. daarvoor de mogelijkheden.
- fietsen is een kerncompetentie voor zowel de Nederlandse regio's Veluwe, Achterhoek en de provincie
Gelderland als de Duitse regio Niederrhein. Thematische
        routes zoals de Oranjefietsroute versterken deze competentie en daarmee ook de bekendheid van het gebied

Welke veranderingen brengt het project teweeg
- meer (buitenlandse) toeristen en extra overnachtingen dragen bij aan meer omzet en banen in de regio
Apeldoorn, Montferland, Kleve en Moers
- het cultuurhistorisch besef van zowel inwoner, bezoeker als ondernemer worden versterkt aan de Nederlandse
en Duitse zijde van de Oranjefietsroute
- vanwege het thema In het Spoor van de Oranjes zullen nieuwe doelgroepen en bezoekers de Euregio
Rhein-Waal bezoeken
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Vermindering barrière werking grens voor burgers en instituties 

Om de grens als barrière te verminderen voor burgers en instellingen is een thema met daaraan gekoppeld een 

laagdrempelige activiteit een belangrijk gegeven.

Het project In het Spoor van de Oranjes verbindt een fietsroute het cultuurhistorische thema van het Koningshuis 

Oranje-Nassau, zowel voor de Nederlandse als Duitse inwoner, bezoeker en (culturele) ondernemer. De uitstraling 

van het project is aan beide zijden van de grens gelijk, alleen de taal is verschillend. Om het initiatief van de 

Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. goed te borgen, is en wordt er medewerking gevraagd 

aan Nederlandse en Duitse gemeenten,  toeristenbureaus, routebureaus en culturele instellingen, waar de route 

doorheen is getraceerd. 

Meer (buitenlandse) toeristen en extra overnachtingen dragen bij aan meer omzet en banen.

In het Spoor van de Oranjes is een toeristisch grensoverschrijdend samenwerkingsproject om plaatsen die een 

historische band hebben met het Huis van Oranje-Nassau te verbinden door de realisatie van een 

grensoverschrijdende Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. Door cultuurhistorische 

samenwerking tot stand brengen tussen culturele instellingen in genoemd grensoverschrijdend gebied en deze te 

verbinden met toeristische attracties, horeca en detailhandel zullen het internationaal toerisme en de lokale, 

(Eu)regionale economie versterkt worden.  Tevens zal het cultuurhistorisch besef van zowel inwoner, bezoeker als 

ondernemer worden versterkt aan de Nederlandse en Duitse zijde van de Oranjefietsroute. Het doel van het project 

In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. zal zijn om binnen drie 

jaar na het projecteinde jaarlijks 20.000 extra bezoekers te trekken, waarvan 40% uit het buurland en 2.000 extra 

overnachtingen. Als basisgegevens zullen hiervoor de bezoekers- en overnachtingscijfers 2016 dienen van de 

Nederlandse en Duitse gemeenten die aan de fietsroute liggen. 

De ondersteunende grensoverschrijdende samenwerkingstrajecten zijn: 

Nederlands-Duitse samenwerking van Oranjesteden, fietsroute, bewegwijzering, cultuurhistorie en op museaal 

gebied, (kindvriendelijke) innovatie,  vrijetijdsarrangementen en marketingactiviteiten.

Nederlands-Duitse samenwerking van Oranjesteden

De Oranjefietsroute maakt deel uit van de grote, reeds ontwikkelde Oranjeroute van het Duits Verkeersbureau (DZT) 

in Amsterdam. De Oranjeroute is een grensoverschrijdende, succesvolle toeristische route en een begrip in de 

toeristische markt. Het is een denkbeeldige lijn van 2500 km tussen de Duitse en Nederlandse steden die (zichtbare) 

historische banden hebben met het huis Oranje-Nassau (zie bijlage). Apeldoorn (Paleis Het Loo), Montferland 

(Kasteel Huis Bergh), Kleve (Kasteel de Schwanenburg) en Moers (Schloss Moers) zijn officieel geaccepteerd partner 

van de Oranjeroute. Naast participatie in de overkoepelende Oranjeroute zullen de vier genoemde Oranjesteden (als 

leden van de projectgroep) nauw samenwerken in het project In het Spoor van de Oranjes en met de Nederlandse 

en Duitse gemeenten langs de Oranjefietsroute. De grensoverschrijdende samenwerking wordt hiermee bevorderd 

en de naamsbekendheid van de Oranjeroute en partnersteden verhoogd. Ook na beëindiging van het project zullen 

de vier Oranjesteden de samenwerking binnen de Oranjefietsroute blijven coördineren door het handhaven van de 

projectgroep.
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Fietsroute

De bewegwijzerde grensoverschrijdende Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. wordt 

ongeveer 200 kilometer lang (zie bijlagen), is tweezijdig te fietsen en zal uitgebracht worden in een Nederlands- en 

Duitstalige gids met kaarten en met een digitale website/applicatie. De permanente educatieve en recreatieve 

fietsroute zal eveneens als een meerdaags toeristisch arrangement worden aangeboden. Er wordt gebruikt gemaakt 

van onder meer bestaande routestructuren en logo's (zie bijlagen). De route heeft aansluiting met de andere 

grensoverschrijdende Oranjefietsroute Apeldoorn-Diepenheim-Bad Bentheim-Lingen v.v. die in opdracht van de 

gemeente Hof van Twente in 2013 is geopend. Met de Oranjefietsroute die al jaren bestaat tussen de Duitse steden 

Nassau, Diez, Braunfels, Dillenburg en Bad Arolsen wordt samengewerkt en onder meer onderzocht om in een 

vervolgtraject de verbinding tot stand te brengen tussen Moers en Nassau als bewegwijzerde fietsroute en als extra 

marketingondersteuning. Tevens is het interessant om dan ook de verbinding Moers-Lingen of Nassau-Lingen te 

onderzoeken. De Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. is in concept vastgesteld. De route 

loopt van Apeldoorn, Brummen, Rheden, Doesburg, Zevenaar, Doetinchem, Montferland, Emmerich am Rhein, 

Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten, Rheinberg naar Moers. Genoemde gemeenten hebben (naast de Oranjesteden 

Apeldoorn, Montferland, Kleve en Moers) aangegeven (financieel) te willen participeren. Gedurende het project 

worden er speciale lokale bijeenkomsten gehouden om met de Nederlandse en Duitse gemeenten in overleg te gaan 

om de exacte route te bepalen. Reeds bestaande barrière vrije fietsroutetrajecten en e-bike voorzieningen die op of 

aan de route liggen, worden meegenomen.

Bewegwijzering

De grensoverschrijdende Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. is tweezijdig te fietsen en 

wordt bewegwijzerd op bestaande routestructuren zowel in Nederland (fietsknooppunten) als in Duitsland 

(Wabennetz).  Er wordt gebruikt gemaakt van bordjes met daarop het reeds bestaande logo in de Nederlandse en 

Duitse taal. De volgende routebureaus en instellingen in Nederland en Duitsland zijn bij dit project betrokken:

- Gemeente Apeldoorn, Roelof de Graaf, Marktplein 1, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, tel. 0031

(0)6-53738271, r.degraaf@apeldoorn.nl

- Stichting Achterhoek Toerisme / Routebureau, Jan ten Have, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo, tel. 0031

(0)545-250386, j.tenhave@achterhoek.nl

- Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, Chantal Geurts, Dorpsstraat 14, Postbus 156, 6660 AD Elst,

tel. 0031 (0)481-366250, c.geurts@rbtkan.nl

- SCI-Moers, Guido Bonewitz, Hanns-Albeck-Platz 2, 47441 Moers, Tel. 0049 (0)2841-95780, info@sci-moers.de

Over beheer en onderhoud zullen tijdens het project afspraken worden gemaakt met de routebureaus van het

betreffende gebied.

Cultuurhistorie en op museaal gebied

Veel plaatsen in Nederland en Duitsland hebben een band met het Huis van Oranje-Nassau. Om meer te weten over 

de geschiedenis van het Nederlands koningshuis, om oude kastelen te bezoeken, om schilderachtige steden en 

interessante musea te bekijken dan biedt het project In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn-

`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. daarvoor alle mogelijkheden. Paleis Het Loo in Apeldoorn, Kasteel Huis Bergh in 

's-Heerenberg, Kasteel de Schwanenburg in Kleve en Schloss Moers met het Grafschafter Museum zijn daar goede 

voorbeelden van en willen graag de samenwerking aangaan. Het Duitse museumnetwerk Kulturraum Niederrhein in 

Kempen biedt in 2017 een pilot aan voor een modulair excursieaanbod langs de (dan nog) virtuele Oranjefietsroute. 

De bezoeker krijgt tips over musea en cultuurhistorische bezienswaardigheden langs de fietsroute. 

(Kindvriendelijke) innovatie 

Om kinderen actief bij de historie van de Oranjes te betrekken, zullen er kindvriendelijke educatieve elementen op 

de route geplaatst worden. Tevens komen er aan de fietsroute minimaal vier informatiezuilen met audiofragmenten 

in de Nederlandse en Duitse taal. De zuilen worden geplaatst in de vorm van trappalen. In het project wordt daar 

waar mogelijk gebruik gemaakt van digitale technologieën, zoals applicaties, (mobiele) website, social media. De 
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Oranjefietsroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. is de eerste Oranjefietsroute in het gebied van de 

Euregio Rhein-Waal.

Vrijetijdsarrangementen 

Door culturele instellingen, toeristische attracties, horeca en detailhandel te verbinden met het project In het Spoor 

van de Oranjes en de Oranjefietsroute ontstaan er vrijetijdsarrangementen voor de Nederlandse en Duitse inwoner, 

bezoeker en ondernemer. Hiermee wordt zowel de belevingswaarde van het Nederlandse-Duitse gebied als de 

lokale-regionale economie in het grensgebied versterkt. Ook zullen landelijke organisaties zoals RECRON, Horeca 

Nederland en ANWB worden  geïnformeerd. De fietsroute zal eveneens als een meerdaags toeristisch arrangement, 

via onder meer touroperators, worden aangeboden. 

Marketingactiviteiten

Jaarlijks betalen de Duitse steden voor promotieactiviteiten inzake de overkoepelende Oranjeroute, die verzorgd 

worden door het DZT (zie bijlagen). De marketing van het project In het Spoor van de Oranjes zal (daar waar 

mogelijk) inhaken op bestaande activiteiten. Tevens wordt er voor de Nederlandse en Duitse gemeenten aan de 

fietsroute een eigen marketingcampagne gevoerd: deelname beurzen, participatie touroperators, arrangementen, 

enz. Ook na beëindiging van het project zullen de vier genoemde Oranjesteden zorgdragen voor de promotie van de 

Oranjefietsroute, het fietstoerisme en de daaraan gekoppelde activiteiten. Vanaf 2019 zal hiervoor jaarlijks per 

gemeente een bedrag gereserveerd worden. 

De volgende regionale Nederlandse en Duitse toeristenbureaus hebben (promotionele) samenwerking aangeboden:

- Visit Veluwe, Bastiaan Overeem, Dorpsstraat 14, Postbus 156, 6660 AD Elst, tel. 0031 (0)481-366250

- Stichting Achterhoek Toerisme / Routebureau, Jan ten Have, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo, tel. 0031 

(0)545-250386, j.tenhave@achterhoek.nl

- Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, Chantal Geurts, Dorpsstraat 14, Postbus 156, 6660 AD Elst, 

tel. 0031 (0)481-366250, c.geurts@rbtkan.nl

- Niederrhein Tourismus GmbH, Martina Baumgärtner, Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen, Tel. 0049 

(0)2162-817903, info@niederrhein-tourismus.de (zie bijlage)

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

Het project In het spoor van de Oranjes met de Oranjefietsroute Apeldoorn -`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. maakt 
deel uit van de grote, reeds ontwikkelde Oranjeroute van het Duits Verkeersbureau in Amsterdam. De Oranjeroute 
is een grensoverschrijdende, succesvolle toeristische route en een begrip in de toeristische markt. Het is een 
denkbeeldige lijn van 2500 km tussen de Duitse en Nederlandse steden die (zichtbare) historische banden hebben 
met het huis Oranje-Nassau. Door op een innovatieve manier een deel van de Oranjeroute als een bewegwijzerde 
fietsroute uit te lichten, wordt deze voor nog meer mensen toegankelijk gemaakt en ontstaan er meer 
gelegenheden met aandacht voor publiciteit. Juist de grensoverschrijdende stukken zijn daar uitermate geschikt 
voor. Om meer te weten te komen over de geschiedenis van het Nederlands koningshuis, om oude kastelen te 
bezoeken, om schilderachtige steden en interessante musea te bekijken, de Oranjefietsroute verbindt de 
Nederlandse en Duitse plaatsen die een band hebben met het Huis van Oranje-Nassau.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het project In het Spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn -`s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v. maakt deel 

uit van de grote, reeds jaren bestaande Oranjeroute onder beheer van het Duits Verkeersbureau (DZT) in 

Amsterdam. De Oranjeroute is een grensoverschrijdende, succesvolle toeristische route en een begrip in de 

toeristische markt. Het is een denkbeeldige lijn van 2500 km tussen de Duitse en Nederlandse steden die 

historische banden hebben met het huis Oranje-Nassau.  De Duitse en Nederlandse steden die deel uitmaken van 

de Oranjeroute hebben  jaarlijks twee vergaderingen, georganiseerd door het DZT. In het voorjaar wordt er een 

bijeenkomst gehouden op de internationale beurs ITB in Berlijn. In het najaar is de vergadering onderdeel van een 

tweedaagse bezoek aan een Oranje partnergemeente. Zowel Apeldoorn, 's-Heerenberg (Montferland), Kleve en 

Moers zijn officieel geaccepteerd partner van de Oranjeroute. De Duitse partnersteden betalen jaarlijks aan het DZT 

een bijdrage van € 1.800,00 voor (gezamenlijke) marketingactiviteiten. Sinds 2015 werken de Oranjesteden 

Apeldoorn, Diepenheim (Hof van Twente), Bad Bentheim en Lingen zeer nauw samen ter promotie van de 

bestaande Oranjefietsroute Apeldoorn-Lingen v.v. Per gemeente wordt ook hiervoor € 1.800,00 betaald. De 

marketingactiviteiten worden (daar waar mogelijk) afgestemd met het DZT en andere reeds bestaande 

Oranjefietsroute Nassau-Bad Arolsen. 

Bovengenoemde (grensoverschrijdende) samenwerkingsverbanden en marketingactiviteiten maken onderdeel uit 

van het project In het Spoor van de Oranjes. Aan de projectpartners zal worden voorgesteld om na de 

projectlooptijd de projectgroep voort te zetten en jaarlijks een marketingbijdrage beschikbaar te stellen voor de 

promotie van de Oranjefietsroute Apeldoorn-Moers v.v. Dit naar het voorbeeld van het project Apeldoorn-Lingen 

v.v. zoals hierboven omschreven.

Het project In het spoor van de Oranjes, Oranjefietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers v.v.  kan als 

voorbeeld dienen voor andere grensoverschrijdende samenwerkingen en marketingactiviteiten.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  5.278,50

€  179.610,58

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  184.889,08

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  49.500,00 26,77 %

Gemeente Rheden €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Gemeente Doetinchem €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Gemeente Zevenaar €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Gemeente Brummen €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Kulturraum Niederrhein e.V. €  1.500,00Öffentlich / Publiek 0,81 %

Gemeente Doesburg €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Stadt Kalkar €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Stadt Rheinberg €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Gemeinde Bedburg-Hau €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Tourist Information Xanten GmbH €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Stadt Emmerich am Rhein, InfoCenter Emmerich €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Kreis Wesel - Der Landrat €  2.000,00Öffentlich / Publiek 1,08 %

Kleve Marketing GmbH & Co. KG €  6.500,00Privat / Privaat 3,52 %

Stadt Moers €  6.500,00Öffentlich / Publiek 3,52 %

Gemeente Apeldoorn €  6.500,00Öffentlich / Publiek 3,52 %

Gemeente Montferland €  6.500,00Öffentlich / Publiek 3,52 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  135.389,08 73,23 %

EFRE / EFRO €  92.444,54Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWEIMH NRW €  21.472,27Öffentlich / Publiek 11,61 %

Provincie Gelderland €  21.472,27Öffentlich / Publiek 11,61 %

€  184.889,08Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
Financiën en Projecten 

         3-11-2016 
Punt 3.2f 

 
 

INTERREG VA 
 
The Green & Blue Rhine Alliance 
Duits - Nederlandse samenwerking voor een versterkte cohesie tussen Duitse en 
Nederlandse organisaties. De partners streven naar een betere en bredere gedragen 
samenwerking op het gebied van natuurbeheer, waterhuishouding, educatie en organisatie 
in het stroomgebied van de Rijn tussen Düsseldorf en Nijmegen. De partners zijn 
overheidsinstanties, beheerders, instituten en non-gouvernementele organisaties. Zij gaan 
werken aan de versterking van het professionele netwerk, communicatie en educatie, 
kennisontwikkeling en grensoverschrijdende ecologische verbindingen. 
Leadpartner ARK Natuurontwikkeling, Nijmegen 
Projectpartners Bezirksregierung Düsseldorf, 

Rijkswaterstaat Oost, Waterschap Rijn en 
IJssel, Sportvisserij Nederland, Vereniging 
Cultuurlandschap Nederland, NABU 
Kranenburg,  Naturschutzzentrum, Rees, 
Staatsbosbeheer, Deventer, Biologische 
Station Kreis Wesel 

Projectvolume 3.862.667,00 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 



Commissie 
Financiën en Projecten 

         3-11-2016 
Punt 3.2f 

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

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: The Green & Blue Rhine Alliance

Volledige projectaanduiding: De Groen-Blauwe Rijn alliantie

Geplande begindatum: 01-01-2017
Geplande einddatum: 31-12-2019

Stand van zaken per: 10-10-2016

Lead partner

Naam organisatie: ARK Natuurontwikkeling
Adres, plaats: Molenveldlaan 43 6523RJNIJMEGEN, Nijmegen Nederland (Arnhem/Nijmegen)
Contactpersoon: Ir Frank  Zanderink
Telefoonnummer: 00 31 26 3635444
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Naam: ARK Natuurontwikkeling
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: NABU Kranenborg
Plaats: Kranenborg (Kleve)

Naam: naturschutz zentrum
Plaats: Rees (Kleve)

Naam: Sportvisserij Nederland
Plaats: Bilthoven (Utrecht)

Naam: Rijkswaterstaat Oost
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: waterschap rijn en ijssel
Plaats: Doetinchem (Achterhoek)

Naam: Vereniging Cultuurlandschap Nederland
Plaats: Beek-Ubbergen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Bezirksregierung Düsseldorf
Plaats: Dusseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Staatsbosbeheer
Plaats: Deventer (Zuidwest-Overijssel)

Naam: Biologische station Kreis Wesel
Plaats: Wesel (Wesel)

Overige projectpartners

Samenvatting project

Duits - Nederlandse samenwerking voor een versterkte cohesie tussen Duitse en Nederlandse organisaties. De 
partners streven naar een betere en bredere gedragen samenwerking op het gebied van natuurbeheer, 
waterhuishouding, educatie en organisatie in het stroomgebied van de Rijn tussen Düsseldorf en Nijmegen. De 
partners zijn overheidsinstanties, beheerders, instituten en non-gouvernementele organisaties. Zij gaan werken aan 
de versterking van het professionele netwerk, communicatie en educatie, kennisontwikkeling en 
grensoverschrijdende ecologische verbindingen.

Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding

Vooraf aan de indiening van het uiteindelijke projectvoorstel zijn alle project partners meerdere keren (6 x) bij 
elkaar geweest voor inhoudelijk (doelstellingen), organisatorische (afstemming wie doet wat en hoe ) en 
financiële (kosten activiteiten en inbreng co financiering)  besprekingen.  Hiervoor is ook een externe begeleider 
en schrijver van de eerste projectconcepten ingehuurd.

Concrete maatregelen en activiteiten
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Vanaf de toekenning van het ingediende projectvoorstel zijn er geplande overlegmomenten vastgesteld om de 
voortgang en afspraken te bespreken en te bewaken. De projectleider is hier verantwoordelijk voor en neemt 
daartoe het initiatief. 
Niet altijd zullen de vergaderingen voor alle partijen zijn, dit is afhankelijk van de dan te bespreken onderwerpen 
en de afspraken die gemaakt moeten worden. 
Zo zullen er afspraken zijn voor de financiële begeleiding/controle/budgettering tussen de administratieve 
medewerkers van het project en inhoudelijk bespreking tussen hen die bij een deelactiviteit betrokken zijn. 
De projectleider houdt hiervan het overzicht en zorgt dat communicatie hierover helder en tijdig plaatsvindt.
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Werkpakket 1 Netwerkontwikkeling en communicatie 
1.1 Versterken netwerken voor professionals en bestuurders; en communicatie 
In deze activiteit worden de Duits-Nederlandse professionele netwerken versterkt. De netwerken brengen 
beheerders, overheden en maatschappelijke organisaties die werken op het gebied van water en natuur uit 
beide grenslanden bij elkaar. De kennisnetwerken zijn bedoeld om de belangrijkste stakeholders uit de 
grensstreek te betrekken. In totaal worden circa 50 organisaties uit de grensstreek betrokken bij de 
netwerkontwikkeling. Dit betekent dat de netwerkactiviteiten worden opgezet door de projectpartners, maar 
dat ze een veel groter bereik hebben. De social media tool Linkedin wordt gebruikt voor de verdere 
ontwikkeling en versterking van het netwerk. De volgende activiteiten worden georganiseerd:

a. Werksessie Duits – Nederlandse kennismaking (ARK)
Aantal maal: 1 keer
Aantal mensen: 40 – 50 deelnemers
Locatie: provinciehuis Gelderland, Arnhem, Nederland
Duur: 1 dag
Werksessie gekoppeld aan de kick off meeting van het project voor beleidsmakers,  beheerders, ngo’s en
kennisinstituten uit Nederland en Duitsland. Nederland en Duitsland zijn duidelijk verschillend. De
maatschappij, de rol van overheden & maatschappelijke organisaties en de manier van werken zijn verschillend.
De werksessie is bedoeld om elkaar beter te begrijpen. Om kennis te maken met het maatschappelijk en politiek
systeem, type organisaties, manieren van werken en de manieren van netwerken in zowel Duitsland als
Nederland. Deze werksessie is toegespitst op water- en natuurbeheer, ruimtelijke planning en samenwerking
tussen Nederland en Duitsland.

2. GBRA Seminars (ARK)
Aantal maal: 4 keer
Aantal mensen: 240 – 280 deelnemers (60 – 70 deelnemers per keer)
Locatie: verschillend; in Duitsland en Nederland (nabij de Rijn)
Duur: steeds 1 dag
Organisatie van vier seminars die invulling geven aan netwerkontwikkeling en kennisuitwisseling voor water en
natuur experts. GBRA organiseert 4 seminars, inclusief een veldbezoek, voor circa 60-70 deelnemers per
evenement:
1) Seminar GBRA DLD – NL: stand van zaken ecologische netwerken, otters en trekvissen; Gelderse Poort, NL,
2017;
Op het seminar zijn werksessies over:
- Barrières otters;
- Kennisuitwisseling monitoringsmethode en data trekvissen;
- Integrale uitwaardontwikkeling rond 4 cases;
2) Seminar GBRA DLD – NL: functioneren en resultaten oplossen migratieknelpunten voor otters, herstel rivier
habitat, trekvissen en steur; Kleve, DLD, 2018;
Op het seminar zijn werksessies over:
- Barrières otters;
- Kennisuitwisseling monitoringsmethode en data trekvissen;
- Integrale uiterwaardontwikkeling rond 4 cases;
3) Seminar GBRA DLD – NL: functioneren en resultaten oplossen migratieknelpunten otters, herstel rivier
habitat, trekvissen en steur;
Nijmegen, NL, 2018
Op het seminar zijn werksessies over:
- Barrières otters;
- Kennisuitwisseling monitoringsmethode en data trekvissen;
- Integrale uitwaardontwikkeling rond 4 cases;
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2019.
Op het seminar zijn werksessies over:
- Barrières otters;
- Kennisuitwisseling monitoringsmethode en data trekvissen;
- Integrale uitwaardontwikkeling rond 4 cases;

In deze seminars worden Duitse en Nederlandse partijen actief met elkaar in contract gebracht en wordt het 
begrip van de werksituatie tussen partijen vergroot. Daarnaast wordt dus in de werksessies actief samen aan de 
deelprojecten gewerkt, wordt kennis en “state of the art” expertise uitgewisseld en ingezet om deelprojecten 
kwalitatief te verbeteren.

- Betrokkenheidsactiviteit bestuurders en managers (ARK/BRD)
Aantal maal: 3 keer
Aantal mensen: 90 – 110 deelnemers (30 – 40 deelnemers per keer)
Locatie: verschillend; in Duitsland en Nederland
Duur: steeds 1 dag
Drie activiteiten voor bestuurders en managers van belangrijke stakeholders binnen het projectgebied. GBRA
organiseert deze informele bijeenkomsten die moeten leiden tot verbetering van het netwerk en het bespreken
van wederzijdse ambities m.b.t. rivierbeheer, waterbeheer, natuurbeheer en de economische ontwikkeling in
de grensregio. Concreet worden de volgende evenementen georganiseerd:
1) Evenement uitzet steur in de Rijn. Uitzet van steur om kennis te ontwikkeling over het gedrag van steur in
de Rijn. Evenement met 30 - 40 bestuurders/managers van belangrijke stakeholders; Gelderse Poort, NL, 2017;
2) Bezoek Rijngrensgebied. Bezoek van 2 Duitse en 2 Nederlandse riviergebieden rond Ruimte voor de Rivier,
water/rivierbeheer, natuurherstel en economische ontwikkeling. Evenement voor 30 bestuurders/managers
van belangrijke stakeholders. Bezoek van 2 locaties aan Nederlandse zijde (Rijnstrangengebied en Gelderse
Poort/Eiland van Lent) en 2 locaties aan Duitse Zijde (Orsoyland en Friemersheimer Aue) NL en DLD, 2018;
3) Evenement opening otterpassage. Opening otterpassage in Kreis Kleve/Wesel. Evenement met circa 30 -40
bestuurders/managers van belangrijke stakeholders; Kleve/Wesel, DLD 2019.

2. Vergroten bewustwording door educatie en communicatie
Door middel van een communicatie en educatieprogramma  wordt de bewustwording van het belang van een
gezonde rivier, water, landschap en natuur in het grensgebied vergroot. De volgende activiteiten zullen
hiervoor worden ontwikkeld:

- Educatieve evenementen voor Nederlandse en Duitse schoolkinderen (ARK en NSZ)
Aantal maal: 30 keer
Aantal mensen: 900 deelnemers (30 deelnemers per keer)
Locatie: verschillend; in Duitsland en Nederland
Duur: steeds 1 dag
Educatief evenement voor schoolkinderen in het grensgebied m.b.t. de rivier, trekvissen en otters. Het is een
veldles voor kinderen van de lagere school waarbij de rivier, natuur, water, otters en trekvissen centraal staan.
De lessen bestaat voor een deel uit een les op school en een veldles. Kinderen gaan onder professionele
begeleiding het veld in en leren meer over de natuur en krijgen de kans dit ook te ervaren. In de veldles wordt
een natuurgebied aan de rivier/in de uiterwaard en een nieuwe aangelegde otter holt bezocht.

In totaal worden 30 evenementen georganiseerd. Per jaar worden gemiddeld 10 educatie evenementen 
georganiseerd; 5 op scholen in Duitsland en 5 op scholen in Nederland. Hierbij wordt dezelfde educatieve 
aanpak gebruikt; en de dag wordt in nauwe samenwerking met de scholen ontwikkeld. Concreet worden de 
volgende activiteiten georganiseerd:
- 2017: 3 keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Kreis Kleve en Wesel, DLD;
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- 2017: 3 keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Gelderland, NL;
- 2018: 6 keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Kreis Kleve en Wesel, DLD;
- 2018: 8keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Gelderland, NL;
- 2019: 5 keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Kreis Kleve en Wesel, DLD;
- 2019: 5 keer 1 educatieve dag op 5 scholen in Gelderland, NL.
In totaal wordt ingezet op participatie door 900 schoolkinderen (30 per evenement en 30 evenementen).

- Excursies voor bewoners en pers (ARK en NSZ)
Aantal maal: 3 keer
Aantal mensen: 150 deelnemers (50 deelnemers per keer)
Locatie: verschillend; in Duitsland en Nederland
Duur: steeds 1 dag
Excursies voor bewoners van de regio en pers m.b.t. de rivier, water, natuurontwikkeling, trekvissen, otters en 
steur. Elk jaar wordt een excursie georganiseerd:
- Excursie Gelderse Poort, NL, 2017;
- Excursie aanlegde otterholt/opgeloste knelpunten in Kreis Kleve/Wesel, DLD, 2018;
- Excursie Rijnstrangengebied, NL, 2019.
In totaal wordt ingezet op participatie door 150 deelnemers (50 per evenement en 3 evenementen)

- World Fish Migration Day in 2018 (ARK) 
Aantal maal: 1 keer; 12 mei 2018
Aantal mensen: 500 deelnemers (500 deelnemers per keer)
Locatie: verschillend; in Duitsland en Nederland
Duur: 1 dag

“World Fish Migration Day” is internationaal evenement om het belang van gezonde rivieren en vismigratie 
onder de aandacht te brengen. In 2016 is de WFMD voor de laatste keer georganiseerd op 450 locaties 
wereldwijd! Voor meer informatie: www.worldfishmigrationday.com

In 2018 wordt dit opnieuw op 12 mei gevierd. GBRA organiseert 6 evenementen voor het algemene publiek in 
de regio als onderdeel van de WFMD. Concreet wordt door de volgende partijen concrete evenementen van 1 
dag georganiseerd voor bewoners uit de grensstreek:
- Rijkswaterstaat, NL, 12 mei 2018;
- Rijn en IJssel, NL, 12 mei 2018;
- SportvisserijNL, NL, 12 mei 2018;
- ARK, NL, 12 mei 2018;
- BS Wesel, DLD, 12 mei 2018;
- NZ Kleve, 12 mei 2018.
In totaal wordt ingezet op 500 bezoekers; met persaandacht in de regionale media (TV en krant).

- Ontwikkeling website (ARK) 
Aantal maal: 1 stuks
Aantal mensen: aantal unique visitos in 3 jaar tijd (PM)
Locatie: on line
Duur: voor gehele project periode, 3 jaar.

Ontwikkeling van een visueel aantrekkelijke “project eigen” website over het project. De website heeft als eerste 
tot doel de professionals te informeren over de project, kennis te delen en het Duits – Nederlandse netwerk te 
versterken. Ook het bredere publiek kan echter informatie vinden op de website. Daarnaast besteden de 
verschillende partners op hun eigen website aandacht aan het project, met verwijzingen naar de project 
website.

6/18



Op de Duits – Nederlandse projectwebsite is aandacht voor de projecten die worden uitgevoerd en de mensen 
die deze uitvoeren/bezoeken. Op de website worden de activiteiten op een projectkaart aangegeven, worden 
resultaten vermeld, zijn monitoringsresultaten te vinden en is er een agenda beschikbaar met geplande 
evenementen. 

- Ontwikkeling korte film (ARK)
Aantal maal: 1 stuks
Aantal mensen: aantal unique visitos in 3 jaar tijd (PM)
Locatie: digitaal
Duur: voor gehele project periode, 3 jaar.

Ontwikkeling van een korte, promotionele film over de groene – blauwe kwaliteiten van het projectgebied. De 
doelgroep is het algemene publiek in Duitsland en Nederland. De projecten die worden uitgevoerd en de 
mensen die aan het project werken krijgen een plek in de film. In het eerste jaar wordt een basisfilm gemaakt die 
elk jaar voorzien wordt van nieuwe elementen, waardoor het interessant blijft om weer even te kijken. De film 
wordt gemaakt door professionals, geplaatst op de project website en gekoppeld aan de succesvolle d’Waalfilm 
www.dwaalfilm.eu (online sinds 2011; meer dan 1 miljoen bezoekers)
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2 Grensoverschrijdende ecologische verbindingen

Oplossen barrières otters
Aantal maal: 55 keer
Locatie: grensgebied Nederland (gemeente Berg en Dal, Zevenaar, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten) en 
Duitsland (Kreis Wesel en Kleve)
Resultaat: 1 gezamenlijke transnationale otter knelpuntenkaart, 15 opgeloste prioritaire otterknelpunten en 40 
fauna stepping stones.

De GBRA lost de barrières op die er zijn voor de transnationale otterpopulatie in het grensgebied. Dit gebeurd in 
een gezamenlijke Nederlands – Duitse samenwerking en door een Nederlands -Duits expert team.

De otter leeft aan de oevers van de rivieren, waterplassen en beken en is een icoon- en indicatorsoort voor het 
gebied. De otter heeft namelijk een hoogwaardige leefomgeving nodig met schoon- en helder water, voldoende 
vis en een groot territorium van doorlopende, ongestoorde natuurlijke oevers van 8 -  12 km lengte. De otter is 
zeldzaam in Nederland en Duitsland en was in Nederland sinds 1989 zelfs uitgestorven. Vanaf 2000 gaat het 
weer wat beter met de soort, onder andere door herintroductie. De otter is een rode lijst soort en heeft een 
beschermde status in beide landen; in Nederland werkt de provincie aan bescherming en herstel van de soort. 
(zie kaartje) 
In de Gelderse Poort in Nederland en het Rijngebied in Duitsland is een transnationale populatie otters 
aanwezig. Deze heeft zich de afgelopen 10 jaar voorzichtig vergroot door verbetering van het habitat. Verdere 
duurzame ontwikkeling van de otterpopulatie wordt echter beperkt door het grote aantal infrastructurele 
knelpunten in zowel Nederland als Duitsland.

De GBRA heeft de ambitie de otterpopulatie te verbeteren door de knelpunten op te lossen en het habitat waar 
dit ontbreekt, te verbeteren. Concreet worden de volgende maatregelen uitgevoerd:
- Ontwikkelen van gezamenlijke Nederlands -Duitse otterknelpuntenkaart. Inventarisatie en afstemming
over de knelpunten van otters in de grensstreek. Hierbij voert het Nederlands – Duitse expert team 2
grensoverschrijdende veldbezoeken uit;
- Ontwikkelen van oplossingen voor de otterknelpunten. Een oplossing voor een otterknelpunt is maatwerk.
Het moet specifiek voor die locatie ontworpen zijn om goed te kunnen functioneren. De oplossingen bestaan
echter wel steeds uit een aantal mogelijke bouwstenen: begeleidende hekken, buis voor passage otters,
loopplanken onder een brug en/of te ontwikkelen vegetatie.
- Realisatie van 15 otterpassages
De GBRA gaat de 15 prioritaire knelpunten in het grensgebied oplossen, deels in Nederland en deels in
Duitsland. De precieze locatie en uit te voeren maatregelen moeten door de experts nader worden bepaald in
het project.
(zie foto's in bijlagen)

- Realisatie van 40 fauna stepping stones.
In verschillende watergangen ontbreekt habitat voor diersoorten zoals de otter waardoor de
migratiemogelijkheden beperkt worden. Door de aanleg van kleinschalige fauna stepping stones kan dit worden
verbeterd. De fauna stepping stones zijn maatwerk waarbij gedacht moet worden aan: vanaf 10 m2,
natuurvriendelijke oever, schuilplek voor ottters en/of een kleinschalige waterpartij.
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3. Gezamenlijke kennisontwikkeling (RWS))

3.1 KennisAtelier Integrale uiterwaardontwikkeling (RWS /ARK) 
Aantal maal: 5 keer
Locatie: Arnhem, Zevenaar, Rheinberg, Lobith en Duisburg
Resultaat: 5 internationale werksessies, versterkt Duits-Nederlands netwerk en 4 projectplannen voor integrale 
uitwaardontwikkeling

Aan beide zijden van de grens wordt door watermanagers en regionale planners gewerkt  aan de verbetering 
van de hoogwaterveiligheid, beheer, natuurbescherming en economische ontwikkeling. De Nederlands - Duitse 
grens is een culturele en juridische grens waardoor de samenwerking beperkt is. 

Om de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse managers en planners te verbeteren, introduceert GBRA 
het KennisAtelier Integrale uiterwaardontwikkeling. Hierin wordt in 4 concrete cases door Nederlandse en 
Duitse experts gewerkt aan integrale uitwaardontwikkeling en kennisontwikkeling. De manier van werken 
bestaat uit een procesgang waarbij internationale werksessies en uitwerking door partners elkaar afwisselen:
- Werksessie 1 Startsessie. 1-daagse Internationale werksessie voor 20-30 professionals uit Duitsland en
Nederland inclusief een veldbezoek. De sessie is de start van het KennisAtelier Integrale
uiterwaardontwikkeling. Hierin worden cases geïntroduceerd en mensen inhoudelijk gevoerd met inspirerende
projectvoorbeelden; Arnhem, Nederland;
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 2 Internationale werksessie. De projectcases worden besproken en uitgewerkt door
Nederlandse en Duitse experts; Zevenaar, Nederland;
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 3 Internationale werksessie. Idem. Rheinberg, Duitsland;
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 4 Internationale werksessie. Idem. Lobith, Nederland
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 5 Internationale werksessie. Idem. Duisburg, Duitsland

De output zijn 4 concrete projectplannen op basis van de lokale situatie en de input van experts. In het 
KennisAtelier worden de volgende 4 cases uitgewerkt.

3.1.1. Uiterwaard Pannerdensch Kanaal, Nederland (RWS)
De grensoverschrijdende Oude Rijn is een oude rivierstrang die weer uitmondt in het Pannerdensch kanaal. Het 
waterpeil van achterliggende gebied wordt beheerd door het gemaal Kandia. Het water wordt in De Keel 
gepompt waarna het naar het Pannerdensch Kanaal stroomt.

De ambitie is om het gebied natuurlijker in te richten waardoor de transnationale ecologische Rijn corridor 
wordt versterkt. Daarnaast wordt de ecologische verbinding gelegd met het Natura 2000 gebied Rijnstrangen. 
De ambitie is om in het gebied de natuur meer de ruimte te geven en rivierhabitats te herstellen: rivierdynamiek 
in de oevers, verlaging uiterwaard waardoor wetlands kunnen ontstaan en verbrede en natuurlijk begroeide 
oevers aan de Keel. Hierdoor ontstaat er schuil, rust en foerageergebied voor vissen en ontstaat er habitat voor  
bijvoorbeeld de otter. Het gemaal Kandia wordt tevens vispasseerbaar gemaakt (zie andere actie) en de 
realisatie van rivierhabitat voor het gemaal is positief voor de vissen die van en naar het Rijnstrangengebied 
migreren.
In het project wordt een ontwerp gemaakt voor de inrichting en wordt samengewerkt met gebiedspartijen. Dit 
wordt ontwikkeld en gedeeld met de Nederlandse en Duitse collega’s. 

3.1.2. Optimalisatie Orsoyland, Duitsland (BSW) 
Orsoyland is een grote Rijnuitwaard bij Rheinberg, iets ten noorden de Duisburg. Het gebied is deels een 
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beschermd natuurgebied (vogelbeschermingsgebied, flora en faunagebied en Ramsar gebied) en deels 
landbouwgebied. Omwille van de vergroting van de waterveiligheid is in het gebied een waterbergingsopgave 
aanwezig.

In het GBRA project wordt een integraal gebiedsplan ontwikkeld dat invulling geeft aan de verschillende 
ambities: 1. Vergroten waterveiligheid; 2. Versterken landbouwstructuur 3. Vergroten natuurkwaliteit en 
duurzaam beheer; 4. Versterken recreatieve structuur. De “ruimte voor de rivier” aanpak wordt als vertrekpunt 
voor de planontwikkeling genomen. Bij de planontwikkeling wordt Duitse en Nederlandse expertise ingezet.

3.1.3. Rijnstrangengebied als onderdeel van integrale ontwikkeling, Nederland (ARK)
Het Rijnstrangengebied is grootschalige, binnendijks riviermoerasgebied. Het bestaande natuurgebied is een 
laagdynamisch moerasgebied rond de oude rivierstrang de Oude Rijn met open water, uitgestrekte rietlanden 
en natte  graslanden. Het gebied heeft grote natuurwaarde met soorten als onder ander otter, roerdomp, grote 
karekiet en bruine kiekendief. De kwaliteit van het natuurgebied staat echter onder druk. De rietlanden 
verruigen omdat de rivierdynamiek in het gebied te laag is geworden. Het laag dynamische rivierhabitat moet 
dus hersteld worden. Daarnaast wordt aan de Rijnoever bekeken of er een nevengeul kan worden gerealiseerd 
(hoogdynamisch rivier habitat).

De GBRA ontwikkeld en plan en een planproces om het tegen de grens gelegen gebied integraal te ontwikkelen. 
De ambities 1. Vergroting waterveiligheid; 2. Verbetering landbouwstructuur; 3. Vergroting natuurwaarde én 4. 
Versterking recreatieve structuur worden gecombineerd. Het planproces betreft het betrekken van regionale 
stakeholders, het werven van partners en het samen met de streek komen tot een gedragen plan voor de 
toekomst. 

Dit project geldt als innovatief pilot project om een bottum up gebiedsaanpak uit te voeren. De betrokken 
Nederlandse en Duitse partners benutten het project om te leren van deze aanpak en elders in hun 
beheergebied toe te passen.

3.1.4. Natuurlijke rivieroever Friemersheimer Rheinaue, Duitsland (NABU)
Het bestaande natuurgebied Friemershauer Aue is een smalle uitwaard op de linker Rijnoever bij Duisburg. De 
dijkoever aan de achterzijde van het gebied is een verharde, stenen oever. Een belangrijke doelstelling om de 
natuurwaarde van het gebied te vergroten, is om de relatie met de rivier en de rivierdynamiek te vergroten.

In dit project wordt een haalbaarheidsstudie gedaan, een inrichtingsplan gemaakt en en pilot project 
uitgevoerd voor een meer natuurlijke, riviereigen inrichting van de oever. De inzet is dat stenen oever 
getransformeerd worden in een dynamische, natuurlijke oever waardoor de natuurwaarde en belevingswaarde 
vergroot wordt. Belangrijke voorwaarde is dat voldaan wordt aan randvoorwaarden vanuit scheepvaart en 
veiligheid.

3.2 KennisAtelier Kleinschalige natuurmaatregelen: Dood hout en kleinschalig beekherstel (RWS) 
Aantal maal: 3 keer
Locatie: Arnhem, Groene Port en Bocholt
Resultaat: 2 internationale werksessies, versterkt Duits-Nederlands netwerk en 2 innovatieve project start ups.

De plaatsing van dood hout in rivier en beken is een innovatieve, kleinschalige maatregel om te zorgen voor 
verbetering van het rivierhabitat. Het biedt rust-, foerageer-, paai- en opgroeigebied voor vissen en 
macrofauna. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren een proefproject uitgevoerd en de resultaten zijn veel 
belovend. Daarnaast kunnen kleinschalige beekherstel projecten een zeer effectief middel zijn om habitat te 
verbeteren en lokale gemeenschappen te betrekken. De stichting Freie Fahrt fur Wanderfish (www.ffw-aa.eu ) 
heeft daar de afgelopen jaren goede resultaten mee behaald. 
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In het GBRA project gewerkt met het KennisAtelier Kleinschalige natuurmaatregelen. De manier van werken 
bestaat uit een procesgang waarbij internationale werksessies en uitwerking door partners elkaar afwisselen:
- Werksessie 1 Startsessie. 1-daagse Internationale werksessie voor 20-30 professionals uit Duitsland en
Nederland inclusief een veldbezoek. De sessie is de start van het KennisAtelier. Hierin worden cases
geïntroduceerd en mensen inhoudelijk gevoerd met inspirerende projectvoorbeelden. De nadruk in deze sessie
ligt op het Dood hout project van Rijkswaterstaat; Zevenaar, Nederland;
- Uitwerking project cases door partners. Het betreft 2 cases: 1. Dood hout project in Duitsland met het
Biologisch Station Wesel als trekker; 2. Kleinschalig beekherstel met bewoners Boven Slinge, in Nederland met
het waterschap Rijn en IJssel als trekker. De Boven Slinge is een beek in beheer bij waterschap Rijn & IJssel. Op
een locatie (Aalten) wordt een project uitgewerkt en gestart om kleinschalige beekherstelmaatregelen te
implementeren met bewoners. De inzet is dat kleinschalige maatregelen samen met en door vrijwilligers worden
uitgevoerd. De kennis en ervaring van FFW uit Duitsland wordt daarbij als vertrekpunt genomen; en wordt hier
ook bij betrokken.
- Werksessie 2 Internationale werksessie. Kleinschalig beekherstel Bocholter Aa. Bezoek aan stichting Freie
Fahrt fur Wanderfish (www.ffw-aa.eu ); deze heeft daar de afgelopen jaren goede resultaten behaald, Duitsland
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 3 Internationale werksessie. Idem. Doetinchem, Nederland
- Uitwerking project cases door partners;
- Werksessie 4 Internationale werksessie. Idem. Kreis Wesel, Duitsland

De output zijn 2 concrete project start ups op basis van de lokale situatie en de input van experts. 

3.3 KennisAtelier Trekvissen (BRD)
Aantal maal: 80 keer monitoringsactiviteiten (2 jaar; 20 locaties, voor- en najaar); 3 keer uitzet steur; en 
continue monitoring steur
Locatie: Nijmegen, Wesel, Spijk en diverse andere locaties
Resultaat: een grensoverschrijdende monitoringsaanpak trekvissen, monitoringsdata van doelsoorten en 
vergrootte kennis steur.

De Rijn en zijn zijrivieren zijn een zeer belangrijk leefgebied voor trekvissen als zalm, aal en fint in Noordwest 
Europa. De afgelopen decennia zijn de populaties trekvissen steeds verder onder druk komen te staan te 
achteruitgegaan. De waterbeheerders werken binnen de Europese regelgeving KRW aan verbetering van de 
leefomstandigheden. 

De monitoring van diadrome trekvissen zoals paling (Anguilla anguilla), zalm (Salmo salar), steur (Acipenser 
sturio, prikvissen (Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis), elft (Alosa alosa), houting (Coregonos oxyrinchus) 
is veeleisend. Hun lange trekroutes tussen zoet water en mariene habitats, in verschillende ontwikkelingsstadia, 
maakt het moeilijk een totaalbeeld te ontwikkelen en de monitoring op te nemen in gestandaardiseerde 
monitoringsprotocollen, algemene visserij beheersactiviteiten etc. Een goed beeld van de huidige situatie en de 
ontwikkeling van de populaties trekvissen in de Rijn is er dan ook niet. 

Vanuit de diverse programma’s om trekvissen te beschermen (Kaderrichtlijn Water, Europees Aal Herstelplan, 
Flora en Fauna wetgeving, Visserij wetgeving etc.) is het echter noodzaak om een goed beeld van de huidige 
situatie en de ontwikkeling van de trekvispopulatie te hebben. Maatregelen kunnen anders niet op hun effect 
worden beoordeeld. Daarbij zijn trekvissen een belangrijke referentiesoort van de totale Rijn visgemeenschap. 
Als het goed gaat met de trekvissen, dan is het qua passeerbaarheid, connectiviteit en rivier habitat in orde. 

Het GBRA project gaat de kennis over de trekvissen in de Rijn versterken. Het richt hierbij op de volgende 
kernzaken:
- Ontwikkeling aanpak voor een grensoverschrijdend monitoringsnetwerk;
- Ontwikkeling van grensoverschrijdende montingsmethode voor trekvissen;
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- Ontwikkeling van een gezamenlijke en gestandaardiseerde database. 

3.3.1. Grensoverschrijdend monitoringsaanpak en -netwerk Rijn (BRD)
Het GBRA project zorgt voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende, representatieve en 
gestandaardiseerde monitoringsaanpak- en netwerk voor trekvissen in de Rijn in  het grensgebied. Hierbij gaat 
het om monitoring van trekvissen in de hoofdstroom en om connectiviteit tussen de hoofdstroom en de 
uiterwaard. 

Het resultaat is een grensoverschrijdend monitoringsaanpak waarbij doelstellingen, doelsoorten, locaties, 
toegepaste vismethoden en dataverwerking zijn uitgewerkt. Dit wordt uitgewerkt in tekst en op een kaart. De 
aanpak wordt opgesteld door en gedeeld met een Duits – Nederlandse groep experts. 

Om de aanpak te ontwikkelen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Identificatie van alle relevante belanghebbenden (overheden, natuur- en visserijinstellingen, 
grondgebruikers, agentschappen;
- Analyse van de belanghebbenden en het samenwerkingsgedrag tussen de diverse lobbygroepen;
- Evaluatie van de professionele visserij en monitoringsmethoden, gericht op de doelsoorten;
- Aanpassing van methoden om tot een representatieve en gestandaardiseerde monitoringsprotocol  te 
komen (sites, data, methoden die worden gebruikt, de selectie van representatieve plaatsen langs de Rijn). 
Hierbij worden diverse andere studies en databronnen geanalyseerd.

3.3.2. Uitvoer monitoring en dataverwerking trekvissen (BRD)
In het project worden trekvissen gemonitord aan beide zijden van de grens om de kennis over de vispopulaties 
te vergroten. Het gaat hierbij dan om soorten, aantallen, leeftijd, verspreiding, gezondheid etc. De focus ligt op 
de trekvissen paling/aal, zalm, rivierprik, zeeprik, elft en houting. De monitoring wordt vooral in het voorjaar 
uitgevoerd; en voor een aantal specifieke soorten (schieraal) in het najaar.

Hiervoor worden verschillende gestandaardiseerde technieken gebruikt; en deze worden op circa 20 locaties 
ingezet (afhankelijk van de techniek). De technieken betreffen Electro vissen en vissen met verschillende netten. 
De data wordt op een gestandaardiseerd manier verwerkt zodat deze grensoverschrijdend kan worden 
vergeleken.

De monitoring wordt uitgevoerd onder coördinatie van een Duits-Nederlands expert team, de resultaten zijn 
vrij beschikbaar en worden gedeeld met andere experts.

3. Kennisontwikkeling steur (SVN)
De Atlantische steur is een icoonsoort voor gezonde rivieren. De Atlantische steur is een trekvis en kan tot 7 m 
lang worden. Het grensgebied behoorde was oorspronkelijk tot zijn paaigebied. De steur is ernstig bedreigd in 
Europa en de laatste populaties bevinden zich in Gironde in Frankrijk en de Donau in Roemenië. 

De afgelopen jaren hebben ARK, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij een aantal proefuitzettingen gedaan om 
te verkennen of de tijd rijp is voor de terugkeer van de steur in de Rijn.  Deze tests zijn succesvol verlopen en de 
partners willen graag verder werken aan de ontwikkeling van kennis over de steur en ontwikkeling van de 
draagvlak voor de steur. De volgende concrete maatregelen zullen worden uitgevoerd:
- Test uitzet steur. Uitzet van 50 individuele Atlantische steuren aan beide zijden van de grens. Dit is voorzien 
in
o 2017; in Nijmegen, Nederland;
o 2018; in Wesel, Duitsland;
o 2019; in Spijk, op de Nederlands – Duitse grens.
- Monitoren steur. Het monitoren van de ontwikkeling en het gedrag van de uitgezette steuren in het 
grensgebied door middel van telemetrie studies en/of  pit-tags gedurende het hele project;
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- Analyse paai- en leefgebied. Het bestuderen van de kwaliteit van de steurhabitat in het grensgebied, het in
kaart brengen van de paai- en leefomgeving  en het ontwikkelen van een habitat-verbeter kaart;
- Ontwikkeling opzet steurkweekcentrum. De ontwikkeling van een opzet voor een steurenkweekcentrum in
het grensgebied, in samenwerking met Nederlandse, Duitse en Franse steur experts.

4.3.4 KennisAtelier Otters (VNC)
Aantal maal: xx keer monitoringsactiviteiten (2 jaar; 20 locaties, voor- en najaar)
Locatie: grensgebied Nederland (gemeente Berg en Dal, Zevenaar, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten) en 
Duitsland (Kreis Wesel en Kleve)
Resultaat: een grensoverschrijdende monitoringsaanpak otters, monitoringsdata en kennis van 
populatieontwikkeling en functionaliteit passages.

1. Ontwikkeling monitoringsplan
Plan voor monitoring otters in Nederland en Duitsland
Inclusief beschrijving methode monitoring
Methode data verwerking
PM

2. Monitoring verspreiding otters
Monitoring verspreiding van otters in Nederlands – Duits grensgebied
PM

3. Monitoring passage-efficiency otterpassage
Monitoring bestaande en nieuw aangelegde voorzieningen
PM

4. Ontwikkeling 1 data platform
Verwerking data otters in 1 NL – DLD platform
Verwerking in gestandaardiseerde methode.
Makkelijk toegankelijk voor iedereen.
PM

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

Professionals en bestuurders: 
In totaal wordt ingestoken op het bereiken van circa 50 organisaties en haar afgevaardigden afkomstig uit 
gebiedbeherende organisaties, overheden en maatschappelijke organisaties, door deze in kennisnetwerken bij 
elkaar te brengen tbv kennis en ervaringsuitwisseling op het gebied van maatschappelijk, economisch en politiek 
systeem, natuur en waterbeheer en vanuit deze netwerken samen te werken op een betere integratie van 
wederzijdse ambities in dit RIjngebied.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

In de Duits – Nederlandse grensregio is een Europees programma ontwikkeld om de samenwerking tussen 
Duitsland en Nederland te versterken. Dit programma beoogt de economische, sociale en regionale samenwerking 
te versterken. Samenwerking leidt namelijk tot nieuwe kansen voor de grensregio’s en afstemming van het beleid 
en investeringen. In dit project wordt ingezet op het versterken van de samenwerking rond water, 
natuurontwikkeling en -educatie in de Euregio Rijn – Waal. 

De Rijn is hierbij het logische verbindende element omdat deze de gebieden al eeuwenlang met elkaar verbindt. En 
deze verbindingen zijn voor mens, landschap, water en natuur belangrijk.
De Rijn is ook een van de grootste Europese rivieren met een grote waarde voor de natuur, transport en economie, 
landschap en toerisme. Zowel in Duitsland en Nederland zijn er verschillende belangrijke natuurgebieden langs de 
Rijn (Natura 2000-gebieden). Overheden en NGO's aan beide zijden van de grens werken aan de bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van deze gebieden. Ook werken de overheden aan de uitvoering van de Kader Richtlijn 
Water (KRW). Deze richtlijn is bedoeld om de ecologische toestand van de waterlichamen, uitgevoerd door 
waterschappen en gemeenten te verbeteren.
Echter, momenteel functioneert het gezamenlijke landschap nog niet als een geheel. Om goed te functioneren 
moeten de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden middels een ecologisch netwerk dat migratie van 
dieren (beter) mogelijk maakt en zo ook het gebruik van de verschillende en nodige habitats. Dit ontbreekt 
momenteel in het grensgebied. 

Een andere typische grensregio kwestie is de beperkte samenwerking inzake planning en het beheer van de 
gebieden. Optimaal zou zijn dat de planning van rivier en de ecologische verbindingen als een geïntegreerd beleid 
zou worden uitgevoerd zodat  waterveiligheid, natuurbeheer, landbouw, recreatie enz. op elkaar wordt afgestemd . 
Aan beide zijden van de grens gebeurt dit echter in een andere planning modus en met verschillende wetgevende 
en politieke omstandigheden. Voor een effectieve bedrijfsvoering en goede resultaten is verbetering van de 
grensoverschrijdende samenwerking  erg belangrijk. De behoefte bij de projectpartners om samen te werken is sterk 
aanwezig. Gezamenlijk staan we dan ook voor de taak om betere en innovatieve kansen te creëren voor mens, 
water, natuur en milieu. In dit project kiezen we dan ook voor een gezamenlijke aanpak concrete maatregelen uit te 
voeren die de structurele samenwerking versterken én het ecologische netwerk versterken.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

In het Groen Blauw Rijn Alliantie project zullen de partners de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse 
partners op verschillende niveaus verbeteren evenals een slag maken in het optimaliseren van het functioneren van 
de transnationale ecologische verbindingen. Hiervoor zullen de partners samenwerken bij de uitvoer van alle 
concrete activiteiten. 
Wij zijn van mening dat hete creëren van een goede samenwerking het beste kan worden gedaan door ook vanaf 
het begin topt het eind geïntegreerd samen te werken.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Inleiding

In de Duits – Nederlandse grensregio is een Europees programma ontwikkeld om de samenwerking tussen 

Duitsland en Nederland te versterken. Dit programma beoogt de economische, sociale en regionale samenwerking 

te versterken. Samenwerking leidt tot nieuwe kansen voor de grensregio’s en afstemming van het beleid en 

investeringen. In het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) wordt ingezet op het versterken van de Duits - 

Nederlandse samenwerking  d.m.v. rond 1. Netwerken en communicatie 2. Gezamenlijke kennisontwikkeling en 3. 

Ecologische verbindingen. De Rijn is hierbij het logische verbindende element omdat deze de gebieden al 

eeuwenlang met elkaar verbindt. Deze verbinding is voor mens, economie, landschap, water en natuur belangrijk.

Samenwerking over de grens gebeurt echter niet van zelf. De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen 

ten aanzien van planning, inrichting en beheer van rivieren, wateren, natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones is beperkt. Aan beide zijden van de grens werken partijen in een andere maatschappelijke setting, 

een andere planningsmodus en onder verschillende wetgevende en politieke omstandigheden. 

Zowel in Duitsland als Nederland liggen er verschillende belangrijke natuurgebieden langs de Rijn (Natura 

2000-gebieden). Overheden en NGO's aan beide zijden van de grens werken aan de bescherming en verbetering 

van de kwaliteit van deze gebieden. Ook werken de overheden aan de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Deze richtlijn is bedoeld om de ecologische toestand van de waterlichamen te verbeteren en wordt uitgevoerd door 

waterschappen en gemeenten. Echter, momenteel functioneert het landschap nog niet als een geheel. Om 

ecologisch goed te functioneren, moeten de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden worden middels 

een ecologisch netwerk dat migratie van dieren (beter) mogelijk maakt. De dieren kunnen hierdoor gebruik maken 

van de verschillende habitat die ze nodig hebben. Dit ontbreekt momenteel nog in het grensgebied . 

Voor een effectievere beleidsplanning en betere resultaten is verbetering van de grensoverschrijdende 

samenwerking dan ook erg belangrijk. De behoefte bij de projectpartners om samen te werken is sterk aanwezig. 

Het GBRA  project zet in op het strategisch verbeteren van het netwerk, het versterken van de kennisbasis én  het 

werken aan concrete projecten.

De partners willen met het project op een actieve manier werken aan verbetering van de samenwerking tussen 

Duitse en Nederlandse partijen. Hiervoor is nodig dat partijen elkaar beter leren kennen qua organisatie, werkwijze, 

bevoegdheden en ambities. Concreet heeft het project de volgende doelstellingen:

1. Verbeteren van de Duits - Nederlandse samenwerking in het Rijn - Waal gebied rond de thema’s waterbeheer, 

natuur en milieueducatie door actief professionele netwerken te versterken;

2. Vergroten van het begrip voor een waardevol groen & blauw Rijn landschap door het uitvoeren van een 

educatie- en communicatieprogramma voor schoolkinderen en bewoners;

3. Vergroten van de grensoverschrijdende water- en ecologische kennis van het Rijn/Waal-systeem door 

gezamenlijke kennisontwikkeling;

4. Verbeteren van de fysieke, grensoverschrijdende ecologische Rijn corridor door het 1. Oplossen 

otterknelpunten; 2.  Oplossen vismigratieknelpunt.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het project wordt grensoverschrijdend uitgevoerd omdat het probleem juist zit in de harde "organisatorische en 
visionaire" verschillen aan weerszijden van de Duits Nederlandse grens. Door gezamenlijk de verschillen in aanpak 
van landinrichting en waterhuishouding te onderkennen en naar een gezamenlijk einddoel te streven worden de 
verschillende partijen uitgedaagd elkaar beter te leren kennen en hun visie op elkaar af te stemmen en zo doende te 
werken naar minder harde verschillen op het gebied van landinrichting en waterhuishouding.

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

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

In een van de hoofddoelstelling ligt reeds besloten dat er gewerkt wordt aan een verbetering van de samenwerking 

door het institutionaliseren van netwerken van waaruit gezamenlijk kennis en ervaring worden uitgewisseld maar 

waar ook meteen van de start wordt samengewerkt. Door het formeren van die netwerken en het vanuit de deze  

netwerken gezamenlijk op te trekken en te werken aan de beoogde doelstelling en eindresultaten worden dus zowel 

de samenwerkvorm in een duurzame vorm geplaatst maar ook de samenwerking ervaren als een logisch en goede 

ontwikkeling.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  3.862.667,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  3.862.667,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  965.668,00 25,00 %

Biologische station Kreis Wesel €  29.776,00Öffentlich / Publiek 0,77 %

Staatsbosbeheer €  115.356,00Öffentlich / Publiek 2,99 %

Bezirksregierung Düsseldorf €  92.562,00Öffentlich / Publiek 2,40 %

Vereniging Cultuurlandschap Nederland €  117.333,00Privat / Privaat 3,04 %

waterschap rijn en ijssel €  51.505,00Öffentlich / Publiek 1,33 %

Rijkswaterstaat Oost €  49.349,00Öffentlich / Publiek 1,28 %

Sportvisserij Nederland €  60.584,00Privat / Privaat 1,57 %

naturschutz zentrum €  89.619,00Privat / Privaat 2,32 %

NABU Kranenborg €  84.440,00Öffentlich / Publiek 2,19 %

ARK Natuurontwikkeling €  275.144,00Öffentlich / Publiek 7,12 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  2.896.999,00 75,00 %

EFRE / EFRO €  1.931.333,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWEIMH NRW €  482.833,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  482.833,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

€  3.862.667,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie Financiën 
en Projecten 

03.11.2016 
Punt 3.2g 

 
 

INTERREG VA 
 
Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL 
Dit project verschaft een duurzame datainfrastruktuur aan de hand waarvan de ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Duitsland gemonitord kan worden. Deze 
data zou een beeld moeten geven van de arbeidsmarktsituatie in de grensregio's en biedt 
daarmee een betrouwbare datafundament om belemmeringen en kansen op de 
arbeidsmarkt te identifiseren. Dat maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen, 
die grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert. De inzet van de statistische bureau's 
uit de betreffende regio's garandeert de duurzaamheid van het systeem en de optimale 
benutting van de aanwezige data. 
Leadpartner IT.NRW 
Projectpartners Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Landesamt für Statistik Niedersachsen 
(LSN 

Projectvolume 586.927,00 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie   
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a. het Wirtschaftsministerium NRW, Land 
Niedersachsen, Ministerie van 
Economische Zaken en de grensprovincies. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering  

 

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

 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Arbeitsmarkt in Grenzregionen D-NL

Volledige projectaanduiding: Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL

Geplande begindatum: 01-01-2017
Geplande einddatum: 31-12-2018

Stand van zaken per: 30-9-2016

Lead partner

Naam organisatie: IT.NRW
Adres, plaats: Mauerstraße 51 40476, Düsseldorf Duitsland (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)
Contactpersoon: Dr. Wolfgang  Seifert
Telefoonnummer: +4921194492921

Naam: IT.NRW
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Plaats: Heerlen (Zuid-Limburg)

Naam: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
Plaats: Hannover ()

Overige projectpartners

Samenvatting project

Dit project verschaft een duurzame datainfrastruktuur aan de hand waarvan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
in de grensregio Nederland-Duitsland gemonitord kan worden. Deze data zou een beeld moeten geven van de 
arbeidsmarktsituatie in de grensregio's en biedt daarmee een betrouwbare datafundament om belemmeringen en 
kansen op de arbeidsmarkt te identifiseren. Dat maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen, die 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert. De inzet van de statistische bureau's uit de betreffende regio's 
garandeert de duurzaamheid van het systeem en de optimale benutting van de aanwezige data.
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Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding

In dit arbeidspakket zullen de uitvoerende partners samen met de belangrijkste doelgroepen de concrete 
inhoud van de dataset en de functionaliteiten van de infrastructuur vastleggen. De partners leggen de 
organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden vast. Dit omvat:
• Maken van een projectplan;
• Contact opnemen met projecten met vergelijkbare doelen in het bijzonder het MORO-project;
• Contact opnemen met gebruikers om de databehoefte verder te concretiseren;
• Vaststellen van een lijst van indicatoren die verder ontwikkeld moeten worden.

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

In dit pakket zal de leadpartner de verdeling van de werkzaamheden bij de verschillende projectpartners sturen 
en de tijdsplanning bewaken. De administratie van het project is eveneens een onderdeel van dit pakket. De 
aansturing van het project zal via planningen en mijlpalen uitgevoerd worden.
Daarnaast zal samen met de Großregion Luxemburg een methologische afstemming plaatsvinden. Ook wordt 
samenwerking met Cross-border cooperation unit van Europese Commissie nagestreefd. Doel is om de meting 
van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit als 'best practice' beschouwd kan worden binnen de EU. 
Ook zal binnen dit pakket de financien aan de projectpartner en de afrekening van de financien georganiseerd.

PR und Kommunikation / PR en communicatie

De leadpartner zal er voor zorgen dat over de voortgang en de resultaten van het project gecommuniceert 
wordt. Dit omvat:
• Persmededelingen door de statistische bureaus die zowel over het project als de over de inhoudelijke
ontwikkelingen informeren;
• Doelgerichte informatie aan potentiële gebruikers en mediatoren per e-mail of nieuwsbrief;
• Een themaspecifieke workshop voor alle gebruikers die het data-aanbod en de analysemogelijkheden van
de data laat zien.

Concrete maatregelen en activiteiten
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In 2015 hebben IT.NRW en CBS een publicatie samengesteld over de arbeidsmarkt in de grensregio NL-NRW. 
In 2016 is een vergelijkbare publicatie over de grensregio NL-NdS door Landesamt für Statistik Niedersachsen 
(LSN) gemaakt. Deze publicaties bevatten een beperkte set van arbeidsmarktindicatoren. Het werk om deze 
indicatoren te ontwikkelen is inmiddels gedaan en hoeft daarom niet meer in het project gerealiseerd te 
worden. Verschillende zaken zullen echter nog verbeterd dienen te worden. Ten eerste moeten de 
NRW-NdS-NL data gesynchroniseerd te worden, ten tweede moeten bepaalde indicatoren verder 
gedetailleerd worden en ten derde dienen enige ontbrekende thema’s toegevoegd te worden.
De synchronisatie omvat de NRW-NdS_NL data die samengevoegd moeten worden. Dataformaat, indelingen 
en regionale gebieden zijn op dit moment nog niet afgestemd. Dit moet nog gebeuren. Ook bevat de LSN-CBS 
publicatie meer indicatoren als die met NRW. De NRW data daarvoor moet nog geproduceerd worden. 
Daarnaast zullen nog voor diverse indicatoren oudere jaren (tot 2000) toegevoegd moeten worden.
Bij de volgende aspecten is een verdere detaillering noodzakelijk. Bij beide eerder genoemde publicaties is 
NUTS3 het laagste regionale niveau waarvoor data beschikbaar waren. Vele gebruikers willen graag 
informatie op nog lager niveau, die van gemeente. Voor indicatoren die uit steekproefonderzoek komen is 
dat niet mogelijk. Voor data afkomstig uit administratieve bronnen is echter wel het een en ander mogelijk 
mits deze vergelijkbaar zijn. In dit project wordt onderzocht welke indicatoren met welke uitsplitsingen op 
gemeenteniveau beschikbaar gesteld kunnen worden. Het tweede gebied waarop meer detail wenselijk is 
betreft de grenspendelaars. Op dit moment is slechts geslacht en nationaliteit beschikbaar. Meer informatie 
over deze belangrijke categorie is wenselijk. In dit project wordt onderzocht wat met BA/Polisadministratie 
data mogelijk is. Het laatste onderdeel betreft economische bedrijfssectoren die nu slechts drie categorieën 
omvat. Meer detail is mogelijk en noodzakelijk. Dat wordt binnen dit project gerealiseerd.
Indicatoren over drie thema’s worden in kader van dit project ontwikkeld. Deze omvatten de thema’s 
Arbeidsbemiddeling, vacatures en informatie over bedrijven. Deze waren bij de eerder publicaties niet 
voorhanden en moeten bij elkaar gebracht worden en geanalyseerd worden. Voor de terreinen 
Arbeidsbemiddeling en vacatures zal het lastig zijn om goede grensoverschrijdende vergelijkbare data te 
produceren. Daarom worden voor die indicatoren de vergelijkbaarheid onderzocht en eventuele afwijkingen 
gedocumenteerd.
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Verzamelen van data

Ontwikelling van een Internetportal
In dit pakket wordt een Internetportal opgezet en met data gevuld. Voor kernindicatoren worden voor logisch 
afgebakende regio’s beperkte hoeveelheid cijfers prominent zichtbaar gemaakt. De hele database wordt 
toegankelijk gemaakt via het zogenaamde Open Data formaat. Dit sluit aan bij EU beleid, is toekomstgericht en 
daardoor duurzaam. Verder kan daarmee goed van nieuwe technologische ontwikkelingen op dit terrein 
geprofiteerd worden. Ook wordt het daardoor voor veel diverse gebruikers eenvoudiger om de data voor vele 
verschillende toepassingen te gebruiken. Op deze manier worden de data optimaal benut. Dit formaat maakt 
ook mogelijk dat gebruikers zelf alternatieve indelingen en regionale gebiedsafgrenzing kunnen hanteren. 
Hiermee kunnen zij de informatie toespitsen op de door hun gewenste behoefte.
Het systeem zal modulair worden opgezet. Dit maakt het mogelijk om de inhoud in de toekomst verder te uit 
te breiden. Hierbij moet gedacht worden aan het toevoegen van meer detail in bestaande indicatoren, het 
toevoegen van nieuwe indicatoren of nieuwe thema’s. De modulaire opzet maakt het zelfs mogelijk om de 
technische faciliteit te gebruiken voor andere statistische thema’s dan arbeidsmarkt. 
Het portal zal geen uitgebreide functionaliteit bieden om kaarten te maken. Een basale standaard 
cartografische functionaliteit wordt geboden waarmee het mogelijk is om voor kernindicatoren en logische 
gebieden de informatie visueel te presenteren. Maar een uitgebreide flexibele inzoombare versie is niet 
voorzien. Dit lijkt niet erg problematisch te zijn. Het Open data format maakt het namelijk mogelijk voor 
gebruikers om dergelijk kaarten zelf te produceren via diverse software.  Of zij kunnen gespecialiseerde 
bureaus inhuren om dit voor hen te doen. Daardoor is het niet nodig deze faciliteit in het portal te integreren.
De volgende fases en clusters van activiteiten worden onderscheiden binnen dit werkpakket. In de eerste fase 
wordt een prototype ontwikkeld. Vervolgens wordt deze gevuld met een beperkte hoeveelheid data. Daarna 
wordt dit prototype door een aantal gebruikers getest. Vervolgens wordt op basis van de resultaten van die 
tests een eerste werkbare versie geproduceerd. Ten slotte wordt deze volledig gevuld met data. 
Naast het ontwikkelen van het technische deel van de datavoorziening zal ook nagedacht moeten worden over 
procedures en (beheers)regels. De vertrouwelijkheidsregels zijn voor de landen niet dezelfde. Er moeten 
afspraken en beslisregels gemaakt worden welke data met welke betrouwbaarheid voor welke gebieden hoe 
beschikbaar gemaakt worden. Dit is niet vanzelfsprekend en vergt daardoor substantiële inspanningen.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doel van het project is om een omvangrijke databasis te realiseren die het mogelijk maakt om:
1. mogelijkheden te identificeren van burgers, bedrijven en overheden voor grensoverschrijdende arbeid en
samenwerking;
2. Belemmeringen voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt identificeren;
3. Grensoverschrijdende projecten en maatregelen te initiëren en de outcomes te meten.
Doelgroepen zijn in eerste instantie lokale, regionale en nationale overheden die zich bezighouden met de sociale
kant van de arbeidsmarkt en economie. Daarnaast zijn de euregio’s een zeer belangrijke doelgroep. Een derde
doelgroep is de Europese Commissie. Het is een bekend probleem dat zogenaamde cross-border cooperation lastig
is. Wij willen in deze regio een goed voorbeeld stellen voor een doelgerichte grensoverschrijdende samenwerking
zijn.
Op structurele basis dienen vergelijkbare date over de arbeidsmarkt ontwikkeling in de grensregio’s van Nederland
en Duitsland beschikbaar te komen. Daarmee wordt een databasis gelegd die het mogelijk maakt om
grensoverschrijdende analyses uit te voeren zonder dat het nodig is om een langdurige zoektocht naar data bij de
statistische bureaus noodzakelijk te maken. Een tweetalig internet platform zorgt voor een eenvoudige toegang tot
de data. Politieke besluitvormers en bijvoorbeeld de arbeidsbemiddeling krijgen de beschikking over voor hun
relevante data die ze voor hun dagelijks werk kunnen benutten en empirisch te onderbouwen.

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

De arbeidsmarkten aan beide zijden van de grens zijn niet vervlochten. Dat biedt veel kansen en ruimte voor een 
betere samenwerking. Er bestaat een fundamenteel gebrek aan structurele grensoverschrijdende data voor 
doelgerichte maatregelen.
Data over diverse arbeidsmarktthema’s moeten verder ontwikkeld worden. Dat geldt in het bijzonder voor dieper 
gedetailleerde data bijvoorbeeld gedifferentieerd naar kwalificatiegroepen, leeftijd en geslacht die voor specifieke 
maatregelen nodig zijn. De processen van Europese integratie kan in grensregio’s heel goed waargenomen en 
gedocumenteerd worden. Juist omdat de op het terrein van de arbeidsmarkt dit nog niet erg ontwikkeld is, kan dit 
proces en de bepalende factoren hierbij goed geanalyseerd worden.

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

veranderingen brengt het project teweeg?

De grens is geen scheidslijn meer bij statistische analyses. Een regionale diepe detaillering maakt een lokale 
vergelijkende waarneming van de grensregio’s mogelijk. Op een hoger aggregatieniveau, zoals grensregio’s of 
grensnabije regio’s is een inhoudelijk diepere detaillering mogelijk. Gebieden kunnen dan ook grensoverschrijdend 
uitgekozen worden. Voor de gebruikers komen daardoor zonder veel moeite nieuwe perspectieven in ruimtelijke 
observaties ontsloten worden die de scheidende barrières van de grenzen achter zich laten.
Data zullen via internet beschikbaar gesteld worden via het zogenaamde Open data formaat. Daarmee wordt het op 
een duurzame manier opgezet. Ook maakt dat hiermee de data eenvoudig benaderbaar en te verwerken 
toegespitst op de wensen van de gebruiker.



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

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

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

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

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

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

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Nederland en Duitsland hebben open grenzen voor waren- of persoonsverkeer, een gemeenschappelijke munt en 

werken samen op diverse terreinen. Echter de landgrenzen blijven een scheidslijn in politiek en administratieve 

aspecten, zoals de sociale zekerheidssystemen. Dit heeft zijn uitwerking op de arbeidsmarkt. Bepaalde type 

nationale kenmerken van de arbeidsmarkt worden bijvoorbeeld weerspiegeld in relatief hoge aandelen deeltijdwerk 

of aandelen zelfstandigen. Daar komt nog bij dat de nationale onderwijssystemen de specifieke kwalificatiestructuur 

van het arbeidspotentieel bepalen, door bijvoorbeeld het duale beroepsonderwijssysteem in Duitsland. In 

overeenstemming daarmee is de structuur van de arbeidsmarkten in de grensregio’s van Nederland en Duitsland 

vooralsnog sterk door nationale invloeden bepaald. Een vervlechting van de arbeidsmarkten tussen Duitsland en 

Nederland heeft nog niet plaats gevonden. Dit wordt bevestigd wordt door het relatieve kleine aantal aan 

grenspendelaars tussen beide landen. Daar komt nog bij dat een groot deel van die pendelaars naar Nederlanders 

eigenlijk Nederlanders zijn die in Duitsland zijn gaan wonen. 

Als oorzaken voor de geringe cohesie van de arbeidsmarkten kunnen algemene factoren aangemerkt worden zoals 

taalbarrières of verschillende sociale zekerheidssystemen. Dieper gaande analyses die de bestaande 

arbeidsmarktbarrières als focus nemen en die rekening houden met de regionale bijzonderheden van de 

grensregio’s zijn op dit moment niet of met veel werk mogelijk. Dit komt omdat de daarvoor benodigde 

vergelijkbare data niet beschikbaar zijn op laag regionaal niveau. De nationale statistieken hebben tot nu toe ook 

alleen hun taakafbakening laten bepalen door nationale of federale grenzen. Grensoverschrijdend zijn slechts zeer 

beperkte data beschikbaar en moeten moeizaam bij de verschillende statistische instanties verkregen worden. 

Het doel van dit project is om dit probleem aan te pakken. In een haalbaarheidsstudie hebben CBS en IT.NRW al 

wezenlijke voorwerk gedaan door vergelijkbare centrale arbeidsmarktindicatoren op te stellen. In samenwerking 

met het Landesamt für statistik Niedersachsen is in 2016 een vergelijkbare studie gedaan voor de grensregio met 

Nedersaksen. Deze initiële inspanningen moeten nu verstevigd worden en uitgebreid worden. Meer 

arbeidsmarktindicatoren zouden meegenomen moeten worden en uitgebreid met contextindicatoren, zoals op het 

terrein van onderwijs of economische ontwikkeling. Anders dan in kader van de pilotstudie zouden de data ook 

openbaar toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit zal via een internetplatform gebeuren. Hier zullen data laag 

regionaal tot NUTS3-niveau (Corop voor Nederland) en waar mogelijk voor bepaalde indicatoren op gemeentelijk 

niveau oproepbaar zijn. De data worden gratis via het internet portal beschikbaar gesteld worden. 

Daarmee wordt de politiek, de arbeidsbemiddeling en andere talrijke organisaties en wetenschappelijk instellingen, 

zoals universiteiten, die zich met grensoverschrijdend arbeidsmarktonderzoek bezighouden betrouwbare data op 

een continue basis ter beschikking gesteld. Alle indicatoren zullen als de data het toe laat terug gaan tot en met het 

jaar 2000. Daarna worden alle indicatoren jaarlijks geüpdatet. 

Het project is alleen zinvol als de data voor een substantiële periode zeker gesteld worden. De actualisering van de 

data door de statistische instanties moet gewaarborgd zijn. Voordat het project begint zal door de bevoegde 

instanties hierover een besluit genomen moeten worden. De data zal minimaal zeker 3 jaar na afloop van het project 

gegarandeerd worden. Daarvoor zullen de werkzaamheden van de statistische instanties afdoende gefinancierd 

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

Dit project is innoverend omdat hiermee niet meer de focus ligt op landen en staten maar op de ruimtelijke ligging 
waardoor de structuur grensoverschrijdend te analyseren is. De grensregio’s heeft een bijzondere betekenis want 
wanneer de toenadering van de arbeidsmarkten van Nederland en Duitsland zich intensiveert dit in de grensregio’s 
het eerste zichtbaar wordt.

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

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

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Het project is alleen zinvol als de data voor een substantiële periode zeker gesteld worden. Als het 

indicatorensysteem eenmaal opgebouwd is, moet het slechts nog jaarlijks geactualiseerd worden. Dit is aanzienlijk 

minder werk zodat de kosten beperkt zijn. De actualisering van de data door de statistische instanties moet 

gewaarborgd zijn. Voordat het project begint zal door de bevoegde instanties hierover een besluit genomen 

moeten worden. De data zal minimaal zeker 3 jaar na afloop van het project gegarandeerd worden. Daarvoor zullen 

de werkzaamheden van de statistische instanties afdoende gefinancierd worden.

Centrale data kunnen direct door de amtelijke statistiek beschikbaar gesteld worden. Wensen die verder gaan 

kunnen ook gehoneert worden als de extra kosten door de gebruikers gedekt worden. Verder blijft het systeem 

open zodat het ook gebruikt kan worden voor andere thema's dan arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld toerisme. OOk 

is het concept dat hier gehanteerd wordt in principe ook bruikbaar voor andere grensregio's en andere statistische 

bureaus.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  577.116,00

€  9.811,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  586.927,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  58.692,70 10,00 %

Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Centraal Bureau voor de Statistiek €  29.346,35Öffentlich / Publiek 5,00 %

IT.NRW €  29.346,35Öffentlich / Publiek 5,00 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  528.234,30 90,00 %

EFRE / EFRO €  293.463,50Öffentlich / Publiek 50,00 %

Ministerie van Economische Zaken €  29.346,35Öffentlich / Publiek 5,00 %

MWEIMH NRW €  68.494,38Öffentlich / Publiek 11,67 %

Niedersächsische Staatskanzlei €  48.891,02Öffentlich / Publiek 8,33 %

Provincie Drenthe €  17.607,81Öffentlich / Publiek 3,00 %

Provincie Gelderland €  17.607,81Öffentlich / Publiek 3,00 %

Provincie Groningen €  17.607,81Öffentlich / Publiek 3,00 %

Provincie Limburg €  17.607,81Öffentlich / Publiek 3,00 %

Provincie Overijssel €  17.607,81Öffentlich / Publiek 3,00 %

€  586.927,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie voor 
Financiën en Projecten 

03-11-2016 
Punt 4 

 
 
 
Begroting 2017 
 
 
De begroting 2017 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens het 
NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten is er een positief bedrijfsresultaat 
voorzien van € 9.429,00 
 
In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten 
kosten en opbrengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke 
waarden uit het boekjaar 2016 te extrapoleren.  

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

 
De Interreg IV-subsidieperiode eindigt op 31 december 2015, zodat hier geen ramingen voor 
de planjaren 2017 tot 2020 kunnen worden gevormd. De huidige bekende gegevens voor de 
Interreg V-subsidieperiode zijn onder de productgebieden 01 intern beheer op productbeheer 
P018 Interreg V A begroot. 
Het arbeidsprogramma EURES vindt niet meer onder het beheer van de Euregio-Rijn-Waal 
maar onder het beheer van de Bundesagentur für Arbeit plaats. De Euregio Rijn-Waal is 
vooralsnog partner in dit programma.  
Het Interreg V C project Interreg Europe KissMe werd in October 2016 goedgekeurd en de 
financiele raming voor de jaren 2017 tot 2019 is in de begroting opgenomen. 
 
Bij de bijgevoegde begroting zijn slechts de totale winst- en verliesrekening en de 
liquiditeitsrekening gevoegd. De complete begroting 2016 vindt u op de website 
www.euregio.org organisatie organisatiestructuur  financiën van de Euregio Rijn-Waal 
en kan daar worden gedownload.  
 
 
Besluitvoorstel: 
 
Ter bespreking en kennisneming. 

http://www.euregio.org/
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Begroting 

van de Euregio Rijn-Waal 
voor het boekjaar 2017 

 
 
Op grond van §§ 78 e.v. van de Gemeindeordnung voor het Land Nordrhein-Westfalen in de versie van de bekendmaking 
van 14 juli 1994 (GV NW 1994 p. 666), gewijzigd door de wet van 19 decemberl 2013 (GV.NRW .p.878) en de statuten van 
het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 november 1993, laatstelijk gewijzigd op 17 december 2009, heeft de Raad 
van de Euregio Rijn-Waal op 24 november 2016 de hiernavolgende begroting aangenomen: 
 
 

§ 1 
 

De begroting (Haushaltsplan) voor het boekjaar 2017, die de voor de vervulling van de taken van de Euregio Rijn-Waal 
vermoedelijke opbrengsten en ontstane kosten, alsmede de inkomende stortingen en te verrichten betalingen en 
noodzakelijke vastleggingskredieten bevat, wordt 
 
in het resultatenplan (Ergebnisplan) met 
 
 totaalbedrag van opbrengsten op       2.727.036,00 € 
 totaalbedrag van kosten op        2.710.886,00 € 
 
in het financieel plan (Finanzplan) met 
 
 totaalbedrag van stortingen uit lopende administratieve activiteit op     2.645.655,00 € 
 totaalbedrag van uitbetalingen uit lopende administratieve activiteit op  2.639.002,00 € 
 
totaalbedrag van stortingen uit de investeringsactiviteit en de  
financieringsactiviteit op           00,00 € 
 
totaalbedrag van uitbetalingen uit de investeringsactiviteit en de 
financieringsactiviteit op                6.741,00 € 
vastgesteld. 
 

§ 2 
 
Kredieten voor investeringen worden niet begroot. 
 

§ 3 
 
Vastleggingskredieten worden niet begroot. 

 
§ 4 

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

§ 5 
 

 
Op kredieten ter verzekering van de liquiditeit wordt geen aanspraak gemaakt. 
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§ 6 
 
De bijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig §19 GKG en § 13 (1) van de statuten van het openbaar lichaam 
op € 460.000,00 vastgesteld. 
  
 
Kleve, 26 november 2014 
 
 
Voor de Euregioraad 
 
 

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

bij de begroting 2017 
van de 

Euregio Rijn-Waal 
 
 

De begroting 2017 is opgesteld met inachtneming van de regelingsvoorstellen voor het lopende financieel beheer van de 
gemeenten in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW).  

 
1. Algemeen 

 
Inhoud van het voorverslag 
 

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

 
 
 

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

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

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

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

Bijlagen bij de begroting 
 

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

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

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

Toelichting bij het resultatenplan en financieel plan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 2014 
 

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

Het resultatenplan voorziet voor 2017  
 

- een resultaat uit lopende administratieve activiteit van     - 12.170,00 € 
- een gewoon bedrijfsresultaat van  9.429,00 € 
-     en een jaarresultaat van  9.429,00 € 

 
Opbrengsten 

 
Subsidies en algemene omslagen 

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

 
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 

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

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

Overige gewone opbrengsten 
 

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

 
Opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties 

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

 
Kosten 

 
Personeelskosten 

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

sociale verzekeringen, prestatievergoedingen, enz.) 
b) Voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen verlof. De op de balansdatum niet gebruikte 

verlofdagen en het verrichte overwerk dienen te worden geregistreerd, beoordeeld en in de zin van een 
periodespecifieke vastlegging van de personeelskosten als voorziening te worden opgenomen.  

 
De hoogte van de personeelskosten richt zich vooral naar de verwachte invulling van de formatieplaatsen. In het 
formatieplaatsenplan worden in totaal 25,3 in te vullen formatieplaatsen opgenomen, waarvan momenteel 21,27 
formatieplaatsen (stand juni 2016) zijn ingevuld.  

 
Kosten voor betalingen voor materiële kosten en diensten 

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

 
Afschrijvingen op de balans 

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

 
Overige gewone kosten 

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

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

 
Toelichting bij het financieel plan 

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

 
 

Stortingen 
 

Subsidies en algemene omslagen 
 

Het verschil met het resultatenplan komt voort uit de in het resultatenplan geraamde opheffing van bijzondere 
posten uit subsidies ter hoogte van 51.000,00 € en opheffen van reserveringen ter hoogte van 30.381,00 € en 
rente-inkomsten ter hoogte van 4.000 €. Bij de uitbetalingen resulteert het verschil uit de afschrijvingen van 
71.864,00 €. 

 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke prestatievergoedingen 

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

 
Overige stortingen 

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

 
 

Uitbetalingen 
 

Uitbetalingen aan personeel 
 

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

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

 
Uitbetalingen van materiële kosten en voor diensten 

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

 
Rentes en overige uitbetalingen 

 
Hier worden rentekosten en kredietverwervingskosten uit het gebruik van vreemd vermogen ter hoogte van 
5.817,00 € en de bijkomende kosten geldverkeer ter hoogte van 924,00 € opgenomen.  
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 Algemene informatie bij de begroting 2017 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Het subsidiegebied van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland – Nederland 2007-2013’ strekt zich langs 
de grens uit over een afstand van ca. 460 km, van de Waddenkust tot en met de Niederrhein. Het gebied heeft 
een totale oppervlakte van 46.737 m² en telt ruim 12 miljoen inwoners.  
Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, en van de 
Nederlandse provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg.  
 
Het programma was voornamelijk gericht op de gebieden die direct bij de Duits-Nederlandse grens liggen.  
De subsidieperiode liep af op 31-12-2015 en ging naadloos over in het Interreg V A-programma. 
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 Interreg V A 
 
Programmamanagement 
Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de 
uitvoering van INTERREG V A in het programma-deelgebied. Het programmamanagement ondersteunt, 
adviseert en begeleidt de projectuitvoerders bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, toetst de 
aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, verzorgt de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de 
vergaderingen van de Stuurgroep voor. 
 
Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat 
Voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is in overeenstemming met art. 14 lid 1 Verordening 
1080/2006 een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat in het leven geroepen (Gemeenschappelijk 
INTERREG-Secretariaat, GIS), dat alle technisch-administratieve taken rondom de programma-uitvoering verricht 
en de managementautoriteit en eventueel ook de auditautoriteit bij hun administratieve taken ondersteunt.   
Daarnaast behoort de ontwikkeling van strategische initiatieven tot de nieuwere taken van het GIS. Bovendien is 
het de bedoeling dat het GIS meer aandacht besteedt aan de waarborging van efficiency en kwaliteit van de 
projecten binnen het programma als geheel.  
 
Kaderproject Prioriteit II 
Het kaderproject ‘Prioriteit II’ is ontwikkeld op grond van de enorme vraag naar verschillende ‘People II People’-
activiteiten in de vorige subsidieperiode. Ondanks de vele positieve resultaten en de talrijke effecten op de 
verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grenscontacten zijn er nog steeds veel tekortkomingen op het 
gebied van informatie, communicatie en integratie en economie. Behalve op de doelstellingen van het 
programma van het Gemeenschappelijk initiatief ETS/Interreg V A richt het project zich op het duurzaam 
verhelpen van de zojuist beschreven tekortkomingen, met het doel grensoverschrijdende contacten (zowel 
economische als maatschappelijke en sociale) duurzaam te verdiepen. 
‘Kaderproject prioriteit II’ moet voor potentiële projectpartners als basis dienen om elkaar binnen de concrete 
projectactiviteiten te leren kennen. Na de eerste startfase moeten de projecten bij de projectpartners een 
zodanige eigen dynamiek bewerkstelligen dat een samenwerking /netwerkvorming ook na afloop van het project 
mogelijk blijft en de meerwaarde van het project ook op lange termijn behouden blijft. Door het 
grensoverschrijdende karakter van het project ontstaan er automatisch positieve effecten op de economie en de 
arbeidsmarkt. Door de vorming van netwerken en het slechten van barrières wordt de economische 
samenwerking in het grensgebied bevorderd en uitgebreid. 
 
Zorg verbindt 
De gezondheidszorg maakt grote veranderingen door: het veranderende zorglandschap, de stijgende kosten en 
diverse maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de zorgsystemen tot een andere aanpak op het vlak van 
zorgactiviteiten, medische beroepen en patiënten. Zo leidt bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking 
(demografische verandering), de krimpende bevolkingsaantallen in de grensregio, de toenemende medisch-
technologische mogelijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de noodzaak van preventie en behoud van 
de autonomie van de patiënt tot een andere, eventueel bredere interpretatie van het begrip ‘zorg’. Ook hier in het 
Nederlands-Duitse grensgebied. 
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GrensInfoPunt ERW 
Het GrensInfoPunt is het aanlooppunt voor iedereen die vanuit Duitsland en Nederland vragen heeft over 
regelgeving met betrekking tot werk, inkomen en sociale zekerheid. Inwoners van beide landen kunnen hier 
terecht voor een afgestemd aanbod aan informatie langs de Duits-Nederlandse grens. De doelgroep zijn – ook 
voormalige en toekomstige – grenspendelaars die zich oriënteren op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. 
Daarnaast kunnen ook werkgevers bij het GrensInfoPunt terecht voor een goed advies. Ook complexere vragen 
kunnen ter plekke direct worden beantwoord dankzij de aanwezigheid van adviseurs van de partnerorganisaties 
SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG en FNV. Bovendien kan het GrensinfoPunt bij de 
Euregio Rijn-Waal terugvallen op de capaciteiten en knowhow van een uitgebreid partnernetwerk van landelijke 
instellingen (waaronder de Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.). 
Voorts organiseert het GrensInfoPunt regelmatige (belasting)spreekuren voor inwoners, waarbij 
vertegenwoordigers van alle partners uit het netwerk aanwezig zijn. Op verzoek verzorgt het GrensInfoPunt 
Euregio Rijn-Waal voor specifieke doelgroepen tevens advisering op locatie. Het GrensInfoPunt Euregio Rijn-
Waal verzorgt ook de scholing en bijscholing van de eerstelijnsadviseurs van alle Duits-Nederlandse 
GrensInfoPunten. 
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 Dienstverlening en samenwerkingsverbanden 
 
First Level Control 
Alle subsidiabele kosten in het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland moeten vóór uitbetaling van 
subsidiemiddelen worden gecontroleerd op naleving van de programmarichtlijnen. Hiertoe behoort naast de 
controle van declaraties en uitbetalingsaanvragen ook de verrichting van controles op locatie bij de projecten. 
Deze taak is door het NRW-deelstaatministerie van economische zaken, energie, industrie, middenstand en 
ambacht (MWEIMH) toebedeeld aan een First-Level-Control-instantie, die op vier verschillende locaties in het 
programmagebied vertegenwoordigd is met regionale kantoren. Voor alle projecten moet de voor het 
desbetreffende programmagebied bevoegde First-Level-Control-instantie worden ingeschakeld. In beginsel geldt: 
zonder de verklaring van de First-Level-Control dat de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn, kunnen geen 
subsidiemiddelen worden uitbetaald. Ook bij de Euregio Rijn-Waal is een regionale vestiging van de First-Level-
Control gepland, die vanaf begin 2016 in meerdere stappen zal worden opgebouwd. 
 
Interreg Europe projectaanvraag ‘KISS ME’ 
Interreg Europe (het voormalige Interreg C) is een programma dat lokale en regionale overheden in Europa 
ondersteunt bij het analyseren en verbeteren van hun beleidsinstrumenten. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de 
uitwisseling van best practices en ervaringen tussen verschillende regio’s in Europa. Doel van het programma is 
de geoptimaliseerde toepassing van andere instrumenten, zoals bijv. de INTERREG A-programma’s. 

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

.. 
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1. P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt 
Ergebnisplan 

 
Aufwands- und Ertragsarten Ergebnis 

2015 
EUR 

Ansatz 
2016 
EUR 

Ansatz 
2017 
EUR 

Planung 
2018 
EUR 

Planung 
2019 
EUR 

Planung 
2020 
EUR 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.574.860,46 2.688.339 2.692.505 2.756.568 2.821.192 2.460.539 
3 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 
7 Sonstige ordentliche Erträge 56.888,60 55.100 30.531 43.150 35.150 35.150 
8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
9 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 2.631.749,06 2.743.439 2.723.036 2.799.718 2.856.342 2.495.689 
11 Personalaufwendungen 1.477.117,05 1.764.761 1.803.927 1.860.005 1.910.637 1.809.973 
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 831.751,43 560.893 493.600 515.451 493.069 314.333 
14 Bilanzielle Abschreibungen 93.132,47 71.820 78.605 78.605 78.605 78.605 
15 Transferaufwendungen 7.771,69 45.686 17.320 15.492 15.309 15.537 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.265,68 298.895 317.414 325.448 355.996 276.022 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.626.038,32 2.742.055 2.710.866 2.795.001 2.853.616 2.494.470 
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(=Zeilen 10 und 17) 
5.710,74 1.384 12.170 4.717 2.726 1.219 

19 Finanzerträge 4.109,45 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.457,28 7.431 6.741 5.978 5.207 4.225 
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -4.347,83 2.569 -2.741 -1.978 -1.207 -225 
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.362,91 3.953 9.429 2.739 1.519 994 
23 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 

24) 
0,00 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 1.362,91 3.953 9.429 2.739 1.519 994 
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2. P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt 
Finanzplan 

 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 

2015 
EUR 

Ansatz 
2016 
EUR 

Ansatz 
2017 
EUR 

Planung 
2018 
EUR 

Planung 
2019 
EUR 

Planung 
2020 
EUR 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.750.520,11 2.636.339 2.641.505 2.706.568 2.771.192 2.410.539 
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.711,69 0 0 0 0 0 
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 
7 Sonstige Einzahlungen -432.553,16 5.100 150 150 150 150 
8 Zinsen und ähnliche Entgelte 5.128,24 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.329.806,88 2.651.439 2.645.655 2.710.718 2.775.342 2.414.689 

10 Personalauszahlungen 1.485.033,70 1.754.761 1.803.927 1.860.005 1.910.637 1.809.973 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 799.773,76 560.893 493.600 515.451 493.069 314.333 
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.457,03 7.431 6.741 5.978 5.207 4.225 
14 Transferauszahlungen 7.771,69 45.686 17.320 15.492 15.309 15.537 
15 Sonstige Auszahlungen 258.982,87 298.895 317.414 325.448 355.996 276.022 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.560.019,05 2.667.666 2.639.002 2.722.374 2.780.218 2.420.090 
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-

KEIT  
(=Zeilen 9 und 16) 

-230.212,17 -16.227 6.653 -11.656 -4.876 -5.401 

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

gen 
0,00 0 0 0 0 0 

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

Gebäuden 
0,00 0 0 0 0 0 

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

gevermögen 
46.830,59 0 0 0 0 0 

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 46.830,59 0 0 0 0 0 
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= 

Zeilen 23 und 30) 
-46.830,59 0 0 0 0 0 

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

-277.042,76 -16.227 6.653 -11.656 -4.876 -5.401 

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 15.908,68 16.640 17.403 18.202 19.038 19.921 
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -15.908,68 -16.640 -17.403 -18.202 -19.038 -19.921 
36 = ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN 

FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35) 
-292.951,44 -32.867 -10.750 -29.858 -23.914 -25.322 

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 
38 = LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37) -292.951,44 -32.867 -10.750 -29.858 -23.914 -25.322 
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2015  
Haushalts- 
jahre 

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

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

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

          In TEUR     In %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 925 133     53 1.111 3.321 33 
2006 978 133     -52 1.059 3.269 32 
2007 978 81     47 1.106 3.463 32 
2008 978 128     166 1.272 3.497 36 
2009 1139 133     22 1.294 3.380 38 
2010 1161 133     -5 1.289 3.686 35 
2011 1161 128     10 1.299 4.119 32 
2012 881 418     3 1.302 3.652 36 
2013 881 420     6 1.307 3.658 36 
2014 881 426     6 1.313 4.128 32 
2015 881 432     1 1.315 3.707 36 
2016 881 434     4 1.319 3.711 36 
2017 881 438     9 1.328 3.720 36 
2018 881 447     3 1.331 3.723 36 
2019 881 450     2 1.333 3.725 36 
2020 881 451   1 1.334 3.726 36 
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Verbindlichkeitenspiegel 2017 
           31.12.2016    
Euregio Rhein-Waal      
47533 Kleve      

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag 
des Haushalts- 

jahres 2017 

mit einer Rest-
laufzeit von 

    Gesamtbetrag 
des Vorjahres 

2016 

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

  

  EUR EUR EUR EUR EUR 
  1 2 3 4 5 

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen 

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

2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.3 von Gemeinden (GV) 132.426,87 17.403,13 77.978,61 37.045,13     149.066,01     
    2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrech-

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

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

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung 

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

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

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

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 

493.600,00 493.600,00 0,00  0,00    211.079,16     

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 17.320,00    17.320,00    0,00 0,00 0,00       
7. Sonstige Verbindlichkeiten 309.989,00 309.989,00 0,00  0,00    893.730,07     
8. Summe aller Verbindlichkeiten 953.335,87 838.312,13 77.978,61 37.045,13 1.253.875,24      
            
Nachrichtlich anzugeben:           

            
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus 
der Bestellung von Sicherheiten. 
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   Stellenplan 2017  
      
      
Verg.-Gruppe Zahl der Stellen  Zahl der Stellen Zahl der tats. Erläuterungen  
Lohngruppe 2017  2016 besetzten Stellen entspricht 
Sondertarif    am 30.06.2016  
      
      
BBRA 15 1  1 1 TVÖD Entgeltgruppe 15 

BBRA 12 2  2 2 TVÖD Entgeltgruppe 13 

Sondertarif 2  2 0 indiv.Regelung 

TVÖD Entgeltgruppe 14 1  1 1 BBRA13 

TVÖD Entgeltgruppe 13 5  5 2,87 BBRA12 

TVÖD Entgeltgruppe 12 2  2 4,62 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 11 3  3 3,41 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 10 3  3 0 BBRA 10 

TVÖD Entgeltgruppe 9 2  2 3,5 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 8 3  3 2,87 BBRA 8 

TVÖD Entgeltgruppe 7 1,5  1,5 0 BBRA 8 

            

Gesamt 25,5  25,5 21,27  

      
Auszubildende 2  1 1  

Sondertarif Hausmeister 0,4  0,4 0,25  

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

Sondertarif Reinigungskräfte 0,8  0,8 0,5  

Gesamt 28,3  28,3 23,27  
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Start INTERREG-project Zorg verbindt 
 
Op 5 oktober vond de kick-off van het INTERREG-project “Zorg verbindt” plaats.De kick-off 
vond plaats tijdens de reguliere netwerkbijeenkomst van het Euregionaal Forum 
Grensoverschrijdende Gezondheidszorg.  
 
In het middelpunt van het project “Zorg verbindt” staat aan de ene kant het zoeken naar 
oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere 
kant een optimale inzet en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten. Het project speelt in 
op maatschappelijke ontwikkelingen in de grensregio. Hierbij kan gedacht worden aan de 
snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en 
wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp. Strategie is 
om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter 
bij de patiënt terecht komt.  
Daartoe zijn elf deelprojecten ontwikkeld, die tijdens de kick-off in korte pitches en 
videoboodschappen werden voorgesteld:  

- Hartrevalidatie op afstand  
- GOA - Grensoverschrijdende Onlinebehandeling van Artrose  
- Monitoring op afstand: bloeddruk-zelfcontrole 
- Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers 
- Benchmark infectiepreventie bij operaties 
- NL/D ziekenhuissamenwerking: groot helpt klein  
- Depressie-behandeling op afstand 
- Oplossen artsentekort 
- Zorg in landelijke grensgebieden 
- Ziekenhuizen leren van elkaar  
- Euregionale Grensoverschrijdende Matchings/Fieldlabs/Workshops 

 
In totaal zijn 44 ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars etc. bij het project 
betrokken. Leadpartner van het project is de Euregio Rijn-Waal.  
 
Het INTERREG V A project Zorg verbindt wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering 
(in totaal € 2.788.120,45) van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, de 
Nederlandse Provincies Gelderland en Limburg en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De totale 
projectkosten bedragen € 4.640.682,04. 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Terugkoppeling windmolenoverleg Reichswald  
 
Nadat op 1 september een eerste overleg over het thema “windmolens in het Reichswald” 
heeft plaatsgevonden, vinden deze burgemeester-overleggen regelmatig plaats. De 
gesprekken worden door burgermeester Van Soest in zijn functie als voorzitter van deze 
commissie geleid.  
 
De laatste bijeenkomst vond op 26 september jl. plaats. 
 
Er werd vastgesteld, dat de informatiestroom van de gemeente Kranenburg en ABO Wind 
naar Berg en Dal en Gennep nog niet altijd optimaal verloopt. Zo werden de Nederlandse  
gemeenten niet (Berg en Dal) of te laat (Gennep) geïnformeerd over een 
informatiebijeenkomst die door ABO Wind en Wald und Holz NRW in Kranenburg werd 
georganiseerd. Er is daarom afgesproken dat Kranenburg alle informatie over nieuwe 
ontwikkelingen en bijeenkomsten met betrekking tot het geplande windmolenpark pro-actief 
doorgeeft.  
 
Verder werd de procedure rondom de inzage- en inspraaktermijn met betrekking tot het 
nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Kranenburg besproken. Deze termijn wordt naar 
alle waarschijnlijkheid eind oktober / begin november bekend gemaakt.  
 
Ook de procedure rondom de vergunningsaanvraag voor de windmolens, die ABO Wind bij 
de Kreis Kleve heeft ingediend, is besproken. Ook de Euregio Rijn-Waal en de gemeenten 
Berg en Dal zijn door de Kreis Kleve in de gelegenheid gesteld een standpuntbepaling af te 
geven. Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft besloten, geen inhoudelijke 
standpuntbepaling in te dienen, maar er nogmaals op te wijzen, dat ook de Nederlandse 
buurgemeenten gedurende het gehele proces voldoende geïnformeerd moeten worden en in 
de gelegenheid moeten worden gesteld volwaardig aan de diverse procedures deel te 
nemen.  
 
Er is afgesproken om in eerste instantie geen nieuw overleg te plannen. De gemeenten 
melden zich bij de Euregio Rijn-Waal, zodra zij vaststellen, dat een nieuw overleg gewenst 
is.  
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Grensoverschrijdende inzet ambulances/Rettungsdienst 
 
Dit voorjaar heeft zich in Herongen (bij Straelen in de Kreis Kleve) een incident voorgedaan, 
waarbij een man is overleden. Daarbij is gebleken, dat de Duitse ambulance om 
verschillende redenen een zeer lange aanrijtijd had. De Nederlandse ambulancediensten 
werden ondanks de ligging nabij de grens niet om assistentie gevraagd. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft Ulrich Francken in zijn functie als plv. Euregio-voorzitter een 
gesprek met Landrat Spreen van de Kreis Kleve gevoerd over de grensoverschrijdende inzet 
van ambulances. Er werd besloten, dat het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal de 
verantwoordelijek ministeries in Nederland, Duitsland en Nordrhein-Westfalen aan zou 
schrijven met het verzoek om een snelle opheldering (bijlage). 
 
Het Ministerie voor volksgezondheid in Berlijn heeft inmiddels een uitvoerige reactie 
afgegeven (bijlage), waaruit blijkt, dat dit onder de verantwoordelijkheid van de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen valt.  
 
Inmiddels heeft, naar aanleiding van het voorval in Herongen, op 25 augustus een gesprek 
plaatsgevonden tussen MGEPA NRW (Ministerie voor Volksgezondheid van Nordrhein-
Westfalen) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de grensoverschrijdende inzet 
van ambulances.  
 
Er is afgesproken om de reeds bestaande inventarisering te actualiseren. Aan Duitse zijde 
zijn hiervoor de Rettungsdienste van de Kreise Kleve en Viersen gevraagd. De Kreis Kleve 
heeft inmiddels een zeer uitvoerige en duidelijke stellingname afgegeven (bijlage). Het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft telefonisch medegedeeld eveneens reeds enkele 
reacties te hebben ontvangen. De reacties vormen de basis voor een tweede gesprek, dat 
nog dit jaar zal plaatsvinden. De datum is nog niet bekend.  
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Kandidatuur Euregionale 2022 en 2025  
 
De REGIONALE is een initiatief van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Doel is het om 
zich als gevolg van de internationale en nationale concurrentie gezamenlijk als regio te 
positioneren en daarmee de regio als aantrekkelijke leef- en werkomgeving concurrerend op 
te stellen. Als een regio de regionale krijgt toegewezen, worden de voorgestelde 
maatregelen met voorrang met middelen uit de bestaande subsidieprogramma´s 
ondersteund.  
 
Ter informatie is een door de Stadt Duisburg opgestelde informatieve notitie bijgevoegd. 
 
De Region Niederrhein heeft zich voor een kandidaatstelling als Euregionale uitgesproken, 
dat betekent een Regionale voor dit Duits-Nederlandse grensgebied. De kern van dit gebied 
wordt gevormd door de Kreise Kleve en Wesel, de Stadt Duisburg en de Stadt Düsseldorf 
aan Duitse zijde en de provincie Gelderland aan Nederlandse zijde. Ook de Kreise en 
gemeenten aan de Mitteler Niederrhein, vertegenwoordigd in de Standort Niederrhein GmbH 
en verdere mogelijke partners, bijv. uit Limburg en Noord-Brabant, worden uitgenodigd om 
zich aan te sluiten.  
 
In het kader van een People to People project wordt het bidbook voor de Regionale door de 
Regionalagentur Niederrhein opgesteld. De Provincie Gelderland ziet een deelname in 
principe positief. De indieningstermijn eindigt op 9 december 2016. Deze termijn geldt voor 
zowel de Regionale in 2022 als die in 2025. 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Vooraankondiging Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 12 december 2016 vindt de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio 
Rijn-Waal plaats.  
 
In dit jaar wordt wederom de Euregio-Erepenning uitgereikt en worden de winnaars van de 
jaarlijkse fotowedstrijd gehuldigd. Thema is dit jaar “Uw gemeente op z´n mooist”.  
 
De bijeenkomst vindt dit jaar van 15.00 tot ca. 16.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher 
Straße 24 in 47533 Kleve plaats.  
 
Aansluitend is er in het kader van het 45-jarige bestaan van de Euregio Rijn-Waal op het 
parkeerterrein een euregionale kerstmarkt, zodat wij het jubileum ook met de inwoners van 
ons gebied kunnen vieren. Het terrein van de Euregio Rijn-Waal zal in kerstsferen versierd 
worden. De vele stands met (eu-)regionale producten (grotendeels in het kader van 
INTERREG-projecten ontstaan) bieden originele ideeën voor een kerstcadeautje. Natuurlijk 
is ook aan een hapje en drankje gedacht en wordt er voor een muzikale omlijsting gezorgd.  
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Vergaderschema 2017  
 

Bijgevoegd is het vergaderschema 2017 van de Euregio Rijn-Waal. De vergaderingen van de 

Commissie voor Financiën en Projecten staan gepland voor: 

Donnerdag 11. Mai, 14.00 uur 

Donnerdag  09. November, 14.00 uur 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming 
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Euregio Rhein-Waal
Euregio Rijn-Waal

Emmericher Straße 24

D-47533 Kleve

t : +49 (O)28 21 79 30 - 0
f : +49 (0)28 21 79 30 - 30

e: info@euregio.org
i : www.euregio.org

Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. Minister-President Mark Rutte

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

Datum: 12.05.2016

Kenmerk: 16.0664.Il.3/SK/tr

Contactpersoon: Thea Remers
Doorkiesnr.: 0€)49-2821-793023

E-mail: remers@euregio.org
Betreft: Ambulancevervoer in de grensregio

Excellentie,

De grensoverschrijdende inzet van ambulancevervoer in het Nederlands-Duitse
grensgebied is helaas na meer dan 20 jaar overleg nog steeds niet geregeld. De knelpunten
op het gebied van bevoegdheden, vergoedingen en verzekering zijn reeds in 1999 in het
kader van een grensoverschrijdend zorgproject van de Euregio Rijn-Waal ge'rnventariseerd
en in kaart gebracht.

Duidelijke afspraken over de grensoverschrijdende inzet van ambulancevervoer kunnen een
belangrijke bijdrage leveren om ook in het grensgebied aan de normen voor de aanrijtijden te
voldoen. Ook in het geval van beperkte beschikbaarheid van ambulancevervoer vanwege
inzet elders, kan grensoverschrijdende hulp uitkomst bieden en levens redden.

Onlangs bleek in het grensplaatsje Herongen, slechts 7 km verwijderd van Venlo, dat
ambulancevervoer uit Nederland wellicht sneller ter plaatse had kunnen zijn dan de Duitse
ambulance. Hoewel de Duitse ambulance binnen de voorgeschreven aanrijtijd aanwezig
was, had tijdwinst wellicht een leven kunnen redden.

In 2015 hebben de verantwoordelijke Ministeries van Nederland, Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen afgesproken een overeenkomst op te stellen om de grensoverschrijdende
inzet van ambulancevervoer te regelen.

Publiekrechtelijk Duits-Nederlands
samenwerkingsverband
Niederländisch-Deutscher
öffentlich-rechtlicher Zweckverband

Sparkasse Kleve (D)
Konto 5 016 654 ? BLZ 324 500 00

IBAN: DE03 3245 0000 C)005 0166 54

BIC: WELADEDIKLE

Rabobank Groesbeek (NL)
Rek. Ni 32.66.22.l0'l

IBAN: NL13 RABO 0326 6221 01

BIC: RABONL2U



Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal richt een dringend appel aan de
verantwoordelijke Ministers om het grensoverschrijdende ambulancevervoer met grote
voortvarendheid ter hand te nemen en de aangekondigde overeenkomst op zeer korte
termijn te sluiten en in werking te laten treden.

Een gelijkluidend schrijven is aan de Duitse Bundeskanzlerin verstuurd.

Hoogachtend,

drs. H.M.F. Bruls

Voorzitter

!Q4.
U. Francken

plv. Voorzitter

/

( l

/
/

drs. J.P.M. Kamps
Secretaris

Kopie: Minister Edith Schippers

Bijage: Commissiebrief Tweede Kamer van 26 maart 2016



Bundesministerium
für Gesundheit

POSTANSCHRIFT Bundesministerium für Gesundheit, 53107 Bonn

Vorstand der Euregio Rhein-Waal
H';;nVors;tz;n;5n?d;.'Hube'rt?'Bmls (, ' ,
Herrn Vize-Vorsitzenden Ulrich Francken K-

Herrn Geschäftsführer drs. Sjaak Kamps
Emmericher Straße 24 -

47533 Kleve

Hermann Gröhe

Bundesminister

Mitglied des Deutschen Bundestages

HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn
POSTANSCHRIFT 53107 Bonn

TEL *49 (0)228 99 441-1003
FAX +49 (0)228 gg 441-1193

E-MAIL poststelle@bmg.bund.de
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Sehr geehrter Herr Bruls,

sehr geehrter Herr Francken,

sehr geehrter Herr Kamps,

vielen Dank für Ihr Schreiben an Frau Bundeskanzlerin zur grenzüberschreitenden retfüngs-

dienstlichen Versorgung zwischen den Niederlanden und Deutschland, dessen Beantworfüng

ich als fachlich zuständiger Bundesminister gerne übernehme.

Ohne den von Ihnen geschilderten und sehr bedaiiprlirhpn Fall in Herongen im Einzelnen be-

urteilen zu können, teile ich Ihre Auffassung, dass ein grenzüberschreitender Einsatz von Ret-

füngswagen im Notfall lebensrettend sein kann. Das Bundesministerium für Gesundheit

(BMG) unterstützt daher alle Bemühungen um eine grenzüberschreitende Notfallretfüng.

Meines Wissens gibt es an der deutsch-niederländischen Grenze bereits einige gut laufende

Projekte auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Retfüngsdienstes. Die Frage, inwieweit

ein Abkommen zur Regelung grenzüberschreitender retfüngsdienstlicher Einsätze zusätzlich

notwendig ist und wie dieses gegebenenfalls ausgestaltet werden sollte, muss von den zustän-

digen Behörden beantwortet werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es grundsätzlich in der Zustän-

digkeit der Länder liegt, notwendige vertragliche Vereinbamngen zur Gestalfüng eines grenz-

überschreitenden Retfüngsdienstes mit Nachbarstaaten zu schaffen. Nach den mir vorliegen-

den Informationen aus dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in



Seite 2 von 2 Düsseldorf wird noch im August 2016 ein Treffen zwischen deutschen und niederländischen

Vertretern zu diesem Thema stattfinden. In begrüße das sehr und biete gerne die Untersfüt-

zung des BMG im weiteren Diskussionsprozess an.

Im Übrigen hat mir meine Kollegin, Frau Parlamentarische Staatssekretärin Fischbach, von

ihrem Besuch im Juni 2016 beim Radboud UMC in Nijmegen berichtet. Sie war sehr beein-

dmckt von der engen nachbarschaftlichen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen in der

Euregio Rhein-Waal. Für Ihr großes Engagement in diesem Bereich möchte ich Ihnen allen

meinen herzlichen Dank aussprechen.

Mit freundlichen Grüßen

4
Liü?



Entwurf Sitzungsplan Euregio Rhein-Waal 2017 
 

 
Vorstand:     Freitag      3. Februar    9:00 Uhr 
      Freitag      3. März    9:00 Uhr 

Freitag      7. April      9:00 Uhr 
Freitag    12. Mai     9:30 Uhr * 

      Freitag                 7. September    9:00 Uhr 
Freitag     6. Oktober    9:00 Uhr 

      Freitag    10. November   9:00 Uhr 
             
 
Ausschuss für Grenzüberschreitende 
Verständigung:    Montag 13. Februar   14:00 Uhr 
      Montag   8. Mai   14:00 Uhr 

 Montag   6. November   14:00 Uhr 
 
 
 
Ausschuss für Wirtschaft:   Mittwoch 10. Mai   14:00 Uhr 

   Mittwoch   8. November   14:00 Uhr 
 
 
 
Ausschuss für Finanzen und Projekte: Donnerstag 11. Mai   14:00 Uhr 

 Donnerstag   9. November   14:00 Uhr 
 
 
Rechnungsprüfungsausschuss:  Freitag  12. Mai    08:30 Uhr * 
 
 
Netzwerkveranstaltung Euregiorat: Donnerstag 23. März    14:00 Uhr 
 
 
Euregiorat:     Donnerstag 1. Juni    14:00 Uhr  

Donnerstag 30. November   14:00 Uhr 
      

 
Kontaktpersonentag:   Donnerstag 22. Juni   09:00 Uhr 
 
 
Begleitausschuss Interreg V A:  Freitag  31. März 
      Freitag  23. Juni 
      Freitag  24. November 
 
 
Interreg-Lenkungsausschuss V A: 06.03. – 17.03. 
 12.06. – 22.06. 
 27.11. – 08.12.   
  Die genauen Termine werden noch bekannt 

gegeben! 
 
       
Jahresabschlussempfang:   Montag 18. Dezember   15:00 Uhr 
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