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Samenvatting project


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


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


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


ALGEMENE ACTIVITEITEN


WP 1: Projectvoorbereiding (GIQS)


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


WP 2: Projectbegeleiding (GIQS)


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


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


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


voor vakbladen of social media).


FASE I


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


Concrete maatregelen en activiteiten


3/16







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


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


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


FASE II


WP II 1: Technologietoepassing positieve ionisatie (ENS)


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


WP II 3: Technologietoepassing bacteriofagen (PTC)


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


WP II 4: Technologietoepassing cold plasma (DLV)


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


veranderingen brengt het project teweeg?


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


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


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


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


De data, die samen door middel van een stoplichtsysteem (groen, oranje, rood) in een met het klimaat- en 
stalsysteem verbonden cockpit-applicatie (op de smartphone, tablet of pc) visueel gemaakt worden en aangeven 
hoe de actuele en de te verwachtende endotoxineconcentratie in de stal is, leveren de benodigde input voor een 
analyse waarna beslissingsregels voor de productieomstandigheden geformuleerd kunnen worden. Daarmee kan 
aan de bron op minder endotoxinen in de lucht aangestuurd worden. En doordat men uit de analyse steeds nieuwe 
inzichten gaat krijgen, worden de regels steeds aangescherpt en ongunstige omstandigheden voorkomen. De markt 
in passende meetsensoren is sterk in ontwikkeling. De industrie is op zoek naar sensoren die voor de individuele 
pluimveehouder betaalbaar zijn. Met de data die deze sensoren genereren kan de pluimveehouder met behulp van 
de nieuwe technologie (beslisboom/management-cockpit) op pieken bij de endotoxineconcentratie doelgericht 
reageren. Hierin is de koppeling met het bedrijfsmanagement en IoT uniek.


11/16







In de tweede projectfase (probleemoplossing) worden talrijke, voor de pluimveesector nieuwere, respectievelijk 
volstrekt nieuwe technologieën ingezet, die samen een innovatief en duurzaam systeem voor de reductie van 
endotoxinen zullen vormen:
- De door de onderneming ENS Technology ontwikkelde positieve ionisatie-technologie, die voor het gebruik in
pluimveestallen geoptimaliseerd zal worden, kan een breed scala van lucht gedragen deeltjes (aerosolen) –
daaronder ook endo- en mycotoxinen – op innovatieve manier uit de gecontamineerde stallucht nemen en
afgevangen. Middels ventilatoren wordt lucht aangezogen en de stofdeeltjes, die zich daarin bevinden, worden
voorzien van een positieve lading. Hierdoor verplaatsen zij zich naar een stof afvangplaat, hechten zij zich aan het
oppervlak en gaat het fijnstof samenklonteren en vormt zich tot grof stof, waarmee schadelijke stoffen uit de lucht
worden weggenomen.
- De door de landschapsarchitect Thomas Jansen ontwikkelde lucht reinigende dakweide is een nieuwe, unieke en
duurzame – tot nu toe nog nooit toegepaste technologie, die buiten de stal voor de reiniging van lucht middels
biodynamische principes ingezet wordt. Zo worden op nieuwe of bestaande staldaken lucht- en water reinigende
ecologisch geproduceerde dak modules ingezet, die gezamenlijk een soort “biologische airconditioner” vormen.
Bijeffect hiervan is een groen landschap, waar de dieren op kunnen scharrelen.
- Met behulp van een door de onderneming PTC GmbH ontwikkelde platformtechnologie is het mogelijk,
bijvoorbeeld in de dierfokkerij of op het gebied van voedselveiligheid, een toepassing met bacteriofagen op grote
oppervlakten te realiseren. Bacteriofagen zijn de natuurlijke vijanden van bacteriën en komen in de natuur evenals
bacteriën voor. Door de behandeling van drinkwater, veevoer of strooisel met speciale bacteriofagencocktails, die
door PTC voor de drie in pluimveehouderijen belangrijkste voorkomende bacteriën ontwikkeld werden, kan de
groei van kiemen al aan het begin grondig onderdrukt worden. Positief bijeffect zou hiervan een betere
dierengezondheid door het onderdrukken van gevaarlijke bacteriën (zoals bijvoorbeeld E. coli, salmonella of
campylobacter) zijn.
- Cold plasma is een technologie, waarmee in verschillende industriële branches grote successen verwacht
worden. Bij de speciale en nieuwe toepassing in pluimveestallen zou de stallucht door de methode met snelle koude
oxidatie gezuiverd worden. De lucht wordt daarbij door koude plasmacellen gevoerd en op basis van
elektrochemische hoogspanningskatalyse behandelt. Als restproducten van dit proces blijven aan het einde
voornamelijk CO2 en water(damp) over. De cold plasma-technologie maakt ook deel uit van het onderzoek in het
lopende INTERREG V A project Food Pro·tec·ts (Cluster 3), waar ze hoofdzakelijk in varkensstallen toegepast wordt.
De resultaten uit dit cluster dienen als basis voor de toepassingsfase in het BEL AIR project, waarbij die activiteiten
en de opgedane kennis uit Food Pro·tec·ts voor endotoxinen en pluimvee zullen worden voortgezet.


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


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


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


centrale doelstelling van het operationeel Programma:


• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties


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


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


grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


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


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


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


beperken. 


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


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


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


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


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


verbeterd. 


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


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


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


en dier bestaat.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


en Afrika op het moment de snelste groei gepercipieerd worden.


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


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


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


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


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


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


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


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


zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?


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


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


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


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.572.500,00


€  602.500,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  2.175.000,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


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


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


Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer 
GmbH


€  80.000,00Privat / Privaat 3,68 %


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


€  2.175.000,00Totaal 100 %


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


TOEPASSING
Bestaande technolo-
gieën op omstandighe-
den in de pluimveestal 
toespitsen, om ze met el-
kaar zo goed mogelijk  te 
combineren en optimali-
seren (1,4,5,7,3,8,9).


PROBLEEM


OPLOSSING


INPUT
Technologieën:


> Sensoriek (2)
> LoRa (3)
> Internet of Things (3)
> Analyse (3,8)
> rFC-Test (6)


Fasenmodel project BEL AIR


OUTPUT
Nieuw product:
Endotoxin Dashboard


Monitoring-/analysetool 
ter indicatie/prognose van 
endotoxineaanwezigheid


INPUT
Technologieën:


> Bacteriofagen (5,7)
> Cold plasma (8,10)
> Dakweide (4)
> Ionisatie (1)
> Management-cockpit (3,8)


OUTPUT
Nieuw product:
Endotoxin Reduction Tool


Systeem, dat endotoxine- 
emissies zo ver mogelijk  
onderbindt


PROJECTPARTNERS: 1 ENS Technology B.V.
2 Kewi Services B.V.
3 Whysor B.V.
4 Jansen Gebiedsinnovatie
5 PTC Phage Technology Center GmbH


6 Mikrobiologisches Labor Lohmeyer GmbH
7 Rottmann Group GmbH
8 DLV Advies B.V.
9 ZLTO
10 GIQS e.V.


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


I


II
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Uitslag verkiezingen Nederland en Duitsland 
 


Tweede Kamer verkiezingen Nederland 
Op 15 maart vonden in de Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In 
totaal hebben 13 partijen één of meerdere zetels in het parlement verkregen. De zetels zijn 
als volgt verdeeld: 
 VVD           33 zetels (- 8)         
 PVV           20 zetels (+ 5) 
 CDA          19 zetels (+ 6) 
 D66          19 zetels (+ 7) 
 GroenLinks          14 zetels (+ 10) 
 SP           14 zetels (- 1) 
 PvdA           9  zetels (- 29) 
 ChristenUnie           5  zetels (+ 0) 
 Partij voor de Dieren          5  zetels (+ 3) 
 50PLUS            4  zetels (+ 2) 
 SGP            3  zetels (+ 0) 
 DENK             3  zetels (+3) 
 Forum voor Democratie           2  zetels (+2) 


  
Na een lange formatieperiode hebben de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie op 10 
oktober een coalitieakkoord gesloten. Dit akkoord is bijgevoegd. Voor het eerst bevat het 
coalitieakkoord ook een passage (blz 47) over grensoverschrijdende samenwerking:  
 
“Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de 
grensregio’s. Samen met Duitse en Belgische overheden, met name de deelstaten Noordrijn-
Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen, worden de belangrijkste knelpunten op het terrein 
van infrastructuur en sociale zaken en werkgelegenheid aangepakt”. 
 
Dit is een zeer positief signaal voor de grensregio´s en biedt een opening om op 
bovengenoemde terreinen vooruitgang te boeken.  
 
 
Verkiezingen Landtag Nordrhein-Westfalen 
Op 14 mei hebben in Nordrhein-Westfalen de Landtagsverkiezingen plaatsgevonden.In 
totaal hebben 5 partijen één of meerdere zetels in het parlement verkregen. De zetels zijn als 
volgt verdeeld  
 SPD                31,5% (-7,6)                                                   72 zetels 
 CDU               33 % (+ 6,7)                                                   69 zetels 
 Grüne             6,3 % (-5,0)                                                    14 zetels 
 FDP                12,7 % (+4,1)                                                  28 zetels 
 Piraten            0,9 % (-6,9)                                                     0 zetels                    
 Linke               4,9% (+2,4)                                                      0 zetels 
 AfD                 7,3 % (+7,3)                                                   16 zetels 
 Overige          3,4 % (-1)                                                         0 zetels 


Er zijn in totaal 199 zetels in de Landtag. Voor een meerderheid zijn minimaal 100 zetels 
nodig. Op 16 juni hebben CDU en FDP een coalitieakkoord gesloten. Deze coalitie beschikt 
in Landtag over de kleinst mogelijke meerderheid van 100 zetels. 
 
De beide partijen hebben in het regeerakkoord (bijgevoegd) een geheel eigen hoofdstuk 
gewijd aan Europese en internationale samenwerking (vanaf blz. 112). De 
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grensoverschrijdende samenwerking (vanaf blz. 115-117) neemt hierbij een bijzondere 
plaats in: 
 
“Wir werden die schon heute enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn Niederlande, 
Belgien und Luxemburg weiter intensivieren. […] 
Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen denken und leben in ihrem Alltag längst 
grenzüberschreitend. Die Landespolitik muss dafür Sorge tragen, dass die Potenziale der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeit, Bildung, 
Medizin,Katastrophenschutz, Verkehr und Sicherheit zum Wohle der Menschen dies- und 
jenseits der Grenze voll ausgeschöpft werden können“. 
 
Dit geeft aan dat de nieuwe Landesregierung bijzonder veel waarde hecht een de 
samenwerking met Nederland en de grensoverschrijdende samenwerking in het bijzonder. 
 
 
Uitslag verkiezingen  Bundestag Duitsland 
Op 24 september vinden de Duitse bondsdagverkiezingen plaats. In totaal hebben zes 
verschillende partijen 1 of meerdere zetels in het parlement verkregen. De zetels zijn als 
volgt verdeeld: 
 CDU/CSU        246 zetels  (32,9 % - 8,6%)         
 SPD     153 zetels  (20,5 % - 5,2%) 
 AfD       94 zetels  (12,6% + 7,9 %) 
 FDP       80 zetels  (10,7% + 5,9%) 
 Die Linke      69 zetels (9,2% + 0,6%) 
 Grüne       67 zetels  (8,9% + 0,5%) 
 Sonstige        0 zetels  (5%, + 0,9%) 


Voor een meerderheid zijn minimaal 2 partijen (CDU/CSU + SPD) of 3 partijen (CDU/CSU, 
FDP und Grüne) nodig. Op dit moment worden de mogelijkheden voor een zgn. „Jamaica-
coalitie“ tussen de CDU/CSU, FDP en Grüne gesondeerd. De coalitieonderhandelingen 
worden als zeer lastig ingeschat. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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INTERREG V A – Actuele stand van zaken 
 
Verslag uit de stuurgroepen juni 2017 en oktober 2017 
 
De projectontwikkeling zowel voor projecten binnen de 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. 
 
Regionaal Budget 
 


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


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


 
 


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


 
 


• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
05-10-2017 werd het volgende regionale project ten laste van het regionale budget 
van prioriteit 2 goedgekeurd: 
 
- Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen – Die Geschichte von 


Krieg und Freiheit ohne Grenzen  
(Kosten € 1.698.600,25; EU-middelen € 849.300,12) 
 


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


 
 
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 Rijnn-
Waal. 
 


• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van 20-06-2017 
werd het volgende bovenregionale Strategische Initiatief ten laste van het 
bovenregionale budget van prioriteit 1 goedgekeurd: 


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







 
 
 
 


Dit project werd door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen zijn 
door de Euregioraad overgenomen. 
 
Dit Strategisch Initiatief werd door het INTERREG Innovatie Overleg positief 
geadviseerd; de adviezen werden door de INTERREG VA stuurgroep Euregio Rijn-
Waal overgenomen. 
 


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


 
 
 
Besluitvoorstel:  
ter kennisneming 
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Vooraankondiging Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 18 december 2017 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 “Culturele highlights in uw gemeente”.  
 
De bijeenkomst vindt dit jaar van 15.00 tot ca. 18.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher 
Straße 24 in 47533 Kleve plaats.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Projecttitel: Heavy Duty 4.0


Volledige projectaanduiding: Heavy Duty 4.0, de ontwikkeling van intelligente asynchrone elekrotromotoren 
voor kranen met extreem hoge hijscapaciteiten
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Stand van zaken per: 24-10-2017
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Contactpersoon: Dr. Michael  Engels
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Samenvatting project


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


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


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


Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding


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


Partner:
RF-Frontend


Projektverwaltung / Projectbegeleiding


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


Partner:
RF-Frontend


Concrete maatregelen en activiteiten
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WP01  Probleem Lagerslijtage


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


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


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


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


WP02  Probleem Oververhitting


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


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


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


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


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


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


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


WP04  Probleem Stroomvoorziening


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


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


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


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


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


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


Een groep van een tiental geassocieerde partners wordt momenteel samengesteld.


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


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


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


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


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


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


veranderingen brengt het project teweeg?


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


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


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


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


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


centrale doelstelling van het operationeel Programma:


• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties


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


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


grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?


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


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


stimuleren en de innovatierisico’s verkleinen.


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


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


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


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


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.600.000,00


€  400.000,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  2.000.000,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


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


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


Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik Osnabrück 
GmbH


€  300.000,00Privat / Privaat 15,00 %


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


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


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


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


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


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


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


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


€  2.000.000,00Totaal 100 %


Voorgestelde financiering
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Commissie voor 
Financiën en Projecten 


09-11-2017 
Punt 3.2b 


 
 
 


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


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


Projectvolume 2.000.000,00 € 
Regionaal  
Bovenregionaal   


 


 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  


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


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







Commissie voor 
Financiën en Projecten 


09-11-2017 
Punt 3.2b 


 
 
 


worden afgesloten . 
Financieringstoetsing  Er wordt geen cofinanciering aangevraagd  


 


 
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.  
 


 


 








Commissie voor  
Financiën en Projecten 


09-11-2017 
Punt 3.2a  


 
INTERREG VA 


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


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


Projectvolume 2.175.000€ 
Regionaal   
Bovenregionaal   


 


 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  


Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht. 
Het project is bovendien van groot belang, 
omdat er in de ERW sprake is van een 
hoge dichtheid van pluimveebedrijven én 
een hoge bevolkingsdichtheid. 


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


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







Commissie voor  
Financiën en Projecten 


09-11-2017 
Punt 3.2a  


 
Limburg. 


 


 
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, waarbij de Lead Partner een aantal voorwaarden voor 
ondersteuning meegegeven wordt: 


• Aanvragen van de Landwirtschaftskammer als (geassocieerde) partner voor 
een goed bereik onder de Duitse pluimveebedrijven in het grensgebied. 


• De projectpartners verplichten een testlocatie in het ERW-gebied uit te 
zoeken. 


 
 
 
 
 








Verslag van de vergadering  
van de commissie financiën en projecten  


op 11 mei 2017 in het Forum van de Euregio Rijn-Waal 
 


1 
 


 
 
Aanwezig 


 
Zie presentielijst 
 


 
PUNT 1 


 
Begroeting en opening 
De voorzitter, de heer Ahls, begroet de aanwezigen, stelt de agenda vast en 
opent de vergadering.  
 


 
PUNT 2 


 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 3 november 2016 
De heer Van Oerle merkt op dat de uitspraken die in het verslag aan de heer 
Henk Bosvelt worden toegeschreven, in werkelijkheid uit zijn mond zijn 
gekomen. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met inachtneming van de 
naamswijziging van de heer Bosvelt in de heer Van Oerle. 
 


 
PUNT 3 


 
Stand van zaken Actieteam GEA 
 
Mevrouw De Ruiter licht de stand van zaken van het „Actieteam 
grensoverschrijdende economie en arbeid” mondeling tijdens de vergadering 
toe. De provincie Gelderland vraagt of het Actieteam nog steeds gesprekken 
voert. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat juist het besluit is genomen om de 
activiteiten van het Actieteam GEA met een jaar te verlengen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 


PUNT 4 INTERREG V A Deutschland-Nederland 
4.a 
 


Stand van zaken INTERREG V A  
 
De heer Kochs, plaatsvervangend secretaris en RPM ERW, brengt verslag uit 
van de stuurgroepvergaderingen van december 2016 en maart 2017. 
 


• In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal 
op 21 december 2016 zijn de volgende regionale projecten goedgekeurd 
ten laste van het regionale budget van prioriteit 2: 
 
- Rheijnland.Xperiences (kosten € 1.759.354,00; EU-middelen € 


879.677,00) 
 


- Nachbarsprache & buurcultuur (kosten € 3.419.995,80; EU-middelen 
€ 1.709.997,80) 


 
- In het spoor van de Oranjes / Auf dem Spuren der Oranier (kosten € 


184.889,08; EU-middelen € 92.444,54)   
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Deze projecten hadden van de commissies al een positief advies 
gekregen; de adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen. 


 
• In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal 


op 16 maart 2017 is het volgende regionale project goedgekeurd ten 
laste van het regionale budget van prioriteit 2: 
 
- Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL (kosten € 527.795,70; EU-


middelen € 263.897,85) 
 


Dit project had van de commissies al een positief advies gekregen; de 
adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen. 
 


• Het project Regional Skills Labs, dat op 3 november 2016 aan de 
Commissie Financiën en Projecten is voorgelegd, kon nog niet door de 
INTERREG-stuurgroep worden goedgekeurd.  


 
 
Supraregionaal budget 
 
Strategische initiatieven zijn grote, innovatieve, op ondernemingen gerichte 
projecten. Op grond van hun vaak complexe karakter worden deze projecten in 
het zogenaamde Innovatie Overleg getoetst op hun innovatieve meerwaarde, 
waarbij zo nodig aanspraak wordt gemaakt op externe expertise. De definitieve 
besluitvorming vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep Euregio Rijn-Waal. 


 
• In de vergadering van de INTERREG V A-stuurgroep Euregio Rijn-Waal 


op 21 december 2016 zijn de volgende supraregionale strategische 
initiatieven goedgekeurd ten laste van het supraregionale budget van 
prioriteit 1: 


 
- Cleantech Energy Crossing (kosten € 4.855.807,30; EU-middelen € 


2.427.903,65) 
 
- IAT – Interregional Automated Transport (kosten € 8.466.591,13; EU-


middelen € 3.784.191,84) 
 


- XTC-ID (kosten € 3.569.579,25; EU-middelen € 1.784.789,63) 
 


- DigiPro (kosten € 9.975.980,00; EU-middelen € 4.987.991,00) 
 
Deze projecten hadden van de commissies al een positief advies 
gekregen; de adviezen zijn door de Euregioraad overgenomen. 
Deze strategische initiatieven hebben van het INTERREG Innovatie 
Overleg een positief advies gekregen; de adviezen zijn door de 
INTERREG V A-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, waarbij ook partners uit de Euregio Rijn-Waal betrokken 
zijn. 


Besluit:  
Kennisneming 


4.b Projectoverzicht INTERREG VA 
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De heer Kochs licht het overzicht kort toe. 
Er zijn geen andere kanttekeningen bij dit punt. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
 


4.c.1 
 


Presentatie van het projectvoorstel 'Het verhaal van oorlog en vrijheid 
zonder grenzen' 
 
De voorzitter nodigt de heer Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum 
Groesbeek, uit om het projectvoorstel aan de Commissie financiën en projecten 
te presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe.  
 
De gemeente Boxmeer merkt op dat de geschiedenis in verschillende 
categorieën zou moeten worden onderverdeeld, waarbij het tijdperk van de 
Tweede Wereldoorlog een bijzondere betekenis zou moeten krijgen. 
De leadpartner geeft aan dat er met name drie vragen centraal staan. Hoe 
hebben wij onze vrijheid verloren, hoe hebben wij onze vrijheid teruggekregen 
en hoe kunnen wij onze vrijheid behouden.  
De gemeente Nijmegen in de persoon van de heer Van Oerle vraagt, wanneer 
ook scholieren en studenten binnen de doelgroep moeten vallen, of misschien 
de mogelijkheid bestaat bij de Duitse en Nederlandse ministeries van onderwijs 
eveneens subsidie voor dit project te verkrijgen. De leadpartner zal hiernaar nog 
eens informeren. 
Bovendien verzoekt de heer Hillen van de gemeente Nijmegen de historie van 
de Eerste Wereldoorlog niet direct bij de Eerste Wereldoorlog op te nemen, 
maar in de tijd waarin de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog hun oorsprong 
hadden. De projectdrager zegt toe een compleet wereldwijd systeem vanaf de 
koloniale tijd (1870) te zullen uitwerken.  
Stadt Duisburg vraagt of de in de presentatie opgenomen grafiek over de 
aanduiding van de dictatoriaal of democratisch geregeerde landen in de wereld 
beschikbaar kan worden gesteld. 
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in 
deze vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover 
door de secretaris op de hoogte gesteld. 
 
Standpuntbepaling: 
 
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met een 
positief advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan 
worden doorgezonden: 
 


- Inhoudelijk wordt het project als zeer belangrijk beschouwd.  
- Het project is inhoudelijk goed uitgewerkt en heeft een concrete 


doelstelling. 
- Het is goed dat het project de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in 
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een historische en Europese context plaatst en een vooruitzicht voor de 
toekomst schetst. 


- Momenteel is de verhouding tussen de Nederlandse en Duitse 
financiering van het project nog niet in balans. Het project moet zowel 
inhoudelijk als organisatorisch en financieel grensoverschrijdend zijn. 


 
Besluit: 
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen. 
 


 
4.c.2 
 


 
Presentatie van het projectvoorstel „Een blik over de grens“ 
 
De voorzitter nodigt de heer Ery Tijink, provincie Gelderland, uit om het 
projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het 
projectvoorstel toe.  
Van de kant van de Staatskanzlei wordt aan het project de volle ondersteuning 
toegezegd. 
De heer Van Oerle merkt namens de gemeente Nijmegen op dat hij positief 
tegenover het project staat, maar het gevoel heeft dat het project zich pas in de 
ontwikkelingsfase bevindt en nog niet voldoende is gerijpt om in de commissies 
te worden gepresenteerd. 
De heer Tonks, Stadt Duisburg, sluit zich bij de woorden van de heer Van Oerle 
aan, maar vult deze nog aan met de kanttekening dat Europa niet alleen in de 
grensregio's, maar in de gehele Europese ruimte plaatsvindt. De deelstaat NRW 
zou zich als het gaat om Europees beleid niet alleen tot het grensgebied moeten 
beperken. Wanneer er plannen zouden zijn om in Duisburg ook acties in het 
kader van het beoogde project uit te voeren, zou het niet alleen meer om het 
grensgebied gaan. Mevrouw Ellen Jansen van de provincie Gelderland wijst er 
op dat er in het kader van de projectplanning al concrete partners zijn benaderd. 
De heer Van Oerle maakt er op attent dat er ook in het grensgebied anti-
Europese geluiden opkomen, die moeten worden tegengegaan.   
 
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in 
deze vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover 
door de secretaris op de hoogte gesteld. 
 
Standpuntbepaling: 
Na de bespreking komt de commissie tot de slotsom dat het project met het 
volgende advies met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan 
worden doorgezonden: 
• De samenhang met het People to People-programma is niet duidelijk 


genoeg. Is het project alleen een marketinginstrument of heeft het project 
ook een eigen doelstelling. 


• Het komt niet voldoende tot uiting hoe de projectresultaten duurzaam in de 
regio worden verankerd. 


• De kosten lijken in relatie tot de gerealiseerde activiteiten erg hoog. 
• Zowel de totale kosten als de INTERREG-bijdrage zijn nog niet definitief 


vastgesteld. Evenzo is nog niet helemaal duidelijk hoe de INTERREG-
bijdrage over de regionale budgetten van de drie betrokken Euregio’s moet 
worden verdeeld. Bij deelname van de drie Euregio's is een dergelijke 
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verdeling voorwaarde. 
• Een sterkere bottom-upaanpak en een landelijke implementatie zijn vereist. 


 
 
Besluit: 
Het project moet wat de hierboven genoemde punten betreft, verder worden 
uitgewerkt en vervolgens opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  


4.c.3 Projectvoorstel 'Demokratieschiff' 
 
Op 8 mei 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de leadpartner 
(gemeente Wageningen), de partner, Stadt Duisburg en de betrokken 
subsidiegevers (Bezirksregierung, Wirtschaftsministerium NRW, provincies en 
regionaal programmamanagement), waarin de leadpartner het project nog eens 
heeft toegelicht. 
 
De voorzitter verzoekt de heer Kaufmann, RPM ERW, aan de commissie 
verslag te doen van de resultaten van dit gesprek. 
De heer Kaufmann informeert de commissie als volgt: 
 
De INTERREG-partners hebben de volgende voorwaarden aan het project 
gekoppeld. 
 
• De INTERREG-partners zijn nog niet overtuigd van het 


grensoverschrijdende karakter van het project. Er zouden meer 
daadwerkelijke Nederlands-Duitse activiteiten moeten plaatsvinden. De 
activiteiten beperken zich momenteel te zeer tot puur Duitse en Nederlandse 
doelgroepen. In deze vorm zijn de activiteiten niet subsidiabel. 


• De samenwerking tussen de genoemde havensteden moet worden 
geformaliseerd. De deelnemende steden moeten als partner zowel 
inhoudelijk als financieel een bijdrage leveren. 


• De duurzaamheid moet worden gewaarborgd. Hiertoe is een businessplan 
nodig waarin wordt weergegeven hoe het Demokratieschiff ook na een 
looptijd van vier jaar in de toekomst nog grensoverschrijdend wordt ingezet. 


• Wanneer aan de hierboven genoemde punten wordt voldaan, moet de 
aangevraagde INTERREG-bijdrage onder € 700.000 blijven. 


De heer Tonks geeft aan het probleem in te zien en het project gericht op de 
kanttekeningen te gaan herzien.  
 
Standpuntbepaling: 
De commissie sluit zich aan bij de kanttekeningen van de Interreg-partners en 
komt tot de slotsom dat het project met het volgende advies met de volgende 
kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden doorgezonden: 
 
• De INTERREG-partners zijn nog niet overtuigd van het 


grensoverschrijdende karakter van het project. Er zouden meer 
daadwerkelijke Nederlands-Duitse activiteiten moeten plaatsvinden. De 
activiteiten beperken zich momenteel te zeer tot puur Duitse en Nederlandse 
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doelgroepen. In deze vorm zijn de activiteiten niet subsidiabel. 


• De samenwerking tussen de genoemde havensteden moet worden 
geformaliseerd. De deelnemende steden moeten als partner zowel 
inhoudelijk als financieel een bijdrage leveren. 


• De duurzaamheid moet worden gewaarborgd. Hiertoe is een businessplan 
nodig waarin wordt weergegeven hoe het Demokratieschiff ook na een 
looptijd van vier jaar in de toekomst nog grensoverschrijdend wordt ingezet. 


• Wanneer aan de hierboven genoemde punten wordt voldaan, moet de 
aangevraagde INTERREG-bijdrage onder € 700.000 blijven. 


Besluit: 
Het project moet wat de hierboven genoemde punten betreft, verder worden 
uitgewerkt en vervolgens opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
 


PUNT 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNT 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Financiën 
Jaarafsluiting 2016 
De voorzitter meldt dat de jaarafsluiting in maart 2017 is gecontroleerd door 
accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster. Er is een 
accountantsverklaring zonder beperkingen afgegeven. Het jaar 2016 is met een 
positief resultaat ter hoogte van € 45,55 afgesloten.  
 
De heer Van Oerle informeert naar de hoogte van de huur voor Haus 
Schmithausen. Mevrouw Knoor legt uit dat de huurprijs inderdaad zeer laag is, 
maar dat de Euregio Rijn-Waal zich in reactie hierop middels het huurcontract 
heeft verplicht in beperkte mate bij te dragen aan de onderhoudskosten.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
a. Stand van zaken Windmolens Reichswald Kranenburg   
De heer Kochs schetst de stand van zaken van het project Windmolens in 
Kranenburg. De vergunning voor de bouw is in eerste instantie afgewezen, maar 
de firma ABO Wind is al tegen dit besluit in beroep gegaan. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
b. Grensoverschrijdend openbaar vervoer (treinverbinding Arnhem-


Zevenaar-Emmerich-Düsseldorf) 
 
Mevrouw De Ruiter licht kort de stand van zaken toe van dit project betreffende 
openbaar vervoer/treinverbinding.  
 
Besluit: 
Kennisneming 
 
c. Euregio-Wegwijzer 
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Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de Wegwijzer hoog gewaardeerd wordt.   
 


Besluit: 
Kennisneming 
 
d. Resultaat Tweede Kamerverkiezing in Nederland 


 
Besluit: 
Kennisneming 
 
e. Stand van zaken Bidbook Euregionale 2022 


De heer Tonks wijst er nog eens op dat ondanks de afwijzing voor de 
Euregionale 2022 het positieve effect van de netwerkvorming is gebleven. 
De heer Van Oerle vraagt het dagelijks bestuur te verzoeken dit nu 
bestaande netwerk te blijven onderhouden.  
 


Besluit: 
Kennisneming 
 
f. Grensoverschrijdende inzet reddingsvoertuigen 
 
Besluit: 
Kennisneming  
 
 


PUNT 7 Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Jansen van de provincie Gelderland wijst er op dat in „Forum 
internationaal Gelderland“ vaak artikelen worden gepubliceerd over de Duits-
Nederlandse samenwerking. Deze zijn onder de volgende link te vinden. 
https://internationaal.gelderland.nl 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15:30 uur. 
 


 
 
Kleve, 17 mei 2017 
 
W. Knoor 
Ambtelijk secretaris 



https://internationaal.gelderland.nl/
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Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland


Projecttitel: EnerPRO


Volledige projectaanduiding: Kaderprojekt innovatieve Energieproducten - EnerPRO


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


Stand van zaken per: 3-8-2017


Lead partner


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


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


Naam: KplusV
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)


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


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


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


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


Overige projectpartners
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Samenvatting project


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


Concrete maatregelen en activiteiten
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WP1 - Sensibiliserend informeren van het MKB


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


Er zijn zowel informatiebijeenkomsten als workshops voorzien







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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


veranderingen brengt het project teweeg?


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


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


13/17







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


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


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


centrale doelstelling van het operationeel Programma:


• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties


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


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


grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


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


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


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


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


klimaatdoelstellingen.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Zonnecellen


• Zonnekrachtcentrale


• Brandstofcellen en Waterstoftechnologieën


• Energieopslag


• Stroomnetten


• Systeemintegratie van hernieuwbare energie


• Energie-efficiënt bouwen en wonen, inclusief decentrale energievoorziening


• Energie-efficiënte productiemethoden (industrie, handel diensten)


• Energie-efficiënte sleutelelementen in de elektromobiliteit


• Overige veelbelovende technologieën van hernieuwbare Energie


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


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


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


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


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


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


een van de ondernemingen een mkb-bedrijf zijn.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?


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


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


zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?


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


ontwikkeling van de regio:


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


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


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


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


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


grensgebied en bestendige R&D-relaties. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


het project. 


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


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


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


ondernemingen. Verdere producttoepassingen kunnen ontwikkeld worden en productieketens kunnen worden 


uitgebouwd.


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


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


gemotiveerd raken.


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


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


projectpartners als hun samenwerking met de deelnemende ondernemingen.
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Totaal


(-) Inkomsten


Personeelskosten


Overige kosten


€  1.479.803,00


€  2.498.287,00


Geraamde subsidiabele projectkosten


€  3.978.090,00


Geplande kosten


Financier Privaat / Publiek Totale financiering %


€  1.300.000,00 32,68 %


€  1.300.000,00Privat / Privaat 32,68 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Privat / Privaat 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %


€  2.678.090,00 67,32 %


€  1.989.045,00Öffentlich / Publiek 50,00 %


€  206.715,00Öffentlich / Publiek 5,20 %


€  344.522,00Öffentlich / Publiek 8,66 %


€  45.936,00Öffentlich / Publiek 1,15 %


€  45.936,00Öffentlich / Publiek 1,15 %


Eigenbeitrag / Eigen bijdrage


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


Scientific Research TNO)


SWK E² - Institut für Energietechnik und 


Energiemanagement


KplusV
Zentrum für Innovative Energiesysteme  
Euregio Rhein-Waal


INTERREG-Finanzierung / INTERREG-
financiering


EFRE / EFRO


Ministerie van Economische Zaken


MWIDE NRW


Provincie Gelderland


Provincie Limburg


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


€  3.978.090,00Totaal 100 %


Voorgestelde financiering
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Begroting 2018 
 
 
De begroting 2018 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens het 
NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten is er een positief bedrijfsresultaat 
voorzien van € 9.109,00 
 
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 huidige bekende gegevens voor de Interreg V-subsidieperiode zijn onder de 
productgebieden 01 intern beheer op productbeheer P018 Interreg V A begroot. 
Het arbeidsprogramma EURES wordt sinds 2016 onder het beheer van Bundesagentur für 
Arbeit doorgevoerd. De Euregio Rijn-Waal is vooralsnog partner in dit programma.  
Het Interreg V C project Interreg Europe KissMe werd in October 2016 goedgekeurd en de 
financiele raming voor de jaren 2018 tot 2019 is in de begroting opgenomen. 
 
Bij de bijgevoegde begroting zijn slechts de totale winst- en verliesrekening en de 
liquiditeitsrekening gevoegd. De complete begroting 2018 vindt u op de website 
www.euregio.org organisatie organisatiestructuur  financiën van de Euregio Rijn-Waal 
en kan daar worden gedownload.  
 
 
Besluitvoorstel: 
 
Ter bespreking en kennisneming. 



http://www.euregio.org/
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AGENDA 


 
 
Punt 1  Begroeting en Opening  
 
 
Punt 2  Verslag van de vergadering d.d. 11 mei 2017  


(toegezonden per mail d.d. 8 juni 2017) 
 
 
Punt 3  INTERREG V A Deutschland-Nederland (bijlage) 
 


1. Actuele stand van zaken INTERREG VA   
 
a) Verslag uit de stuurgroepen juni 2017 en oktober 2017 
b) Projectoverzicht INTERREG VA 


 
2. Nieuwe projectvoorstellen en standpuntbepaling 


 
a) Bel Air 
b) Heavy Duty 
c) EnerPro 


 
 
Punt 4  Begroting 2018 
 
 
Punt 5  Presentatie “Zicht op heden en verleden” 


 
 


Punt 6  Mededelingen/Rondvraag  
   


a) Mededeling van de Europese Commissie - Groei en samenhang in de 
grensregio’s van de EU bevorderen (bijlage) 
 


b) Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Nederland en uitslag van de 
verkiezingen van de Bondsdag in Duitsland 
 


c) Vooraankondiging Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 


d) Vergaderschema 2018 (bijlage) 
 


 
Punt 7  Sluiting 
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Projectoverzicht INTERREG VA  
 
Het bijgevoegde projectoverzicht INTERREG VA bevat een overzicht van alle goedgekeurde 
projecten en projectconcepten die bij het Regionale Progammamanagement bij de Euregio 
Rijn-Waal zijn ingediend. Tevens is er een overzicht met projectbeschrijvingen per prioriteit 
bijgevoegd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
Mio.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
100% van de middelen in projecten vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor tot nu 
toe 9 projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen 
goedgekeurd. Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen daarom direct 
ten goede aan projecten uit de Euregio Rijn-Waal. Voor nieuwe bovenregionale projecten 
zijn geen INTERREG-middelen meer beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) zijn inmiddels ca. 7,5% van de middelen in projecten vastgelegd. Hier werden 
tot nu toe maar 2 projecten goedgekeurd. Voor nieuwe regionale projecten is nog een 
INTERREG-budget ter hoogte van € 8,2 milj. beschikbaar.  
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 86% van de regionale middelen 
(INTERREG budget € 20,8 milj.) in 17 projecten vastgelegd. Voor nieuwe regionale projecten 
is nog een INTERREG-budget ter hoogte van € 2,9 milj. beschikbaar. 
 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 11,1 milj. voor 
regionale ERW-projecten beschikbaar. 
 
Het tempo van de committering van middelen in het huidige INTERREG V A programma is 
duidelijk hoger dan het in het vorige INTERREG IV A programma; deze situatie geldt voor 
alle 4 Euregio’s in het INTERREG-programma. 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming  
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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen en standpuntbepaling 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor Financiën en Projecten ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 
a) Bel Air 
b) Heavy Duty 
c) EnerPro 
 
De projecten behoren inhoudelijk tot een Strategisch Initiatief. Het project Bel Air behoort tot 
het Strategisch Initiatief „Agrobusiness & Food“, het project Heavy Duty behoort tot het 
Strategisch Initiatief „High Tech Systems & Materials (HTSM)“ en het project EnerPro 
behoort tot het Strategisch Initiatief „Energie & CO2-reductie“. 
 
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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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE – Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van 
de EU 
 
Op 20-09-2017 werd de gepubliceerde mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
EP „Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU“ gepresenteerd. 
Deze mededeling benadrukt de betekenis van de grensregio’s en de betekenis van het 
weghalen/verminderen van grensbarrières: Als namelijk slechts 20 % van de bestaande 
obstakels uit de weg zou worden geruimd, zou het bbp van de grensregio’s met 2 % extra 
groeien. 
  
Er worden 10 actiethema‘s/ handelingsvoorstellen geïdentificeerd en concrete maatregelen 
voorgesteld, die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Zo zal er o.a. een "Border 
Focal Point" bij de EU-Commissie worden ingericht. 
 
De 10 actiethema‘s/ handelingsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat. 
 
1. Samenwerking en uitwisselingen intensiveren  
2. Het wetgevingsproces verbeteren  
3. Grensoverschrijdende overheidsdiensten bevorderen  
4. Betrouwbare en begrijpelijke informatie en bijstand verstrekken  
5. Grensoverschrijdende werkgelegenheid ondersteunen  
6. Meertaligheid in grensregio's bevorderen  
7. De grensoverschrijdende toegankelijkheid bevorderen  
8. Samenwerking in de gezondheidszorg bevorderen  
9. Bij grensoverschrijdende samenwerking beter rekening houden met het juridische en 


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


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








Vergaderschema Euregio Rijn-Waal 2018 
 
 


 
Dagelijks Bestuur:     Vrijdag  12 januari  9.00 uur 


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


Vrijdag    7 september   9.00 uur 
Vrijdag 12 oktober  9.00 uur 


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


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


 Donderdag    8 november  14.00 uur 
 
 
Financiële Controlecommissie:  Vrijdag    4 mei   08.30 uur* 
 
 
Netwerkbijeenkomst Euregioraad: Donderdag   22 maart  14.00 uur 
 
 
Euregioraad:     Donderdag     7 juni  14.00 uur 


Donderdag   22 november  14.00 uur 
 


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





		Commissie voor Grensoverschrijdende

		Maandag       23 april   14.00 uur

		Commissie voor Financiën en

		Projecten:     Donderdag  26 april  14.00 uur

		Financiële Controlecommissie:  Vrijdag    4 mei   08.30 uur*






 
 
 
 
 
 
 
Commissie voor financiën en projecten 
 
 
 
 
 
 
 
Kenmerk/Referentie:  17.1499/II.2.2./WK/ha 
Datum:    26-10-2017 
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, nodigen wij u uit voor de 
36ste vergadering van de Commissie voor financiën en projecten  


 
op 9 november 2017 om 14.00 uur in het t`Peeske, Peeskesweg 12 in 7037 CH Beek 
(Gemeente Montferland).  
 
 
U ontvangt hierbij de agenda van de vergadering en een toelichting daarop. 


  
drs. J.P.M. Kamps / secretaris 
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Vergaderschema 2018  
 
Bijgevoegd is het vergaderschema 2018 van de Euregio Rijn-Waal. De vergaderingen van 
de Commissie voor Financiën en Projecten staan gepland voor: 
 
 Donderdag 26 april, 14.00 uur 
 Donderdag 8 november 14.00 uur 
 


 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 





		Ter kennisneming
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INTERREG VA 


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


(Düsseldorf) 
Projectpartners SWK E² - Insitut für Energietechnik und 


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


Projectvolume 3.978.090,00 € 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   


 


 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  


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


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


Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a. het Wirtschaftsministerium NRW, de 
provincie Gelderland, provincie Limburg, de 
provincie Noord-Brabant en het Ministerie 
van Economische Zaken. 
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Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 


  


Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   


 


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


 


 





