
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de  
Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
 
 
 
Kenmerk: 16.1565nl/III.3.3/HR 
Datum:  10 oktober 2016 
Contactpersoon: Heidi de Ruiter 
E-mail:  deruiter@euregio.org 
Doorkiesnr.: 0049-2821-7930-22 
Onderwerp: 51ste  vergadering van de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de 51ste vergadering van de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding. De vergadering vindt plaats op: 
 
 

maandag 24 oktober om 14.00 uur, 
in het Euregio-Forum, Emmericher Straße 24, 47533 Kleve 

 
 
In de bijlage ontvangt u de agenda en een toelichting op de agenda. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. J.P.M. Kamps 
Secretaris Euregio Rijn-Waal 
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Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
 
Besluit over de subsidiëring van de tot nu toe bij de Euregio Rijn-Waal ingediende aanvragen 
op het gebied van “Grensoverschrijdende Verstandhouding” (203020/16 91 t/m 103). Een 
korte beschrijving van de activiteiten is in de bijlage opgenomen. 

 

 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met de voorgestelde ondersteuning van de genoemde mini-projecten. Voor 
afgifte van de toezegging zal indien noodzakelijk de projectbegroting beperkt worden tot de 
grensoverschrijdende projectonderdelen.  
 
 
 
 

 
 
 

 



Unterprojekt-
Nr.

Antragssteller Partner Aktivität Anzahl 
Teilnehmer

Datum Aktivität Geplante 
förderfähige 
Kosten

Beantragt Zuschuss Mitglieds-
gemeinde

Bemerkungen Bewilligungsd
atum

Eingangsdat
um Antrag

2016M091
Stg Maas en Waal dijkensport Leichtathletik Nütterden, Skate 

Team Goch
Dijkensport 6000 03.09.2016 en 

04.09.2016
2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Maas en Waal 24.10.2016 Nur per E-

Mail

2016M092
Stg Graef Voort, Grave Round Camopy Parachuting 

Team D
WOII, Herdenking Bevrijding 17.09.2016 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Grave 24.10.2016 20.07.2016

2016M093
Musikschulen des Kreises Kleve Improva Varsselder KeyboardXperience 2016 50 20.11.2016 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve 24.10.2016 22.07.2016

2016M094
Stg Mariakapel Holthees ArToll e.V. Kunstprojekt 26.08.2016 - 

11.09.2016
2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Boxmeer 24.10.2016 09.08.2016

2016M095
Verein der Vogelfreunde 
Pfalzdorf 1984 eV 

Groesbeekse Vogelvrienden Tentonstelling 29.10.2016 en 
30.10.2016

1.000,00 € 500,00 € 500,00 € Bedburg-Hau 24.10.2016 23.09.2016

2016M096
Stichting Wandelen in Vrijheid Gemeinde Kranenburg Euregio Vrijheidswandeling 372 18.09.2016 1.675,00 € 212,50 € 212,50 € Berg en Dal, 

Kranenburg
24.10.2016 09.09.2016

2016M097
Kon. Zangvereeniging Nijmeegs 
Mannenkoor

Akkordeon -Orchester Veen Musik Weihnachtskonzert 19.09.2016 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

2016M098 Racing Fans Hasselt e.V. Baarlose Trial Club BTC Trial racing 06.10.2016 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kalkar 24.10.2016 05.09.2016

2016M099
Batouwe Basketbal Duitse Basketbal Bond 3x3 crossover tour grensbreed 23-09-2016 tot 

22.10.2016
2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Lingewaard 24.10.2016 Nur per E-

Mail

2016M100
Vereeniging Kiwanis Maas en 
Niers Gennep

Div D und NL Vereine Kiwanis Maasduinenloop ? 06.11.2016 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Gennep 24.10.2016 Nur per E-
Mail

2016M101
TV Bergh 's-Heerenberg Eintracht Emmerich Euregio Tennistoernooi ? 1.300,00 € 650,00 € 650,00 € Montferland, 

Emmerich
24.10.2015 Nur per E-

Mail

2016M102
Judo Rzu Maasduinen Div D und NL Vereine Toernooi ? 02.10.2016 2.415,50 € 1.000,00 € 1.000,00 € Bergen 24.10.2016 Nur per E-

Mail

2016M103
Stichting Euregio Endurance Distanzreitverein Niederrhein 

e.V. 
Euregio Endurance Ysstelsteyn 75-100 11.+ 12.05.2017 1.920,00 € 920,00 € 920,00 € Boxmeer 24.10.2016 Nur per E-

Mail

Totaal 24.810,50 € 12.282,50 € 12.282,50 €

Ausschuss für Grenzüberschreitende Verständigung 
Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding
24.10.2016
TOP 3a Anlage / Punt 3a Bijlage
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Stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject prioriteit II INTERREG V 
 
Het totale budget voor mini-projecten binnen het Kaderproject prioriteit II INTERREG V is 
vastgelegd op € 300.000,00 voor de periode 01-09-2015 t/m 31-07-2022.  
 
Budget mini-projecten     €  300.000,00 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2015:   €    17.184,02   
Toegezegde subsidie mini-projecten 2016:   €    68.139,34   
                  ------------------- 
Restbudget:       €  214.676,64 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Terugkoppeling windmolenoverleg Reichswald  
 
Nadat op 1 september een eerste overleg over het thema “windmolens in het Reichswald” 
heeft plaatsgevonden, vinden deze burgemeester-overleggen regelmatig plaats. De 
gesprekken worden door burgermeester Van Soest in zijn functie als voorzitter van deze 
commissie geleid.  
 
De laatste bijeenkomst vond op 26 september jl. plaats. 
 
Er werd vastgesteld, dat de informatiestroom van de gemeente Kranenburg en ABO Wind 
naar Berg en Dal en Gennep nog niet altijd optimaal verloopt. Zo werden de Nederlandse  
gemeenten niet (Berg en Dal) of te laat (Gennep) geïnformeerd over een 
informatiebijeenkomst die door ABO Wind en Wald und Holz NRW in Kranenburg werd 
georganiseerd. Er is daarom afgesproken dat Kranenburg alle informatie over nieuwe 
ontwikkelingen en bijeenkomsten met betrekking tot het geplande windmolenpark pro-actief 
doorgeeft.  
 
Verder werd de procedure rondom de inzage- en inspraaktermijn met betrekking tot het 
nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Kranenburg besproken. Deze termijn wordt naar 
alle waarschijnlijkheid eind oktober / begin november bekend gemaakt.  
 
Ook de procedure rondom de vergunningsaanvraag voor de windmolens, die ABO Wind bij 
de Kreis Kleve heeft ingediend, is besproken. Ook de Euregio Rijn-Waal en de gemeenten 
Berg en Dal zijn door de Kreis Kleve in de gelegenheid gesteld een standpuntbepaling af te 
geven. Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft besloten, geen inhoudelijke 
standpuntbepaling in te dienen, maar er nogmaals op te wijzen, dat ook de Nederlandse 
buurgemeenten gedurende het gehele proces voldoende geïnformeerd moeten worden en in 
de gelegenheid moeten worden gesteld volwaardig aan de diverse procedures deel te 
nemen.  
 
Er is afgesproken om in eerste instantie geen nieuw overleg te plannen. De gemeenten 
melden zich bij de Euregio Rijn-Waal, zodra zij vaststellen, dat een nieuw overleg gewenst 
is.  
 
 
Besluitvoorstel: 
 
Ter kennisneming 
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Grensoverschrijdende inzet ambulances/Rettungsdienst 
 
Dit voorjaar heeft zich in Herongen (bij Straelen in de Kreis Kleve) een incident voorgedaan, 
waarbij een man is overleden. Daarbij is gebleken, dat de Duitse ambulance om 
verschillende redenen een zeer lange aanrijtijd had. De Nederlandse ambulancediensten 
werden ondanks de ligging nabij de grens niet om assistentie gevraagd. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft Ulrich Francken in zijn functie als plv. Euregio-voorzitter een 
gesprek met Landrat Spreen van de Kreis Kleve gevoerd over de grensoverschrijdende inzet 
van ambulances. Er werd besloten, dat het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal de 
verantwoordelijek ministeries in Nederland, Duitsland en Nordrhein-Westfalen aan zou 
schrijven met het verzoek om een snelle opheldering (bijlage). 
 
Het Ministerie voor volksgezondheid in Berlijn heeft inmiddels een uitvoerige reactie 
afgegeven (bijlage), waaruit blijkt, dat dit onder de verantwoordelijkheid van de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen valt.  
 
Inmiddels heeft, naar aanleiding van het voorval in Herongen, op 25 augustus een gesprek 
plaatsgevonden tussen MGEPA NRW (Ministerie voor Volksgezondheid van Nordrhein-
Westfalen) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de grensoverschrijdende inzet 
van ambulances.  
 
Er is afgesproken om de reeds bestaande inventarisering te actualiseren. Aan Duitse zijde 
zijn hiervoor de Rettungsdienste van de Kreise Kleve en Viersen gevraagd. De Kreis Kleve 
heeft inmiddels een zeer uitvoerige en duidelijke stellingname afgegeven (bijlage). Het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft telefonisch medegedeeld eveneens reeds enkele 
reacties te hebben ontvangen. De reacties vormen de basis voor een tweede gesprek, dat 
nog dit jaar zal plaatsvinden. De datum is nog niet bekend.  
 
 
Besluitvoorstel: 
 
Ter kennisneming 
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Euregio Rhein-Waal
Euregio Rijn-Waal

Emmericher Straße 24

D-47533 Kleve

t : +49 (O)28 21 79 30 - 0
f : +49 (0)28 21 79 30 - 30

e: info@euregio.org
i : www.euregio.org

Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. Minister-President Mark Rutte

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

Datum: 12.05.2016

Kenmerk: 16.0664.Il.3/SK/tr

Contactpersoon: Thea Remers
Doorkiesnr.: 0€)49-2821-793023

E-mail: remers@euregio.org
Betreft: Ambulancevervoer in de grensregio

Excellentie,

De grensoverschrijdende inzet van ambulancevervoer in het Nederlands-Duitse
grensgebied is helaas na meer dan 20 jaar overleg nog steeds niet geregeld. De knelpunten
op het gebied van bevoegdheden, vergoedingen en verzekering zijn reeds in 1999 in het
kader van een grensoverschrijdend zorgproject van de Euregio Rijn-Waal ge'rnventariseerd
en in kaart gebracht.

Duidelijke afspraken over de grensoverschrijdende inzet van ambulancevervoer kunnen een
belangrijke bijdrage leveren om ook in het grensgebied aan de normen voor de aanrijtijden te
voldoen. Ook in het geval van beperkte beschikbaarheid van ambulancevervoer vanwege
inzet elders, kan grensoverschrijdende hulp uitkomst bieden en levens redden.

Onlangs bleek in het grensplaatsje Herongen, slechts 7 km verwijderd van Venlo, dat
ambulancevervoer uit Nederland wellicht sneller ter plaatse had kunnen zijn dan de Duitse
ambulance. Hoewel de Duitse ambulance binnen de voorgeschreven aanrijtijd aanwezig
was, had tijdwinst wellicht een leven kunnen redden.

In 2015 hebben de verantwoordelijke Ministeries van Nederland, Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen afgesproken een overeenkomst op te stellen om de grensoverschrijdende
inzet van ambulancevervoer te regelen.

Publiekrechtelijk Duits-Nederlands
samenwerkingsverband
Niederländisch-Deutscher
öffentlich-rechtlicher Zweckverband

Sparkasse Kleve (D)
Konto 5 016 654 ? BLZ 324 500 00

IBAN: DE03 3245 0000 C)005 0166 54

BIC: WELADEDIKLE

Rabobank Groesbeek (NL)
Rek. Ni 32.66.22.l0'l

IBAN: NL13 RABO 0326 6221 01

BIC: RABONL2U



Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal richt een dringend appel aan de
verantwoordelijke Ministers om het grensoverschrijdende ambulancevervoer met grote
voortvarendheid ter hand te nemen en de aangekondigde overeenkomst op zeer korte
termijn te sluiten en in werking te laten treden.

Een gelijkluidend schrijven is aan de Duitse Bundeskanzlerin verstuurd.

Hoogachtend,

drs. H.M.F. Bruls

Voorzitter

!Q4.
U. Francken

plv. Voorzitter

/

( l

/
/

drs. J.P.M. Kamps
Secretaris

Kopie: Minister Edith Schippers

Bijage: Commissiebrief Tweede Kamer van 26 maart 2016



Commissie 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

24-10-2015 
Punt 6 

 
Grensoverschrijdend openbaar vervoer 
 
Sinds dit voorjaar begeleidt de Euregio Rijn-Waal op verzoek van de Duitse 
vervoersmaatschappij NIAG gesprekken tussen de NIAG, Breng/Connexxion en de provincie 
Gelderland. Onderwerp van de gesprekken is in eerste instantie de wens van de NIAG om 
lijn 58 van Emmerich-Kleve via het station in Nijmegen door te trekken naar de campus in 
Nijmegen en tegelijkertijd de dienstregeling tot een halfuursdienst te intensiveren. Deze wens 
leeft o.a. ook sterk bij de bevolking en ook de gemeente Nijmegen heeft in het kader van het 
programma “Beter benutten vervolg” belangstelling voor deze variant. 
 
Zowel de provincie Gelderland als Breng/Connexxion staan niet onwelwillend tegenover de 
plannen van de NIAG. Voor Breng/Connexxion zou dit betekenen, dat zij de onrendabele lijn 
57 van Kranenburg niet meer hoeven te rijden. De provincie Gelderland geeft aan dat 
verbetering van het grensoverschrijdende openbaar vervoer onderdeel is van het 
coalitieakkoord van de Provincie Gelderland. Wel stelt de Provincie als harde eis, dat de 
ritten van de 57 door de 58 worden gecompenseerd en dat er in Beek een opstappunt blijft. 
 
Om alle mogelijke route-alternatieven door te rekenen heeft de Provincie Gelderland aan 
onderzoeksbureau Movares de opdracht gegeven hier naar onderzoek te doen. De 
bovengenoemde partijen willen aan de hand van business cases graag duidelijk uitgewerkt 
hebben wat de financiële en maatschappelijke effecten van de bovenstaande varianten 
precies zouden zijn: wat zijn de meerkosten, welke kosten vervallen en kan er een 
inschatting gemaakt worden van de extra inkomsten door een stijging van het aantal 
reizigers. Doel is om (politiek) draagvlak te verkrijgen bij de betrokken partners voor de 
uiteindelijk te kiezen oplossing.  
 
Daarnaast is ook een directe verbinding tussen Emmerich en Doetinchem onderwerp van 
gesprek. Hiertoe is ook Arriva in het overleg vertegenwoordigd. Vanuit de gemeenten 
Montferland en Oude IJsselstreek is bij de Euregio Rijn-Waal herhaaldelijk aangegeven, dat 
de huidige verbinding met een overstap in ´s-Heerenberg niet voldoet. Arriva heeft 
aangegeven sceptisch te zijn over wijzigingen in deze verbinding, aangezien met de 
spoorverbinding Arnhem-Düsseldorf via Zevenaar een parallel alternatief komt te bestaan 
voor reizigers van Doetinchem naar Emmerich en verder naar Düsseldorf. 
 
Gezien het feit dat de verbetering van de OV-verbinding Doetinchem – Kleve ook in het 
coalitieakkoord van de Provincie Gelderland is opgenomen is besloten om eveneens deze 
variant in het onderzoek mee te nemen, zodat ook voor deze verbinding onderbouwd kan 
worden wat de kosten en eventuele baten zijn van de directe verbinding Emmerich-
Doetinchem, waarbij doorreizen naar Kleve wordt meegenomen.  
 
Een volgend gesprek zal plaatsvinden op 12 oktober de Euregio Rijn-Waal. De uitkomsten 
van het onderzoek zullen dan worden gepresenteerd. In de commissievergadering op 24 
oktober zal hierover kort bericht worden.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Korte bespreking en ter kennisneming 
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Kandidatuur Euregionale 2022 en 2025  
 
De REGIONALE is een initiatief van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Doel is het om 
zich als gevolg van de internationale en nationale concurrentie gezamenlijk als regio te 
positioneren en daarmee de regio als aantrekkelijke leef- en werkomgeving concurrerend op 
te stellen. Als een regio de regionale krijgt toegewezen, worden de voorgestelde 
maatregelen met voorrang met middelen uit de bestaande subsidieprogramma´s 
ondersteund.  
 
Ter informatie is een door de Stadt Duisburg opgestelde informatieve notitie bijgevoegd. 
 
De Region Niederrhein heeft zich voor een kandidaatstelling als Euregionale uitgesproken, 
dat betekent een Regionale voor dit Duits-Nederlandse grensgebied. De kern van dit gebied 
wordt gevormd door de Kreise Kleve en Wesel, de Stadt Duisburg en de Stadt Düsseldorf 
aan Duitse zijde en de provincie Gelderland aan Nederlandse zijde. Ook de Kreise en 
gemeenten aan de Mitteler Niederrhein, vertegenwoordigd in de Standort Niederrhein GmbH 
en verdere mogelijke partners, bijv. uit Limburg en Noord-Brabant, worden uitgenodigd om 
zich aan te sluiten.  
 
In het kader van een People to People project wordt het bidbook voor de Regionale door de 
Regionalagentur Niederrhein opgesteld. De Provincie Gelderland ziet een deelname in 
principe positief. De indieningstermijn eindigt op 9 december 2016. Deze termijn geldt voor 
zowel de Regionale in 2022 als die in 2025. 
 
Besluitvoorstel: 
Korte bespreking en kennisname 

 
 
 
 



1 

 

Ausschuss 
Grenzüberschreitende Verständigung 

 24-10-2016 
Punt 7 Bijlage 

 

Kandidatuur voor de REGIONALEN 2022 en 2025  als „EUREGIONALE  XXL“; 

hier: Informatie over de actuele stand van zaken  

I. Bschrijving concept REGIONALEN 

De REGIONALEN zijn projecten, die na afloop van de looptijd, in een zgn. presentatiejaar 
aan het publiek worden voorgesteld. Als voorbeeld voor deze vorm van publieksgerichte, 
projectgeörienteerde, regionale samenwerking dient de Internationale Bauausstellung (IBA) 
Emscher Park. De Stadt Duisburg profiteert hier sinds de jaren ´90 in aanzienlijke mate van, 
o.a. met de projecten ‚Landschaftspark Duisburg-Nord‘, ‚Hafenstadtteil Duisburg-Ruhrort‘, en 
‚Innenhafen‘. Al deze projecten hebben inmiddels bewezen een duurzaam karakter te 
hebben.  

De REGIONALEN als instrumenten van de geregionaliseerde structuurpolitiek van 
Nordrhein-Westfalen gaan terug op een kabinetsbesluit uit 1997 van de deelstaatregering. 
De verantwoordelijkheid ligt bij het Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr (MBWSV) van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De REGIONALEN vormen een 
aanbod van het land aan regio´s om hun regionale profiel aan te scherpen. Doel is het om 
zich als gevolg van de internationale en nationale concurrentie gezamenlijk als regio te 
positioneren en daarmee de regio als aantrekkelijke leef- en werkomgeving concurrerend op 
te stellen.  
 
Als een regio de regionale krijgt toegewezen, worden de voorgestelde maatregelen met 
voorrang met middelen uit de bestaande subsidieprogramma´s ondersteund. De regio´s 
kunnen hun potentieel op het gebied van stedenbouw, milieu, economie, cultuur, onderwijs 
en kennis ontwikkelen.  

II. De meerwaarde: Voorbeeld REGIONALE 2010 Köln/Bonn 

De meerwaarde van de deelname aan de REGIONALEN ligt nicht alleen in de subsidie zelf, 
maar ook in de hefboomwerking van de subsidie, die vaak leidt tot investeringen door 
derden.  

De betekenis van de REGIONALE 2010 voor de regio Köln/Bonn is nog steeds groot, want 
voor de gedefinieerde thema´s werden in een proces van 2001 tot 2011 de mogelijkheden 
van de regio zichtbaar en beleefbaar ontsloten. Door het format van een structuurprogramma 
en door het geconcentreerde werk van alle spelers gedurende een vastgelegde periode 
konden samenwerkingen worden uitgebreid en de toekomstige koers worden bepaald. 
Financiële prikkels waren natuurlijk een impuls om vele projecten te starten, waarvan nu hun 
structurele effect blijkt. 

Belangrijk was de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal bewustzijn, dat er nu nog steeds is 
en ook nu nog de basis vormt voor de samenwerking in de regio Köln/Bonn. Er is een 
platform voor vernieuwende en duurzame omgang met de eigen leefomgeving ontstaan, 
waarbij alle maatschappelijke lagen betrokken zijn.  
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Een overzicht van de 53 projecten van de REGIONALE 2010 Köln/Bonn is te vinden onder: 

http://www.regionale2010.de/projekte/index.html 

Hier zijn ook de projectbeschrijvingen en financieringsmodellen van alle projecten te vinden, 
bijvoorbeeld voor het project „Neue Bahnstadt Opladen“: 

http://www.regionale2010.de/projekte/projekt/wachstum-und-wandel-gestalten/neue-
bahnstadt-opladen/index.html 

Kosten/Financiering „Neue Bahnstadt Opladen“: 

- 119 mil. euro (tot 2020)  
- Bondsregering, deelstaat Nordrhein-Westfalen, Stadt Leverkusen en derden 
- Subsidieterreinen: stadsvernieuwing, verkeer 

De tot nu toe gedane overheidsinvesteringen hebben geleid tot omvangrijke investeringen 
door derden op het gebied van stedenbouw en stadsvernieuwing.  
 

III. Achtergrondinformatie over de actuele stand van zaken „EUREGIONALE  XXL“ 

Voor de deelname voor de nominatie voor de REGIONALEN 2022 en 2025 lijkt met name de 
in het kader van de partneralliantie samengestelde “EUREGIONALE XXL” doorslaggevend 
te zijn. De kandidatuur wordt door de Regionalagentur NiederRhein gecoördineerd. De 
RegionalAgentur Niederrhein is volgens de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 
(NIHK) en de Euregio Rijn-Waal hiervoor het meest geschikt.  

Als huidige voorzitter van de stuurgroep NiederRhein heeft de directeur Dr. Dietzfelbinger 
(NIHK) het op zich genomen, ook op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-
Waal, te toetsen in hoeverre de  grensoverschrijdende regio Euregio Rijn-Waal het plan voor 
een kandidatuur voor de REGIONALEN 2022 en 2015 kansrijk is.  

Het hieruit voortgekomen gebied voor de EUREGIONALE XXL is inclusief en beperkt zich 
niet tot het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal (Kreis Kleve, Kreis Wesel, Stadt Duisburg 
en Stadt Düsseldorf en de Provincie Gelderland). Ook de Kreise en gemeenten van de 
Mittelere Niederrhein en de provincie Limburg worden uitgenodigd om deel te nemen.  

 

Informatie over de verdere procedure  

Er is slechts weinig tijd om de kandidatuur voor de REGIONALE voor te bereiden (het 
bidbook moet tot 9 december 2016 zijn ingediend en moet worden ondersteund door een 
schriftelijke principiële goedkeuring door betrokken de Kreis- en gemeenteraden).  

 -       Verder moeten op zeer korte termijn gezamenlijke cofinancieringsmiddelen ter hoogte 
van € 20.000,-  (plus € 5000,- door Nederlandse partijen) worden toegezegd.. 

 -       Bovendien moet in het kader van het proces een concept worden opgesteld, waarin de 
structuur en de financiering van een secretariaat voor de REGIONALE beschreven moet 
worden. Het MBWSV heeft tegenover de NIHK laten weten, dat gezien de vele partners in 
eerste instantie de aantoonbare interesse van de hoofdpartners doorslaggevend is.   

http://www.regionale2010.de/projekte/index.html
http://www.regionale2010.de/projekte/projekt/wachstum-und-wandel-gestalten/neue-bahnstadt-opladen/index.html
http://www.regionale2010.de/projekte/projekt/wachstum-und-wandel-gestalten/neue-bahnstadt-opladen/index.html
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-       De details in samenhang met het operatieve secretariaat, bijv. met betrekking tot de 
tijdsduur (2017/18 tot het presentatiejaar in 2022???), bezetting (2-3 medewerkers???) en 
eigen bijdrage (kosteloze kantoorruimte, personeel etc. ???) komen pas in een later stadium 
aan bod. In vergelijking met eerdere REGIONALEN gaat het MBWSV uit van een duidelijk 
afgeslankte versie.  

-       Het subsidiepercentage voor het gezamenlijke secretariaat hangt af van het gemiddelde 
subsidiepercentage van de deelnemende partners.  

 

Volgende data zijn bij de kandidaatstelling van belang: 

Ø  Begin september: indienen van een aanvraag voor People to People middelen bij de 
Euregio Rijn-Waal om het bidbook te kunnen samenstellen  

Ø  Tot 9 september: de Euregio Rijn-Waal keurt de People to People subsidie goed voor het 
samenstellen van het Bidbook. Direct daarna moeten drie firma´s gevraagd worden om een 
offerte af te geven voor de samenstelling van het bidbook.  

Ø  23 september tot 2 december: Samenstellen van het bidbook en overige documenten.  

Ø  Oktober/november: Besluitvorming door de gremia van de deelnemende partners.  

Ø  9  december 2016: indienen van het bidbook en overige documentatie bij het 
verantwoordelijke ministerie. 

 

Conclusie 

Als onze regio de EUREGIONALE XXL mag doorvoeren, worden de voorgestelde 
maatregelen met voorrang ondersteund met middelen uit bestaande subsidieprogramma´s. 
Zo kunnen de deelnemende steden en gemeenten hun potentieel op de terreinen 
stedenbouw, milieu, economie, cultuur, onderwijs en kennis ontwikkelen. De meerwaarde 
voor de deelnemende partijen ligt in de kans toekomstige voorbeeldprojecten te ontwikkelen 
en nieuwe investeringen door derden binnen te halen.  

De gezamenlijke doorvoering van de EUREGIONALE XXL met partners uit Nederland en de 
Mittlere Niederrhein brengt de partners van onze regio dichter tot elkaar. 

Maar: een kandidatuur voor de REGIONALE is alleen kansrijk als deze door alle acteurs in 
de regio gezamenlijk en met overtuiging daadkrachtig wordt uitgedragen. Voor een 
succesvolle kandidatuur moet de regio eerst ca. € 50.000 voor de samenstelling van het 
bidbook opbrengen. Deze middelen zijn noodzakelijk om een bureau de opdracht te kunnen 
geven voor de ontwikkeling van een projectconcept en bidbook. Deze kosten zouden 
gedeeltelijk in het kader van People to People project bij de Euregio Rijn-Waal gedragen 
kunnen worden. De helft van de kosten dient echter opgebracht te worden door de regionale 
partners. Alle genoemde regionale lichamen wordt nu gevraagd om hun deelname aan de 
kandidaatstelling voor EUREGIONALE XXL te bevestigen met een Letter of Intent.  

 



         Commissie 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

         24-10-2016 
         Punt 8a 

 

INTERREG V A – Stand van zaken 
 
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 verloopt voorspoedig.  
 
In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van 30 juni en 15 
september jl. zijn diverse regionale projecten en twee Strategische Initiatieven voor deze 
regio goedgekeurd. De onderstaande projecten werden aan de commissie voor 
grensoverschrijdende verstandhouding voorgelegd en  zijn inmiddels door de INTERREG-
Stuurgroep goedgekeurd: 

- Kwalificatienormen Bosbouw en Landschapsbeer (Kosten: € 429.499,31 - EFRO: € 
214.749,65) 

- Zicht op Heden en Verleden (Kosten: € 2.222.586,00 - EFRO: € 1.111.293,00) 
- Dynamic Borders (Kosten: € 726.831,50 - EFRO: € 363.415,50) 

De commissie heeft over alle drie de projecten positief geadviseerd. Dit advies is door de 
Euregioraad overgenomen.  
 
Het project Rheijnland Xperience dat eveneens op 18 april aan de commissie is voorgelegd 
kon nog niet worden goedgekeurd door de INTERREG-Stuurgroep. 
 
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 een overzicht met projectbeschrijvingen bijgevoegd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 
 
 
 



ERW V Projektübersicht
04.10.2016

Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner INTERREG Gremien
Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €       148.166,00 €        148.166,00 €   30.000,00 €     -  €                     326.332,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Grenzen Bewegen 788.035,50 €          394.020,00 €          98.505,00 €          -  €                 -  €                 -  €                     98.505,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 De Lernende Euregio 4.754.773,00 €       2.377.387,00 €       284.673,00 €        284.673,00 €   -  €                 -  €                     594.347,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Plug-in 778.364,42 €          389.182,21 €          91.489,52 €          -  €                 -  €                 -  €                     91.489,52 €         -  €                     -  €                     -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Krake 3.769.701,98 €       1.884.850,99 €       471.212,75 €        -  €                 -  €                 -  €                     471.212,75 €       -  €                     -  €                     -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €       955.618,02 €          161.191,59 €        60.000,00 €     30.000,00 €     -  €                     286.682,40 €       -  €                     -  €                     -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Ehealth-1health -  €                         200.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Versorgung Verbindet 4.640.682,04 2.320.341,05 €       133.889,75 -  €                 100.000,00 €   -  €                     233.889,75 €       -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €          214.749,65 €          53.687,41 €          -  €                 -  €                 -  €                     53.687,41 €         -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €       1.111.293,00 €       277.823,25 €        -  €                 -  €                 -  €                     277.823,25 €       -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,50 €          -  €                      39.232,25 €     39.252,25 €     -  €                     78.464,25 €         -  €                     -  €                     -  €                     15.09.2016 Genehmigt

Genehmigt 24.655.037,78 €     12.527.521,42 €    1.720.638,27 €    532.071,25 €   199.252,25 €   -  €                     2.512.433,33 €   -  €                     -  €                     -  €                     
Budget 20.800.000,00 €    
Restbudget 8.272.478,58 €      

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG

HTSM Druide 4.096.806,50 €       2.484.903,25 €       -  €                      91.320,01 €     -  €                 195.339,30 €      325.565,50 €       -  €                     38.906,19 €        -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Food Food Protects 9.984.334,89 €       4.992.167,45 €       138.000,79 €        138.000,79 €   138.000,79 €   621.003,53 €      1.035.005,90 €   -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Rocket 9.994.868,76 €       4.997.434,38 €       330.584,84 €        -  €                 -  €                 495.183,02 €      683.034,52 €       341.517,26 €      198.783,91 €      -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €       241.531,00 €        21.600,00 €     -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €       -  €                     67.436,00 €        -  €                     30.06.2016 Genehmigt
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €       171.662,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     171.662,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     30.06.2016 Genehmigt

Genehmigt 42.617.817,15 €     21.745.408,08 €    881.778,63 €        250.920,80 €   138.000,79 €   1.808.041,85 €   3.042.794,92 €   341.517,26 €      305.126,10 €      -  €                     

Prio Genehmigt Prio 1 Sonstige Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG
Reg 1 Intern. Netzwerkbüro 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     10.03.2016 Genehmigt

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

Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D Overijssel Drenthe Groning
HTSM DIGIPRO (IPRO) io+ 9.997.726,00 €       4.998.863,00 €       ? ? ? ? 786.931,00 €       -  €                     786.931,00 €      -  €                     ? -  €               -  €               
HTSM XCT RFID io+ 3.569.936,25 €       1.784.968,12 €       -  €                      29.905,65 €     -  €                 160.208,86 €      267.014,76 €       -  €                     76.900,25 €        -  €                     -  €                 -  €               -  €               
EnergieClean Energy io + 5.925.000,00 €       2.962.500,00 €       29.625,00 €          29.625,00 €     29.625,00 €     177.750,00 €      296.250,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     29.625,00 €     -  €               -  €               
Log I-AT (WE-Pod) io + 8.500.000,00 €       3.500.000,00 €       277.000,00 €        142.000,00 €   -  €                 629.850,00 €      692.835,00 €       356.915,00 €      -  €                     -  €                -  €                 -  €               -  €               
Reg 1 Skeiron io Dec 1.245.500,00 €       622.750,00 €          39.250,00 €          -  €                 -  €                 58.875,00 €        98.125,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
Reg 1 Regional Skills io Dec 752.000,00 €          376.000,00 €          47.000,00 €          47.000,00 €     -  €                 -  €                     94.000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                -  €                 -  €               -  €               
Reg 1 GAMES ?

14.245.081,12 €    
Prio 2
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     219.919,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
2 Green & Blue Rhine 5.000.000,00 €       2.500.000,00 €       625.000,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     625.000,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.696.662,00 €       424.720,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     424.720,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
2 Aus dem Stimmungstief ?
2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 58 586.927,00 €     293.463,50 €          17.607,81 €          -  €                 17.607,81 €     29.346,35 €        68.494,38 €         48.891,02 €        -  €                     -  €                     17.607,81 €     17.607,81 €   
2 In het spoor van Oranje 184.889,08 €          92.444,54 €            21.472,27 €          -  €                 -  €                 -  €                     21.472,27 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
2 Demokratieschiff 2.500.000,00 €       1.250.000,00 €       312.500,00 €        -  €                 -  €                 -  €                     312.500,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               
2 Oorlog en vrijheid 1.672.970,00 €       836.485,00 €          209.121,25 €        -  €                 -  €                 -  €                     209.121,25 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                 -  €               -  €               

7.548.732,04 €       

Gesamt Pipeline 45.114.298,13 €     21.793.813,16 €    
Gesamt Genehmigt 67.507.599,13 €     34.389.603,70 €    
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Prio Strategische 
Initiative

Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood Food-ProTecTs 
(Voedselveiligheid & technologie)

Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief 
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en 
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling 
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den 
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und 
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie 
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und 
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts

GIQS e.V. ERW 9.984.334,89 €           4.992.167,45 €           Genehmigt durch LA

I HTSM ROCKET (Regional Collaboration 
on 
Key Enabling Technologies)

Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie 
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung 

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €           4.997.434,38 €           Genehmigt durch LA

I HTSM Druide 
(Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte)

Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH ERW 4.969.806,50 €           2.484.903,25 €           Genehmigt durch LA

I Internationaal Netwerkbureau Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek ERW 234.744,20 €               116.674,20 €               Genehmigt durch LA

I HTSM Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln. 

ISIS IC GmbH ERW 9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           Genehmigt durch LA
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I Energie E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses.

Vosloh Kiepe GmbH ERW 8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           Genehmigt durch LA

I HTSM DIGIPRO (I-Pro/KMU Digitrans) Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV ERW 9.997.726,00 €           4.998.863 € Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I HTSM XTC-ID Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH ERW 3.570.000,00 €           1.785.000,00 €           Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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

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

Qconcepts D&E BV ERW 1.245.500,00 €           622.750,00 €               Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Energie Clean Energy Crossing De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
gesloten MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische 
mobiliteit, smart-homes & smart-grids en duurzame en decentrale 
opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit geschlossenen KMU Clustern rundum die 
Interessensgebiete elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und 

hh l i  d d l  i   

Stichting Kiemt ERW 5.925.000,00 €           2.962.500,00 €           Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I GAMES! Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, Austausch 
und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des Bereiches für 
interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v. ERW -  €                             -  €                             Idee/Grobkonzept

I Regional Skills Labs Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

Huis Brabantse kempen/IMBSE ERW 752.000,00 €               376.000,00 €               Antrag/ausgearbeitetes Konzept
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I Logistik I-AT (WE-Pod) Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's. Entwicklung von iunnovatieven 
technologischen Produkten und Systemen für autonom selbstfahrende 
PKW.

Provincie Gelderland ERW 8.500.000,00 €           3.500.000,00 €           Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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

ERW/Oost NV ERW -  €                             -  €                             Idee/Grobkonzept

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

Gemeente Lingewaard ERW -  €                             -  €                             Idee/Grobkonzept

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

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

Hochschule Rhein-Waal ERW 8.092.692,00 €           4.046.346,00 €           Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health Nanosense 2.0 In dit project worden innovaties ontwikkeld die berusten op het – via een 
volledig nieuwe methode –  aanbrengen van peptiden op sensoren, de bio-
nanosensor technologie en het koppelen daarvan aan software. Het te 
ontwikkelen systeem is geschikt voor vroegtijdige opsporing, preventie en 
detectie van bijvoorbeeld kankercellen en ziektekiemen, zoals 
multiresistente bacteriën, virussen en antibiotica residuen in vloeistoffen. 
IO negatief.

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

CBMR Scientific  BV ERW 3.990.150,00 €           1.995.075,00 €           Antrag/ausgearbeitetes Konzept

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

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

HAN/Artez/Oost NV ERW -  €                             zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Logistik Acces Co-creatie van innovatieve transnational transport strategien in de 
grensregio in relatie tot 2 TEN-T CNC's North Sea-Baltic Corridor en Rhine-
Alpine Corridor. 

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

Provinz Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

Provincie Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

Erarbeitung eines innovativen Systems von Produkten und 
Dienstleistungen für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LoRa Sensor Netwerk Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.
Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk

Hochschule Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood BioRaft-ND Cluster van technologiebedrijven en launching customers ontwikkeld een 
mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Launching Customers 
entwickelt ein mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere 
Gewächse. Das durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der 
Lebensmittel- und Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

De Colonjes BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Energie Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Cluster van technologiebedrijven ontwikkeld intelligent 
verlichtingssysteem voor ziekenhuizen enerzijds gericht op 
energiebesparing en anderzijds  gericht op het beïnvloeden van het 
bioritme van patiënten.

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

ISIS GMBH, ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

Hochschule Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

MEA ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest neuer technologischer 
Systeme zur Bewachung /Monitoring und alternativer Nutzung von 
Deichen.

Universiteit Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology

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

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

Radboud Universiteit ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I HTSM SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket

Jetzt Bestandteil Projekt Rocket

Uni DUE ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

2M Engineering ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos

Stichting E-Laand-NL ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 

Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport

De Jong Scheepsservice BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

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

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

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

II

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

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

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €         389.182,21 €              

Genehmigt durch LA

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €     2.316.664,00 €          

Genehmigt durch LA

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €     2.320.341,02 €          

Genehmigt durch LA

II

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

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €     2.377.193,50 €          

Genehmigt durch LA

II

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

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

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €     1.884.850,99 €          

Genehmigt durch LA

II

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

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €         394.017,50 €              

Genehmigt durch LA

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €              

Genehmigt durch LA

II

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

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

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €         214.749,65 €              

Genehmigt durch LA

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

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

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

Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro. Gemeinde Weeze ERW          726.831,50 €               363.415,75 € Genehmigt durch LA

II Rheijn.Land.Experience

Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen. Coop. Gelders Erfgoed ERW       1.759.354,00 €               879.677,00 € Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II Liberation Trail Aachen-Arnhem

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

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

II Nachbarsprache / Buurcultuur

Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) 
zwecks Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes. Universiteit Nijmegen ERW       3.419.995,80 €            1.696.662,00 € Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal

  j g , , g,    g j    
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend 
moeten worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet 
en NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 
ebenfalls für PM10) Gemeente Nijmegen ERW          901.000,00 €               450.000,00 € Idee/Grobkonzept

II

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

Stichting ECNC 

ERW

-  €                       -  €                            

Idee/Grobkonzept

II

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

?

ERW

-  €                       -  €                            

Idee/Grobkonzept

II

In het spoor van de Oranjes
Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland

ERW

184.889,00 €         92.444,54 €                

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II

Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 
de NL_ grensregio.Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW

ERW

586.927,00 €         293.463,50 €              

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II

Oorlog en vrijheid
Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         Museumsprogramm 
rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum

ERW

1.672.970,00 €     836.485,00 €              

Idee/Grobkonzept

II

Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, 
vrijheid en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen

ERW

2.500.000,00 €     1.250.000,00 €          

Idee/Grobkonzept

II

The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk.

ERW

5.000.000,00 €     2.500.000,00 €          

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II City Food Gardens

Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 

Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties. Stichting Landwaard ERW       1.800.000,00 €               900.000,00 € zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 10.10.2016 | 9/11

II

Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.

Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek

Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Jeugdzorg ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.

Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

School IT 2 Vervolgprojekt School IT

Folgeprojekt School-IT

Universität Duisburg-Essen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder 
barrieres (voor gehandicapten)

(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren 
(für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is 
van herhaalde vaccinatie

Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen 
wiederholter Impfungen. 

Innatos Laboraties

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt 
voor de logistieke sector in het grensgebied.

Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Baumschulproduktion LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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II

In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen 
en –mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.

Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

ISOS

Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.

Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Poortpassage
NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.

NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt 
sind Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt 
in Arnhem entwickeln.

NS

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.

Katastrophenschutz extrem Wasserstände

Kreis Wesel/Gelderse Cie.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden 
en sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 

Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern. 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Euregioschool

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

Integration von NL und D Ausbildungsstrukturen innerhalb 1 Schulorganisation (Pilot) um das 
spätere Weiter lernen im sowohl eigenem land als im Nachbarland zu vereinfachen. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Actuele stand van zaken People to People  
 
Als bijlage ontvangt u een overzicht van de recent goedgekeurde projecten in het kader van 
People to People.  
 
Met de goedkeuring van deze projecten is er € 359.228,50 gecommitteerd. Er is nog  
€ 1.261.428,64 beschikbaar voor activiteiten in kader van People to People.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Korte bespreking en ter kennisneming 
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         24-10-2016 
         Punt 8c 

 

INTERREG V A – Nieuwe regionale projectvoorstellen 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor grensoverschrijdende verstandhouding ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 

1. Nachbarsprache & buurcultuur 
2. In het spoor van de Oranjes 
3. The Green and Blue Rhine Alliance 
4. Arbeidsmarkt in de grensregio´s D-NL 

 
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 voor de Euregioraad geformuleerd. 
 
De besluitvorming over de projecten vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en standpuntbepaling 
 
 
 
 



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

Genehmigte Förderung/ 
goedgekeurde subsidie

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel

Kurzbeschreibung / korte omschrijving

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

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

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

Mijnbuurtje 2016P04 Mijnbuurtje (Munity Services 
BV)

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

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

International Junior Councillor 
Advisor

2016P01 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Radboud 
Universiteit Nijmegen

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

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

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

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

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

Automatische Kolonieteller 2016P08 TEVEL Techniek BV 
Westervoort

SMD Production Technology 
Krefeld

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

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung
Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding
24.10.2016
TOP 8b Anlage / Punt 8b Bijlage



Grensverleggend verkennen op 
het gebied van muziek

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

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

Corrie en Joseph 2016P10 Stichting Het Wilde Oog 
Nijmegen

Bildungszentrum Wasserburg 
Rindern

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

Op de grens / Auf der Grenze 
(Huis Wylerberg)

2016P11 Stichting Vogelonderzoek 
Nederland

Musik Biennale Niederrhein, 
Kulturraum Niederrhein

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

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

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

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



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

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

Grenzüberschreitende 
Begegnung für hochbegabte 
Nachwuchspianisten aus D und 
NL

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

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

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

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

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

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

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



Natürlich gesunde Kälber in 
Deutschland und den 
Niederlanden

2016P18 Feed Innovation Service BV 
Wageningen

Haprodia GmbH Garrel, GIQS e.V. 
Kleve

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

Summe 743.804,80 € 359.228,50 €
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INTERREG VA 
 
Nachbarsprache & buurcultuur 
Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de 
Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten 
wordt een gemeenschappelijk leerproces en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot 
stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van grensoverschrijdende 
samenwerking optimaal te benutten. Barrièrewerkingen van nog bestaande ‘grenzen’ 
worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst.  
Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ‘samen leren’  als vertrekpunt 
te nemen van een leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -
cultuur als reële taal, die ze niet alleen vanuit de schoolbank 'leren', maar ook 'beleven' en 
in de praktijk 'gebruiken', gestimuleerd door regelmatige en intensieve uitwisselingen. 
Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal 
aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen 
(vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden 
minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 
8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. Daarnaast wordt de Euregio Realschule 
(Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, binationale school met 
Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid. Voor alle 
uitwisselingsprojecten wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops 
en nascholingstrajecten voor docenten en schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele 
vakinhoudelijke thema's aan de orde komen, hetgeen een sterkere vervlechting van de 
scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet 
gemonitord, vervolgens geëvalueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder 
ontwikkeld. 
Leadpartner Radboud Universiteit Nijmegen 
Projectpartners Universität Duisburg Essen  

partnerscholen Nederland  
partnerscholen Duitsland  
Euregio Realschule Kranenburg e.V. 

Projectvolume 3.419.995,80 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

 

Euregionale Soft Skills √ 
Euregionale Verankering √ 

 

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

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

Projectvolume 184.889,08 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

  

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

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

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

Projectvolume 3.862.667,00 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie  
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

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

Landesamt für Statistik Niedersachsen 
(LSN 

Projectvolume 586.927,00 € 
Regionale relevantie   

Bovenregionale relevantie   
 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

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

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

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

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering  

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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Start INTERREG-project Zorg verbindt 
 
Op 5 oktober vond de kick-off van het INTERREG-project “Zorg verbindt” plaats.De kick-off 
vond plaats tijdens de reguliere netwerkbijeenkomst van het Euregionaal Forum 
Grensoverschrijdende Gezondheidszorg.  
 
In het middelpunt van het project “Zorg verbindt” staat aan de ene kant het zoeken naar 
oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere 
kant een optimale inzet en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten. Het project speelt in 
op maatschappelijke ontwikkelingen in de grensregio. Hierbij kan gedacht worden aan de 
snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en 
wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp. Strategie is 
om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter 
bij de patiënt terecht komt.  
Daartoe zijn elf deelprojecten ontwikkeld, die tijdens de kick-off in korte pitches en 
videoboodschappen werden voorgesteld:  

- Hartrevalidatie op afstand  
- GOA - Grensoverschrijdende Onlinebehandeling van Artrose  
- Monitoring op afstand: bloeddruk-zelfcontrole 
- Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers 
- Benchmark infectiepreventie bij operaties 
- NL/D ziekenhuissamenwerking: groot helpt klein  
- Depressie-behandeling op afstand 
- Oplossen artsentekort 
- Zorg in landelijke grensgebieden 
- Ziekenhuizen leren van elkaar  
- Euregionale Grensoverschrijdende Matchings/Fieldlabs/Workshops 

 
In totaal zijn 44 ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars etc. bij het project 
betrokken. Leadpartner van het project is de Euregio Rijn-Waal.  
 
Het INTERREG V A project Zorg verbindt wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering 
(in totaal € 2.788.120,45) van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, de 
Nederlandse Provincies Gelderland en Limburg en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De totale 
projectkosten bedragen € 4.640.682,04. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Korte bespreking en ter kennisneming 
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Vooraankondiging Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 12 december 2016 vindt de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio 
Rijn-Waal plaats.  
 
In dit jaar wordt wederom de Euregio-Erepenning uitgereikt en worden de winnaars van de 
jaarlijkse fotowedstrijd gehuldigd. Thema is dit jaar “Uw gemeente op z´n mooist”.  
 
De bijeenkomst vindt dit jaar van 15.00 tot ca. 16.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher 
Straße 24 in 47533 Kleve plaats.  
 
Aansluitend is er in het kader van het 45-jarige bestaan van de Euregio Rijn-Waal op het 
parkeerterrein een euregionale kerstmarkt, zodat wij het jubileum ook met de inwoners van 
ons gebied kunnen vieren. Het terrein van de Euregio Rijn-Waal zal in kerstsferen versierd 
worden. De vele stands met (eu-)regionale producten (grotendeels in het kader van 
INTERREG-projecten ontstaan) bieden originele ideeën voor een kerstcadeautje. Natuurlijk 
is ook aan een hapje en drankje gedacht en wordt er voor een muzikale omlijsting gezorgd.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Vergaderschema 2017  
 
Bijgevoegd is het vergaderschema 2017 van de Euregio Rijn-Waal. De vergaderingen van 
de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding staan gepland voor: 

- Maandag 13 februari, 14.00 uur 
- Maandag 8 mei, 14.00 uur 
- Maandag 6 november 14.00 uur 
 

 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 
 



Concept Vergaderschema Euregio Rijn-Waal 2017 
 
Dagelijks Bestuur:     Vrijdag    3 februari  9.00 uur 

Vrijdag    3 maart  9.00 uur 
Vrijdag    7 april  9.00 uur 

      Vrijdag  12 mei   9.30 uur* 
Vrijdag    7 september   9.00 uur 
Vrijdag   6 oktober  9.00 uur 

      Vrijdag  10 november  9.00 uur 
       
       
 
Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding:    Maandag 13 februari  14.00 uur 
      Maandag   8 mei   14.00 uur 

 Maandag   6 november  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Economische   
Aangelegenheden:    Woensdag  10 mei  14.00 uur 
      Woensdag    8 november  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Financiën en  
Projecten:     Donderdag  11 mei  14.00 uur 

 Donderdag    9 november  14.00 uur 
 
 
Financiële Controlecommissie:  Vrijdag   12 mei  08.30 uur* 
 
 
Netwerkbijeenkomst Euregioraad: Donderdag   23 maart  14.00 uur 
 
 
Euregioraad:     Donderdag   1 juni   14.00 uur 

Donderdag 30 november  14.00 uur 
 

      
Contactpersonendag:   Donderdag  22 juni  09.00 uur 
 
 
Comité van Toezicht  
Interreg VA:     Vrijdag  31 maart  10.30 uur 
      Vrijdag  23 juni    10.30 uur 
      Vrijdag  24 november  10.30 uur 
 
 
 
Interreg-Stuurgroep V A:   06.03 – 17. 03. 
      12.06. – 22.06. 
      27.11. – 08.12. 
      De preciese data worden nog bekend gemaakt! 
  
  
Eindejaarsbijeenkomst:   Maandag 18 december  15.00 uur 
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