
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de  
Commissie voor Economische Aangelegenheden  
 
 
 
Kenteken: 23.0087/III.2.2/AK/ha 
Datum:  13-02-2023 
Betreft:  Commissie voor Economische Aangelegenheden  
Contact:  Andreas Kochs 
Email:  kochs@euregio.org 
Doorkiesnr..: +49 2821 – 7930- 25 
 
 
Geacht commissielid, 
 
Namens de voorzitter van de Commissie voor Economische Aangelegenheden, de heer Dr. 
Dietzfelbinger, nodigen wij u uit voor de standpuntbepaling van een project in prioriteit  
1 + 2 door de inhoudelijke Commissie voor Economische Aangelegenheden en Financiën & 
Projecten tijdens 
 

een gezamenlijke digitale vergadering op maandag, 27-02-2023 
van 15.00 tot 16.30 uur 

 
 

U ontvangt hierbij de agenda van de vergadering en een toelichting daarop. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Sjaak Kamps / secretaris  
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Standpuntbepaling voor Interreg-Projecten 
 
Algemeen 
 
De beslissing over de projecten in het Interreg VI-programma van de prioriteiten 1 en 2 zal in 
een programma-brede stuurgroep voor het gehele programmagebied worden genomen. De 
beslissing over projecten van de prioriteiten 3 en 4 zal in de vier regionale stuurgroepen 
worden genomen. De vier Euregio's worden vertegenwoordigd door twee leden met een 
gezamenlijke stem in deze programma-brede stuurgroep. 
 
Voor de aanvraag- en goedkeuringsprocedure staan 18 weken. Dit betekent dat alleen 
volledige en kwalitatief hoogwaardige aanvragen in het besluitvormingsproces zullen worden 
meegenomen. Binnen deze periode van 18 weken is er een tijdsbestek van ca. 3 weken waarin 
de programmapartners (d.w.z. ook de Euregio) hun standpunt over de projecten moeten 
bepalen.  
 
Procedure standpuntbepaling 
 
Over projecten met een leadpartner uit de regio dient de commissie voor Economische 
aanngelegenheden en de commissie voor Financiën en Projecten een standpunt over het 
grensoverschrijdende draagvlak en de grensoverschrijdende impact te formuleren. 
 
De vaststelling van het innovatiegehalte van projecten in de prioriteit 1 en 2 vindt via een extern 
expertgremium plaats. 
 
De definitieve standpuntbepaling van de Euregio zal door het Dagelijks Bestuur van de Euregio 
Rijn-Waal worden vastgesteld. Dit votum zal vervolgens aan het afstemmingsgremium en 
aansluitend aan de programma-brede stuurgroep worden voorgelegd. 
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Interreg VI 
 

energ.Y – Door de vraag gestuurde groene innovaties 
 
Door de toenemende uitdagingen op het gebied van de continuïteit van de 
energievoorziening en de aanzienlijke besparingen op CO uitstoot wordt het steeds 
dringender om de energie verbruikende activiteiten in de grensregio met nieuwe 
benaderingen aan te pakken. Om snel oplossingen op de markt te brengen, is het 
bijzondere van het energ.Y-project dat het vraag- dan aanbod gestuurd is. De 
kerndoelstelling van het gedeeltelijk open project is de ontwikkeling en implementatie van 
productinnovaties waarbij de probleemeigenaren worden betrokken voor een duurzame 
energievoorziening en slimme transformatie van de energiesector in het 
programmagebied. 
 
Het MKB uit de grensregio zullen in staat worden gesteld innovaties te ontwikkelen die 
aansluiten bij de behoeften van de grensregio. Er zullen 20 MKB-innovatieprojecten 
worden ontwikkeld op de thematische gebieden lokale opslag van groene energie, 
energieoptimalisering van gebouwen, grensoverschrijdende buurtontwikkeling en 
duurzame mobiliteit, en lokale duurzame energieproductie met photovoltaics en 
biomassa, waarnaar de actoren in de grensregio de meeste vraag hebben. In deze vier 
lighthouse initiatieven worden synergiën tussen de innovaties met maximale impact en 
grote zichtbaarheid gecreëerd door de knowhow van MKB, onderzoeksinstellingen en 
hightechbedrijven te integreren. 
 
De uitdagingen en bestaande benaderingen om de uitdagingen van de klimaatverandering 
en de energietransitie aan te gaan, worden in de grensregio in kaart gebracht door 
Regiocoördinatoren met behulp van het regioplatform en tijdens evenementen. Actoren 
met ideeën en benaderingen zijn bijvoorbeeld gemeenten, verenigingen, instellingen, 
bedrijven en particulieren. 
Samen met het MKB zetten innovatiemanagers de uitdagingen en ideeën om in 
innovatieprojecten. Door de belanghebbenden te betrekken wordt een brede toepassing 
van de ontwikkelingen gegarandeerd, wat leidt tot een maximale vermindering van het 
energieverbruik en de CO uitstoot. 
 
Leadpartner Radboud Universiteit (Nijmegen) 
Projectpartner  

OLEC e.V. (Oldenburg) 
 
New Energy Coalition (Groningen) 
 
BABLE.ENERGY (BABLE GmbH) 
(Düsseldorf) 
 
KMU uit het Programmagebied 
 
Geassoc. partner University of Twente 
(Enschede) 
 
Geassoc. partner Oost NL (Apeldoorn) 
 
Geassoc. partner IHK Mittlerer 
Niederrhein (Krefeld) 
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Geassoc. partner IHK Nord Westfalen 
(Münster) 
 
Geassoc. partner NRW.BANK 
(Düsseldorf) 
 
Geassoc. partner NRW.Energy4Climate 
(Düsseldorf) 
 
Geassoc. partner 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Kreis Viersen mbH (Viersen) 
 

Projectvolume € 4.980.290,00 
Bovenregionale relevantie   
Regionale relevantie   

 

 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
Prioriteit 2 – Een groener 
programmagebied (bovenregionaal 
budget) 

Focusthema Energie & Klimaat 
Spezifieke doelstelling Het bevorderen van de aanpassing aan de 

klimaatverandering en rampen- en, 
risicopreventie, veerkracht, met 
inachtneming van ecosysteem gebaseerde 
benaderingen. 

Interventieveld Onderzoeks- en innovatieprocessen, 
technologieoverdracht en samenwerking 
tussen ondernemingen, onderzoekscentra 
en universiteiten gericht op dekoolstofarme 
economie, bestendigheid tegen en 
adaptatie aan klimaatverandering. 

 

 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

  

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

 

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 
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Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor het Dagelijks Bestuur te 
formuleren. 

 

 



Project energ.Y
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

23039

energ.Y

energ.Y – Bedarfsorientierte grüne Innovationen

energ.Y – Door de vraag gestuurde groene innovaties

energ.Y – demand-driven green innovations

01-07-2023

31-03-2027

Een groener programmagebied

Energie & Klimaat

Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampen- en, 
risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem gebaseerde benaderingen. 
Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen 
ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten gericht op de koolstofarme economie, 
bestendigheid tegen en adaptatie aan klimaatverandering.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

Door de toenemende uitdagingen op het gebied van de continuïteit van de energievoorziening en de aanzienlijke 
besparingen op CO  uitstoot wordt het steeds dringender om de energieverbruikende activiteiten in de grensregio met 
nieuwe benaderingen aan te pakken. Om snel oplossingen op de markt te brengen, is het bijzondere van het energ.Y-
project dat het vraag- dan aanbodgestuurd is. De kerndoelstelling van het gedeeltelijk open project is de ontwikkeling en 
implementatie van productinnovaties waarbij de probleemeigenaren worden betrokken voor een duurzame 
energievoorziening en slimme transformatie van de energiesector in het programmagebied.

Het MKB uit de grensregio zullen in staat worden gesteld innovaties te ontwikkelen die aansluiten bij de 
behoeften van de grensregio. Er zullen 20 MKB-innovatieprojecten worden ontwikkeld op de thematische gebieden 
lokale opslag van groene energie,  energieoptimalisering van gebouwen,  grensoverschrijdende 
buurtontwikkeling en duurzame mobiliteit,  en lokale duurzame energieproductie met photovoltaics en 
biomassa, waarnaar de actoren in de grensregio de meeste vraag hebben. In deze vier lighthouse initiatieven worden 
synergieën tussen de innovaties met maximale impact en grote zichtbaarheid gecreëerd door de knowhow van MKB, 
onderzoeksinstellingen en hightechbedrijven te integreren.

De uitdagingen en bestaande benaderingen om de uitdagingen van de klimaatverandering en de energietransitie aan te 
gaan, worden in de grensregio in kaart gebracht door Regiocoordinatoren met behulp van het regioplatform en tijdens 
evenementen. Actoren met ideeën en benaderingen zijn bijvoorbeeld gemeenten, verenigingen, instellingen, bedrijven en 
particulieren.  
Samen met het MKB zetten innovatiemanagers de uitdagingen en ideeën om in innovatieprojecten. Door de 
belanghebbenden te betrekken wordt een  brede toepassing van de ontwikkelingen gegarandeerd, wat leidt tot 
een maximale vermindering van het energieverbruik en de CO  uitstoot.
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een groener
programmagebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het bevorderen van de aanpassing aan
de klimaatverandering en rampen- en, risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem
gebaseerde benaderingen." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Het energ.Y-project is gericht op programmaprioriteit 2 -  groener programmagebied  in het focusthema  Energie &
Klimaat. Door  duurzamer energieverbruik en lokale groene energieproductie via vraaggestuurde MKB-
innovaties wordt een  vermindering van het primaire energieverbruik en daarmee de  belangrijke
vermindering van de CO  uitstoot bereikt. Dit zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in zowel Duitsland als
Nederland, ondersteund door de Green Deal van de EU, en hun relevantie en urgentie zijn toegenomen als gevolg van de
Russische aanvalsoorlog.

Een bijzonder kenmerk van het energ.Y-project is de integratie van het gebruikersperspectief en hun behoeften (WP 1).
Bestaande innovaties en expertise van het MKB worden opgepakt en gekoppeld (WP 2 & 3). Dit zal het MKB in staat
stellen de vestiging van duurzame en geavanceerde technologieën rechtstreeks op de vraag af te stemmen. Dit vergroot
het concurrentievermogen van het lokale MKB en de duurzame technologie wordt door de gebruiker in hoge mate
geaccepteerd. Het consortium, bestaande uit vier netwerk- en vier kennispartners, brengt de nodige brede expertise mee
over de gedefinieerde thematische speerpunten in de respectieve regio's en over het verhogen van het maximale
innovatiepotentieel.

In de  vier lighthouse initiatieven "Lokale groene energieopslag", "Energieoptimalisatie van gebouwen",
"Grensoverschrijdende wijkontwikkeling en duurzame mobiliteit" en "Lokale duurzame energieproductie met
photovoltaics en biomassa" worden verschillende innovatieprojecten ontwikkeld, die samen een aanzienlijke verbetering
voor het programmagebied betekenen op het thematische gebied van energie & klimaat. Na registratie van de behoeften
van burgers, bedrijven, overheden, (non-profit) verenigingen, enz. op de thematische gebieden van de respectieve
lighthouse initiatieven, worden de behoeften geclusterd en opgelost door middel van grensoverschrijdende MKB-
innovaties in nauwe samenwerking met de projectpartners (WP 3, 4 & 5a). In het lighthouse-initiatief
"Energieoptimalisering van gebouwen" kunnen bijvoorbeeld grensoverschrijdende oplossingen worden ontwikkeld voor
gerecycleerde isolatiematerialen, de integratie van slimme netwerken met blockchain, zonnedakpannen en
gedecentraliseerd gebruik van windenergie. De vermindering van de CO  emissies zal worden gemaximaliseerd door
grensoverschrijdende implementatie door MKB (zie projectstructuurschema in de bijlage). Tegelijkertijd stelt de
groepering van MKB-innovaties in lighthouse initiatieven hen in staat samen te werken in thematische focuspunten en
elkaars impact te versterken (WP 5b). Met de implementatie van vraaggerichte groene innovaties in de geplande
lighthouse initiatieven, die vooral gericht zijn op een sterke vermindering van de CO  emissies, wordt ook aandacht
besteed aan de gebieden circulaire economie en grondstofbesparende economie, aanpassing aan de klimaatverandering,
veerkracht van de energievoorziening, energie-efficiënte oplossingen en groene lokale energieproductie.

Op basis van de ervaring met het EnerPRO-project en de brede positionering in het programmagebied
zullen de projectpartners in totaal 20 innovatieprojecten met het MKB ontwikkelen, zodat niet minder
dan twee MKB-bedrijven uit elke provincie en niet minder dan acht MKB-bedrijven uit elke deelstaat
worden ondersteund, en in totaal ten minste 40 MKB-bedrijven.

De Duits-Nederlandse integratie en het aangaan van duurzame relaties tussen bedrijven maken een groener
programmagebied mogelijk door grensoverschrijdende innovaties en het initiëren van nieuwe afzetmarkten en
innovatiecapaciteiten.

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

Aanleiding en toegevoegde waarde

Voorzieningszekerheid is een topprioriteit voor de burgers en de economie. Hernieuwbare oplossingen verhogen echter
ook de complexiteit door hun kleinschaligheid. De verscheidenheid aan hernieuwbare opties voor
besparingsmogelijkheden en duurzame lokale energieproductie is voor burgers en instellingen vaak onbeheersbaar,
waardoor de acceptatie en het gebruik ervan vaak achterblijft bij de verwachtingen.  
Het volgende voorbeeldscenario in het kader van het lighthouse-initiatief "Energieoptimalisatie van gebouwen"
illustreert de fundamentele werkstappen en dus de waardecreatie van het project. In de loop van WP 1 is in een
participatieve behoeftebeoordeling vastgesteld dat veel overheidsgebouwen zich in het stadscentrum van gemeenten
bevinden. In de loop van de digitalisering neemt het energieverbruik toe en stijgen de energiekosten. Vanwege het
behoud van het stadsbeeld stuit de installatie van gewone PV-modules daar echter op weerstand. De Regiocoordinatoren
nemen de uitdaging aan in overleg met de probleemeigenaars en wijzen de eerder geïdentificeerde initiatieven, MKB-
innovaties en expertise toe (WP 2). In de clusterbijeenkomsten identificeren de Regiocoordinatoren aan beide zijden van
de grens MKB die het potentieel bieden om de uitdaging in samenwerking op te lossen met de grootst mogelijke
vermindering van de CO  emissies in de zin van de probleemeigenaars (WP 3).  

De Regiocoordinator van een netwerkpartner geeft aan de innovatiemanager van een kennispartner door dat een klein
bedrijf uit een van de acht deelnemende Nederlandse provincies onlangs grote vooruitgang heeft geboekt in de
productieprocessen van in kleur gecoate PV-modules en dat een middelgrote dakpannenfabriek uit NRW zich heeft
gespecialiseerd in de productie van dakpannen voor monumentale gebouwen. kan samen met en voor het MKB een
concept voor de challenge-oplossing ontwikkelen in een gevestigde innovatieruimte, bijvoorbeeld in Saxions Centrum
voor Ondernemerschap (WP 4). Door het concept voor te leggen aan de probleemeigenaren, rekening houdend met de
feedback en de expertise van de kennispartner, wordt het grootst mogelijke potentieel voor innovatie en
emissiebesparing gecreëerd. Samen met de MKB vormt de innovatiemanager een aanvraag voor financiering van een
innovatieproject in het energ.Y-project, dat de productie en coating van efficiënte PV-modules in dakpanoptiek en de
installatie ervan op een belastingkantoor in Nedersaksen omvat (WP 5a). In het open projectgedeelte (WP 5b) voert het
grensoverschrijdende MKB-consortium het ontwikkelde concept uit met een financieringsbedrag van maximaal 75 000
euro. De professionele en technische expertise (laboratoria, enz.) van de kennispartners kan te allen tijde worden
ingeroepen. Dit betekent dat het resultaat van een blauwdruk (concept gevalideerd door implementatie) al tot stand is
gekomen voor een innovatie door grensoverschrijdende MKB-samenwerking.    
De blauwdruk, in dit geval zonnedakpannen die voldoen aan de eisen voor de bescherming van historische monumenten
en tegelijkertijd zeer efficiënt zijn, zal door de innovatiemanagers in het lighthouse initiatief worden samengebracht en
synergieën met andere "bouwinnovaties" worden benut, waardoor de zelfvoorzieningsgraad van de gebouwen in de
projectregio aanzienlijk zal toenemen.

De lighthouse initiatieven met de concrete blauwdrukken worden door de Regiocoordinatoren gericht voorgelegd aan de
andere probleemeigenaren (via het platform), zodat de toepassing van de innovaties toeneemt en het programmagebied
groener wordt.

Het is moeilijk voor individuele actoren om veerkracht op te bouwen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals
pandemieën of verstoorde leveringsketens. De grootst mogelijke vermindering van de CO  uitstoot in deze vorm is alleen
mogelijk door de betrokkenheid van partners, de bevolking en evenredige overheidsfinanciering over nationale en
regionale grenzen heen.
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Beschrijf het innovatieve karakter van het project en licht de uitgangspositie toe. Worden er nieuwe
vaardigheden ontwikkeld of wordt de bestaande kennis verder ontwikkeld? Indien van toepassing: In
welk stadium van ontwikkeling bevindt zich de innovatie en wat is het Technology Readiness Level
(TRL) aan het begin en aan het eind van het project?

Innovatiegehalte

Tijdens het energ.Y-project zal bestaande kennis verder worden ontwikkeld bij zowel de consortiumpartners als de bij
het project betrokken instellingen, terwijl ook nieuwe vaardigheden zullen worden ontwikkeld om de mate van innovatie
van producten en technologieën na afloop van het project te verhogen.  

Dit wordt concreet door vanaf TRL 5 oplossingsrichtingen en MKB-innovaties te overwegen als middel om de
vastgestelde uitdagingen aan te gaan. Deze aanpak wordt met behulp van de expertise van de Regiocoordinatoren en de
innovatiemanagers van de kennispartners opgetrokken tot ten minste TRL 6, door ze te koppelen aan verder
geselecteerde grensoverschrijdende MKB-innovaties in de innovatieruimtes. In deze context vormt de bemiddelde
samenwerking tussen MKB de "ontbrekende schakel" voor een snelle en gunstige maximalisering van het potentieel van
een innovatie.    
Bovendien worden de MKB in WP 4 en 5a ondersteund en in staat gesteld door de innovatiemanagers om concepten te
ontwikkelen die de innovatie naar TRL 7-9 tillen en de verwerving van overheidsmiddelen of middelen van investeerders
mogelijk maken. Het open projectgedeelte van energ.Y maakt de directe implementatie van de concepten binnen het
Interreg-programma in WP 5b mogelijk.  
In WP4 brengt de netwerkpartner New Energy Coalition de vaardigheden in om personeel specifiek voor de
energiesector op te leiden en het MKB uit de grensregio op lange termijn concurrerend te houden.

Op de voorgrond zorgt de betrokkenheid van de probleemeigenaren bij het proces ervoor dat de innovaties ter
vermindering van de CO  uitstoot op de problemen worden gericht en niet worden "over-engineered", zodat de
ontwikkeling ervan zo efficiënt mogelijk en dus zo snel, grondstofzuinig en praktisch mogelijk verloopt.

Om een voordeel voor de gehele programmaregio te creëren, is het van essentieel belang dat de in de modelprojecten
ontwikkelde oplossingen toegankelijk worden gemaakt voor andere geïnteresseerde actoren in de programmaregio.
Daartoe worden de resultaten van de innovatieprojecten geformuleerd in een blauwdruk, om vertrouwelijkheid en
octrooirechten niet te schenden, en voorzien van een aanbeveling voor actie. Deze resultaten worden vervolgens aan het
netwerk meegedeeld via gerichte evenementen en digitaal en gedrukt materiaal om een brede toepassing te garanderen.
Bovendien kunnen de oplossingen door de actoren worden aangepast of verder ontwikkeld om individuele uitdagingen
op te lossen.
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Toelichting op de marktkansen, de behoefte/vraag van derden aan het project. Wat zijn de marktkansen
en potentiele afnemers?  

Marktkansen

In principe is het bereiken van klimaatbeschermings- en energiebeleidsdoelstellingen aan beide zijden van de grens
alleen denkbaar als de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Dit vereist dat het MKB op maat
gemaakte technologieën en processen in de groeiende marktsegmenten van duurzame gedecentraliseerde
energieproductie, -opslag en -distributie en een groene mobiliteitstransitie in landelijke en stedelijke gebieden ontwikkelt
en op de markt brengt voor brede toepassing.  

De oorlog in Oekraïne heeft het publiek bewuster gemaakt van de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen,
met name gas. Voorzieningszekerheid is een topprioriteit voor de burgers en de economie. Er zijn gedecentraliseerde
hernieuwbare energiesystemen, die voor de grensregio gelaagde oplossingen bieden, maar tegelijkertijd de complexiteit
vergroten en voor de burgers vaak onhanteerbaar zijn door de verscheidenheid aan opties.  

De eerste projectdoelstelling is om de vermindering van de CO -uitstoot zo snel mogelijk te vergroten door de
marktkansen van MKB-innovaties te vergroten door vraaggerichte ontwikkeling voor gebruikers.  

•

Het gebruikersperspectief is bijzonder belangrijk voor innovatieprocessen in het MKB. Dankzij de inbreng van de
Regiocoordinatoren en de samenwerking met de innovatiemanagers kunnen zij de producten rechtstreeks
aanpassen aan de behoeften van hun klanten. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen hebben zelden of
nooit toegang tot uitgebreide marktanalyses of meningen over hun klanten en producten. Dit wordt opgelost door
de energ.Y benadering.  

•

Bovendien zorgen de ervaren innovatiemanagers ervoor dat het MKB competente contacten heeft wanneer zich
ontwikkelingsproblemen voordoen, zodat zij sneller dan anders productinnovaties met een hoge mate van
marktrijpheid en marktkansen kunnen ontwikkelen.

•

Minimaal 20 MKB-innovatieprojecten van het open projectonderdeel zullen worden verdeeld over in totaal 4
aandachtsgebieden. De innovaties werken samen, de zichtbaarheid wordt vergroot en de marktkansen worden
maximaal benut.

•

Naast gebouwoptimalisatie is er een bijzonder hoge innovatiedichtheid in de grensregio en dus een groot
potentieel op het aandachtsgebied van fotovoltaïsche energie en biomassa. Tijdens het clusteren van
innovatieprojecten kunnen innovaties elkaar verder stimuleren in gezamenlijke uitwisseling. Zo kunnen
technologieën voor verhogingen, voor het verhogen van de energieproductie, voor drijvende montages en voor
semi-transparante gebouwintegratie in het lighthouse initiatief "Lokale duurzame energieproductie met
photovoltaics en biomassa" samenwerken als een totaalsysteem en het marktpotentieel vergroten.

•

Op het gebied van energie & klimaat biedt het energ.Y project door de brede expertise van het consortium een grote
aantrekkingskracht voor overheden, (non-profit) verenigingen, instellingen, bedrijven en particulieren om hun behoeften
in te brengen door middel van vraaggerichte projectinzendingen op het Grensoverschrijdende Regio Platform. De
voordelen van het project worden breed onder de aandacht gebracht om het project na de lancering te versnellen en een
snel markteffect te genereren.

Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

Drie partners van het consortium hebben onder leiding van de Hogeschool Düsseldorf het Interreg VA-project EnerPRO
uitgevoerd, dat werd bekroond met de Grenslandprijs 2022. In het als open project opgezette project zijn 27
innovatieprojecten (in plaats van de geplande 17) met succes uitgevoerd! De centrale conclusie was echter dat de bijdrage
aan een  groener programmagebied aanzienlijk groter zou zijn als enerzijds de probleemeigenaren zouden worden
betrokken bij het vinden van oplossingen en anderzijds het MKB zou worden begeleid door deskundigen. Dit wordt nu
verzorgd  door lokale Regiocoordinatoren in alle acht Nederlandse provincies en in Nedersaksen en
Noordrijn-Westfalen door innovatiemanagers van de kennispartners (zie  overzichtskaart
"programmagebied"). De aansluiting met zorgvuldig geselecteerde nieuwe consortiumleden voor de gebieden
netwerken, kennis & innovatie en implementatiecompetentie vergroot de impact van het project nog verder.

Het  Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) (Kennis en lead partners), gevestigd aan de  Hochschule
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Düsseldorf, werkt aan de snelle implementatie van de energietransitie met behulp van innovatieve methoden uit
simulatie, experimenten en kunstmatige intelligentie. Toegepast onderzoek en advies op het gebied van
energietoepassing, energietechnologie en energie-economie vinden plaats bij ZIES.

BABLE.ENERGY (Platform- en netwerkpartners) in Düsseldorf is gespecialiseerd in innovatieprojecten voor slimme
steden en de betrokkenheid van lokale actoren. Op het BABLE-platform zijn verschillende actoren in de regio al in een
netwerk opgenomen en wisselen zij informatie over digitalisering en energiethema's uit met een Europees netwerk van
deskundigen. Tot de leden in de NL-grensregio behoren de steden Eindhoven, Helmond en Heerlen.

De  New Energy Coalition (NEC) (Netwerkpartners) geeft samen met 150 partners en leden vorm aan een slimme
energietransitie door energiehubs en ecosystemen te creëren die op lange termijn in de regio zullen ontstaan door een
uitgebreide opleiding van energieprofessionals om het tekort aan geschoolde werknemers te bestrijden. Visualisaties in
complexe energieonderwerpen worden gebruikt voor de opleiding en training van professionals en kunnen ook op een
vereenvoudigde manier worden gebruikt om belanghebbenden bij het energ.Y-project bewust te maken.

In het  Oldenburg Energy Cluster (OLEC) (Netwerkpartners) zijn meer dan 60 actieve partners georganiseerd in een
netwerk dat al 15 jaar groeit om breed opgezette grensoverschrijdende activiteiten in de energiesector met grote
zichtbaarheid in de regio uit te voeren (grensoverschrijdende waterstofconferentie, H  Valley, wijkontwikkeling). Daarbij
worden in de grensregio innovatieruimtes gecreëerd waarin het MKB sectoroverschrijdende producten en diensten
ontwikkelt.

Stichting Kiemt  (Netwerkpartners) werkt als innovatienetwerk voor alle actoren op het gebied van energietransitie en
circulaire economie. Door gerichte verbindingen tussen de meer dan 200 netwerkpartners en door het organiseren van
innovatieprogramma's, zoals Innovation Engine en Circles, maakt Kiemt het mogelijk duurzame en economische
oplossingen te vinden voor actuele uitdagingen. Door deel te nemen aan Connectr helpt Kiemt ook de marktintroductie
van belangrijke energietechnologieën te versnellen.

Het  Centrum voor Ondernemerschap (CvO) van de  Saxion Hogeschool (Kennispartner). In de Labs for
Sustainable Energy and Smart Energy wordt onderzoek gekoppeld aan de praktijk. In overeenstemming met de
duurzame en sociale waarden van de SDG's worden diensten en producten ontwikkeld, gevalideerd met het bedrijfsleven
en gezamenlijk op de markt gebracht.  
Het Instituut voor Energietechniek en Energiebeheer (SWK E²) van de Hogeschool Niederrhein (Wissen) verricht
onderzoek naar de optimalisering van energiesystemen en -processen vanuit zowel technisch als economisch oogpunt.
Onder andere waterstof in industriële en gemeentelijke toepassingsgebieden en diverse optimalisaties van geselecteerde
processen en verhogingen van de energie-efficiëntie van productie en bestaande gebouwen worden momenteel
onderzocht.

De  Radboud Universiteit (Kennispartner) stelt via haar focusgebied Green IT bedrijven in staat hun energiebehoefte
aanzienlijk te verminderen door energiezuinigere hardware en slimme softwareoplossingen. Het MKB wordt vooral
gesteund bij de digitalisering en de verbetering van PV-technologieën.

Andere partners zijn de  MKB  uit het open projectgedeelte.

Het energ.Y-project wordt gericht ondersteund door  geassocieerde partners. Naast NRW Bank voor verder
financieringsadvies aan het MKB, hebben de Universiteit Twente, Oost NL, NRW.Energy4Climate en diverse Kamers van
Koophandel en Fabrieken hun regionale expertise al toegezegd. Verder zullen bestaande samenwerkingspartners van de
Radboud Universiteit Nijmegen, zoals Alliander, Kenter, Energy-IO en ConnectR worden geïntegreerd in de
probleemoplossingen.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

7



Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

In een wereldwijd verbonden wereld is het opbouwen van selectieve veerkracht tegen klimaatverandering niet mogelijk
vanwege de uiteenlopende afhankelijkheden. Grensoverschrijdende netwerken en een overdracht van knowhow,
innovaties en expertise zorgen ervoor dat de verhandelbaarheid van MKB-innovaties en de daaruit voortvloeiende
vermindering van de CO  uitstoot veel doeltreffender worden uitgevoerd en zijn dus in het belang van alle
belanghebbenden.

In beide landen ondergaat de energiesector een transformatie van conventionele, centraal opgewekte energiebronnen
naar uitbreiding van duurzame, gedecentraliseerde energieopwekking, mobiliteitstransformatie, circulaire economie en
aanpassing aan de klimaatverandering. Kernelementen van de innovatieve projectaanpak zijn:

Zorgen voor publieke acceptatie van nieuwe duurzame energie- en mobiliteitsproducten•
Gebruik van de geografisch gunstige omstandigheden van de grensregio voor de energietransitie•
Vergroten van de innovatiecapaciteit en verdere ontwikkeling van Nederlandse en Duitse expertise door
onderzoeksinstellingen, kennispartners en het lokale MKB hierbij te betrekken

•

In het algemeen vullen de algemene bevoegdheden van de respectieve grensregio's elkaar aan. In Nederland zijn er
talrijke technologiegedreven MKB dankzij een open starterscultuur. Een sterk punt in Duitsland zijn de zogenaamd meer
rigide economische sectoren zoals procestechnologie, machinebouw en procesoptimalisatie. De combinatie van deze twee
sterke punten betekent een snelle marktgereedheid van innovaties in grote aantallen, vervaardigd voor een groot aantal
potentiële gebruikers in het dichtbevolkte programmagebied en natuurlijk daarbuiten.

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

Doelgroep

Het energ.Y project is relevant voor bijna elke doelgroep. Het is uitdrukkelijk gericht op

Burgers•
Initiatieven van (non-profit) verenigingen en coöperaties•
Autoriteiten•
MKB met focus op energie•
Technologiebedrijf met focus op energie•
Universiteiten en onderzoeksinstellingen met een focus op energie•
Zakelijke netwerken met een focus op energie•

Het is belangrijk te onderscheiden dat vooral de behoeften van de eerste drie doelgroepen in kaart worden gebracht om
ze samen met de laatste vier doelgroepen op te lossen. Door de eerste drie doelgroepen te activeren via de
netwerkpartners, die in hun nieuwsbrieven, andere distributeurs en de auditie op bijeenkomsten en eigen evenementen
verwijzen naar de Intake of the need, wordt het project al bij aanvang in de hele regio aangekondigd.    
Ook de andere doelgroepen worden via de kanalen van de projectpartners verworven en geconfronteerd met de
geclusterde behoeften. Matchmaking" tussen de MKB, instituten en andere actoren en met de uitdagingen vindt reeds
plaats tijdens netwerkevenementen.

Ook de netwerken van geassocieerde partners zoals de Universiteit Twente, NRW.Energy4Climate, NRWBank, diverse
Kamers van Koophandel en Industrie en het bureau voor bedrijfsontwikkeling in Viersen spelen een belangrijke rol bij
het activeren van de doelgroepen.  
Alleen gerichte koppeling leidt tot interactie van alle doelgroepen en tot een maximaal effect.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

Een criterium voor succes is dat delen van het consortium al kunnen aantonen dat zij effectief samenwerken en onder
andere een sterke expertise op het gebied van implementatie inbrengen. De New Energy Coalition werkt bij
energieprojecten samen met het Oldenburgse Energy Cluster en de expertise aan beide zijden van de grens wordt
aangevuld. Beide partners hebben echter nog niet samengewerkt met de Kiemt Foundation of de HSD, die op hun beurt
een efficiënte, gevestigde samenwerking hebben vanuit het EnerPRO-project. Door de nieuwe partnerbanden creëert het
energ.Y-project een cluster van deskundigen die het hele programmagebied bestrijken en waarvan de bijgedragen
netwerken elkaar versterken.

De voordelen van de vastgestelde concepten voor de innovatieprojecten en vooral de uitgevoerde innovatieprojecten
blijven op lange termijn bij de MKB en kunnen ook na afloop van het project worden gebruikt door de marktontwikkeling
te bevorderen. Voor alle deelnemende regio's en districten aan beide zijden van de grens schept dit banen, trekt het
geschoolde werknemers aan en houdt het hen daar. De ontwikkelde blauwdrukken en aanbevelingen voor actie, alsmede
het regioplatform, blijven van kracht. Zo blijven de behoeften geanalyseerd en vervuld. MKB uit het programmagebied
krijgen een duurzaam voordeel in de wereldwijde concurrentie.  

Op middellange termijn (vanaf drie jaar na afloop van het project) zal de vraag naar expertise en technologieën om de
uitstoot van CO  te verminderen blijven toenemen, zodat het MKB in de regio na energ.Y zijn bedrijfsactiviteiten zal
uitbreiden.

De betrokkenheid van geassocieerde partners met een focus op vervolgfinanciering, zoals via NRW-Bank, stelt het MKB
in staat verdere innovaties door te voeren door middel van financieringsadvies voor de door hen ontwikkelde concepten.  

Het project creëert ook direct nieuwe wetenschappelijke competenties voor de deelnemende onderzoeksinstellingen
onder de projectmedewerkers en dient dus om de volgende generatie wetenschappers op te leiden. Naast de verwachte
methodologische vooruitgang kunnen ook wetenschappelijk relevante resultaten worden verwacht. De in het project
ontwikkelde processen en bevindingen zijn geschikt voor overdracht naar andere thematische prioriteiten in het
programmagebied en daarbuiten. Daarom zal een grote verscheidenheid aan informatiedragers (website, informatie-
evenementen, Sharepoint, e-mailuitwisseling voor de verwerking van documenten, verzending van verslagen) worden
samengebracht. De belangrijkste bevindingen van de media zullen worden samengebracht en aan het einde van het
project worden gepubliceerd in een tijdschrift over beste praktijken met de MKB-innovaties en de daaruit voortvloeiende
resultaten van de lighthouse-initiatieven. Het doel is een langdurige wetenschappelijke dialoog tot stand te brengen,
waardoor de in het onderzoeksproject ontwikkelde processen en de bevindingen van de innovatieprojecten rechtstreeks
toegankelijk worden voor de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven en, niet in de laatste plaats, waardoor
Duitsland en Nederland en de deelnemende regio's en provincies worden versterkt als sterke onderzoekslocaties. De
inter- en transdisciplinaire samenwerking in het project leidt ook tot de verwachting dat verdere innovatieve ideeën op
de raakvlakken van de betrokken disciplines zullen ontstaan en zo een impuls zullen geven aan vervolgprojecten.  

De strategische verdere ontwikkeling omvat ook het genereren van de connectiviteit van het energ.Y-concept en het
Regioplattform na de financieringsperiode en het gebruik van synergieën en mogelijkheden van reeds bestaande
projecten. Om de financiële duurzaamheid na afloop van het project te garanderen, wordt financiering verkregen van de
betrokken industrie en de deelstaten of provincies van het programmagebied, maar ook van de federale overheid of
Europa. Dit is onmisbaar voor de continuïteit van het personeel en het bijbehorende onderhoud van een kennisbasis.  
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

De Europese doelstellingen van de Green Deal kunnen op nationaal niveau worden gerealiseerd door de bevolking op
participatieve wijze te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken en met name door de vraaggerichte projectfocus. Het
project richt zich op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's): SDG 3
(gezondheid en welzijn), 7 (betaalbare en schone energie), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), 11 (duurzame steden
en gemeenschappen), 12 (duurzame productie) en 13 (klimaatactie). Ook de SDG's 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16 en 17 komen aan
bod.  

Door de uitstoot van CO  in het programmagebied te verminderen, draagt het energ.Y-project bij aan de doelstelling van
Nedersaksen om in 2045 broeikasgasneutraal te zijn. Het helpt ook om te voldoen aan de klimaatbeschermingswet van
NRW, die voorziet in een emissiereductie van 65% in 2030 en 88% in 2040 ten opzichte van 1990.  

De thematische gebieden van de lighthouse initiatieven sluiten rechtstreeks aan bij de energie- en klimaatprogramma's
van de provincies:

Lokale opslag van groene energie  
Klimaatagenda Provincie Groningen 2030◦
Energiedoorvoer van de provincie Drenthe◦
Energie en duurzaamheid in de provincie Flevoland◦
Energie en duurzaamheid in de provincie Limburg◦

•

Energetische optimalisatie van gebouwen  
Ontwerp Energieprogramma Fryslân◦
Energiedoorvoer van de provincie Drenthe◦
Energietransitie in Overijssel◦
Klimaatatlas van de provincie Gelderland◦

•

Grensoverschrijdende wijkontwikkeling en duurzame mobiliteit  
Ontwerp Energieprogramma Fryslân◦
Energieagenda 2019 - 2030 van de provincie Noord-Brabant◦
Energie en duurzaamheid in de provincie Flevoland◦
Energie en duurzaamheid in de provincie Limburg◦

•

Lokale duurzame energieproductie met zonnecellen en biomassa

Klimaatagenda Provincie Groningen 2030◦
Energietransitie in Overijssel◦
Energieagenda 2019 - 2030 van de provincie Noord-Brabant◦
Klimaatatlas van de provincie Gelderland◦

•
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

Het grootste voordeel van afgeronde EU-projecten zijn de lessen van het EnerPRO-project. Vier van de acht partners
hebben al zeer goed en succesvol samengewerkt: HSD's ZIES, Stichting Kiemt, het SWK E² Institute van de Niederrhein
University of Applied Sciences, en BABLE.ENERGY in de persoon van Dr. Riegebauer, voorheen medewerker van ZIES
en nu directeur bij BABLE.ENERGY). Om deze succesfactor verder te versterken, werd het partnerconsortium anders
doelbewust gewijzigd en aangevuld met nieuwe partners met bewezen sterke punten in netwerken, kennis & innovatie en
implementatie. Om het succes van het project in vergelijking met EnerPRO verder te vergroten, hebben de ervaringen in
EnerPRO aangetoond dat een nog sterkere oriëntatie van de projecten op reële problemen en marktbehoeften (in
tegenstelling tot zuiver op innovatie gerichte projecten) en de gerichte ondersteuning van de MKB bij hun
ontwikkelingswerk door middel van wetenschappelijke expertise (indien dit vereist en gevraagd wordt) eveneens
essentieel zijn. De nu gekozen projectaanpak houdt daar volledig rekening mee.

In het algemeen wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide eerdere contacten en projecten van het consortium met MKB
en startende ondernemingen uit de afgeronde Interreg-projecten EnerPRO, CE3, DigiPRO, Cleantech Energy Crossing en
WiEfm . Het bestaande internetcommunicatieplatform van BABLE.ENERGY is ook waardevol als een laagdrempelig
instrument in het project voor de gestructureerde registratie van marktbehoeften, innovatiebenaderingen, voorbeelden
van beste praktijken, enz. en voor de contacten met de talrijke actoren die het platform reeds gebruiken.

In Nedersaksen heeft energ.Y bijzondere synergieën met het project "Knowledge networking in Weser-Ems", dat sinds
2020 werkt aan de regionale innovatiestrategie in de energie-industrie, onder andere onder leiding van de projectpartner
Oldenburg Energy Cluster. De focus van dit project ligt dus op het netwerken van actoren, technologie en
onderzoeksinfrastructuren in de loop van de energietransitie.  

Er bestaan bijkomende synergie-effecten met andere lopende projecten of projecten in de toepassingsfase van ons
programmagebied, zoals Realise-Bio en X-Lives.

Om op maat gemaakte groene oplossingen voor de grensregio te ontwikkelen, heeft het energ.Y-project ook unique
selling points zoals de volledige dekking van het programmagebied door de partners, die optimaal genetwerkt zijn met
gemeenten, bedrijven en andere instellingen om het vraaggerichte perspectief in de regio holistisch te beschouwen. Door
specifiek de individuele behoeften van de actoren in de programmagebied vast te stellen, vult energie.Y de bestaande
kennis aan en biedt het gerichte steun aan het daar gevestigde MKB.
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Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is volledig gericht op de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft een grote uitwerking hierop.  

De medewerkers van de projectpartners bestaan uit zowel mensen met als zonder migratie-ervaring. Bovendien wordt in
deze technische focus gestreefd naar een paritaire samenstelling van werknemers, die zichzelf in gelijke mate als vrouw
en man definiëren. Op die manier streeft het consortium naar een zo divers en multiperspectiefrijk mogelijke werkwijze,
die zowel genderspecifieke als machtsongelijkheid tegengaat. De deelnemende onderzoeksinstellingen beschikken
allemaal over functionarissen voor gendergelijkheid die op alle niveaus van de instellingen en bij hun onderzoeks- en
overdrachtsactiviteiten optreden als contactpersonen en strategische partners met betrekking tot het creëren, bevorderen
en behouden van (gender)rechtvaardigheid en grotere (gender)diversiteit.

Actieve inclusieontwikkeling wordt daarom ook nagestreefd in de innovatieruimtes en bij geplande evenementen. De
promotie van professionals is gebaseerd op kwaliteit en professionaliteit en draagt bij aan individuele gelijke kansen.
Geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging of sociale afkomst
spelen geen rol.

Het project draagt aanzienlijk bij tot groeimogelijkheden voor bedrijven in de grensregio door kennisoverdracht en
nieuwe ondernemersactiviteiten. Vooral kleine bedrijven krijgen toegang tot netwerken en markttoegang. Door de
interactie van de innovatieprojecten in de lighthouse initiatieven worden de verschillende economische sterke en zwakke
punten van de projectregio's aangepakt. Het remmende effect van de grens als obstakel wordt door het project
aanzienlijk verminderd.

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

De vermindering van het verbruik van primaire energie, de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, de daaruit
voortvloeiende vermindering van de CO  uitstoot, een meer hulpbronnenefficiënte economie, bijvoorbeeld in de vorm
van een kringloopeconomie, en de aanpassing aan de klimaatverandering hebben zowel in Duitsland als in Nederland
een sterk positief effect op het milieu en de biodiversiteit, maar moeten niettemin zorgvuldig en vanuit verschillende
invalshoeken worden bekeken Vanuit technologisch oogpunt bestaan er reeds veelzijdige duurzame oplossingen en
producten om deze doelstellingen te bereiken. Deze komen meestal voort uit een algemeen idee over de noodzaak van
een duurzame energievoorziening. Aangezien er geen probleemeigenaren zijn en de vraagzijde niet wordt meegenomen,
gaat het in werkelijkheid om aanbodgestuurde projecten, waarbij vaak niet volledig rekening wordt gehouden met de
gevolgen voor mens en natuur. Dit is anders in het energ.Y project door de expertise en oplossingen van het lokale MKB
te koppelen aan de uitdagingen en aanpak van de grensregio en de vraag- en aanbodzijde samen te werken om het best
mogelijke effect voor mens, natuur en bedrijf te bereiken.  
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III. Partners

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Leadpartner  Hochschule Düsseldorf

Düsseldorf 
Duitsland

Rechtsvorm

Partnersoort

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner Hochschule Niederrhein

Krefeld 
Duitsland 

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

Semi-overheid en intermediairs

Partner Stichting Kiemt

Arnhem 

Nederland

Rechtsvorm 

Partnersoort

Rechtsvorm

Partnersoort

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner Saxion Hogeschool

Enschede
Nederland
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Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner Radboud Universiteit

Nijmegen 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat 

Vereniging/NGO

Partner OLEC e.V.

Oldenburg 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

Semi-overheid en intermediairs

Partner New Energy Coalition

Groningen 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner BABLE.ENERGY (BABLE GmbH)

Düsseldorf 
Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort
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Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner KMU aus dem Programmgebiet (Platzhalter)

Düsseldorf 
Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Geassocieerde partner University of Twente

Enschede 
Nederland

Geassocieerde partner Oost NL

 Apeldoorn 
Nederland

Geassocieerde partner IHK Mittlerer Niederrhein

Krefeld 
Duitsland

Geassocieerde partner IHK Nord Westfalen

Münster 
Duitsland

Geassocieerde partner NRW.BANK

Düsseldorf 
Duitsland

Geassocieerde partner NRW.Energy4Climate

Düsseldorf 
Duitsland
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Geassocieerde partner Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Viersen 
Duitsland

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

16



Kostenplan
Hochschule Düsseldorf

Totaal: € 937.020,00

BABLE.ENERGY (BABLE GmbH)

Totaal: € 785.435,00

Hochschule Niederrhein

Totaal: € 368.760,00

KMU aus dem Programmgebiet (Platzhalter)

Totaal: € 1.492.260,00

New Energy Coalition

€ 192.465,00

€ 151.515,00

Totaal:

€ 368.760,00

OLEC e.V.

Totaal:

Radboud Universiteit

Totaal:

Saxion Hogeschool
Totaal:

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

€ 368.760,00
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Stichting Kiemt

Totaal:

Project totaal: € 315.315,00

€ 4.980.290,00

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Financieringsplan
Eigen bijdrage

Hochschule Düsseldorf € 176.988,00 3.55%

BABLE.ENERGY (BABLE GmbH) € 351.767,50 7.06%

Hochschule Niederrhein € 110.628,00 2.22%

KMU aus dem Programmgebiet (Platzhalter) € 746.130,00 14.98%

New Energy Coalition € 75.757,50 1.52%

OLEC e.V. € 55.282,50 1.11%

Radboud Universiteit € 110.628,00 2.22%

Saxion Hogeschool € 110.628,00 2.22%

Stichting Kiemt € 137.182,50 2.75%

Totaal: € 1.874.992,00 37.63%

Subsidie totaal

Förderung / Subsidie € 3.105.298,00 62.35%

Totaal: € 3.105.298,00 62.35%

Totaal: € 4.980.290,00

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 0.00 Aantal 

FTE
Aangezien energie.Y een project is met een beperkt open gedeelte, kunnen geen
betrouwbare uitspraken worden gedaan over de toename van de werkgelegenheid.
Dit zou alleen mogelijk zijn indien de concrete proces-, technologie- of
bedrijfsontwikkelingen en de betrokken ondernemingen reeds bekend waren.
Daarom wordt deze indicator niet toegepast.

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 1,800.00 Aantal

LinkedIn, Instagram en het platform voor grensoverschrijdende uitwisseling
worden gebruikt voor uitgebreide communicatieactiviteiten. Aangenomen wordt
dat per jaar ten minste 500 activiteiten zullen plaatsvinden, worden gecreëerd en
gedeeld. De communicatieactiviteiten vinden plaats in elk werkpakket en worden
gebundeld in het werkpakket verspreiding.  

Aantal publiek toegankelijke evenementen 46.00 Aantal

Alle activiteiten in de werkpakketten 2 en 4 zijn toegankelijk voor het publiek.
Vooral het project "Idee- en conceptontwikkeling in innovatieruimten" betrekt
lokale actoren bij het vraaggerichte project.  
In het werkpakket promotietaken worden 24 evenementen met innovatieve
formats voor vraaggestuurde innovaties uitgevoerd. In werkpakket 2 zullen 10
promotie- en informatie-evenementen plaatsvinden en in werkpakket 4 in totaal
12 innovatieworkshops.

Ondernemingen ondersteund 75.00 Aantal

Bedrijven brengen uitdagingen in en laten zich adviseren door innovatiemanagers.
Bovendien werken ten minste 2 kleine en middelgrote ondernemingen samen in
een grensoverschrijdend begeleid innovatieproject.  

Ondernemingen ondersteund door subsidies 40.00 Aantal

Ten minste 2 MKB werken grensoverschrijdend samen in een innovatieproject en
worden gefinancierd via het open projectonderdeel energ.Ys.  

Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun (waarvan subsidies, 
financiële instrumenten)

1,874,992.00 Euro

De partners en deelnemende MKB leveren de bovengenoemde eigen bijdrage als
aanvulling.  

Midden- en kleinbedrijven die product- of procesinnovatie introduceren 20.00 Aantal

Ten minste 2 MKB werken grensoverschrijdend samen in een innovatieproject,
verhogen de TRL met ten minste 2 niveaus en worden door energie.Y gefinancierd
in een innovatieproject.

Nationale en subnationale strategieën inzake klimaatadaptatie 12.00 Aantal

De Green Deal van de EU en dus beide nationale strategieën komen aan bod.
Daarnaast worden de afzonderlijke strategieën van de acht provincies en de twee
Duitse deelstaten behandeld.  

Gezamenlijk ontwikkelde en in projecten uitgevoerde proefprojecten 20.00 Aantal

In het open projectgedeelte (WP 5b) is innovatieontwikkeling in de opschaling van
technologieën en bijbehorende waardeketens gepland.

Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen 20.00 Aantal

Hier worden de oplossingen voor innovatiebelemmeringen van de deelnemende
bedrijven die gezamenlijk in de modelprojecten in WP 5 zijn ontwikkeld, geteld.  

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Gezamenlijke strategieën en actieplannen ondernomen door organisaties 4.00 Aantal

Deze indicator heeft betrekking op de oplossingen die in het open
projectonderdeel (WP 5b) gezamenlijk zijn ontwikkeld en die door de
deelnemende kleine en middelgrote ondernemingen zijn overgenomen.  

Oplossingen ondernomen of opgeschaald door organisaties 20.00 Aantal

Deze indicator verwijst ook naar de innovaties die gezamenlijk zijn ontwikkeld in
de modelprojecten in WP 5b. De geplande modelprojecten hebben een looptijd
van ongeveer 12 maanden, wat gewoonlijk voldoende is om een ontwikkeling tot
op proefschaal uit te voeren.  

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Lokale 
opslag van 
groene energie 

Energetische 
optimalisatie 
van gebouwen

Grensoverschrij-
dende wijkont-
wikkeling en du-

Lokale duurzame 
energieproductie 
met photovoltaics 
en biomassa

energ.YCROSS-BORDER GREEN

Beoordeling van de behoeften en 
opbouw van samenwerking

Projecten in de grensregio en 
innovatie-uitdagingen worden 
op het platform ingevoerd. Het 
MKB kan netwerken met de 
projecten en deelnemen aan 
het innovatieproces.

Bevordering en uitvoering van 20 
innovatieprojecten waarbij 
initiatieven en KMO's uit de 
grensregio betrokken zijn

Idee- en conceptontwikkeling in 
innovatieruimten Koppeling van 
initiatieven en het MKB met behulp van 
innovatiemanagers

Het platform structureert de expertise 
en innovaties van het MKB uit #DE en 
#NL. Het MKB wordt in staat gesteld 
aan grensoverschrijdende 
uitdagingen te werken.

4 LIGHTHOUSE 
INITIATIEVEN

KOPPELING VAN 
UITDAGINGEN EN 
INITIATIEVEN VAN 

INTEGRATIE 
VAN MKB-
INNOVATIEDE-
SKUNDIGHEID 

VRAAGGE-
STUURDE 
UITWISSELING

Clustering in 4 lighthouse initiatieven 
Thematische bundeling en vergroting 
van de zichtbaarheid van 
vraaggestuurde innovaties.

Beoordeling van de 
behoeften van burgers, 
bedrijven, initiatieven, 
netwerken, regeringen, 
ministeries uit de grensregio 
via een grensoverschrijdend 
regionaal platform.
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Voorbeeld van het vuurtoreninitiatief in werkpakket 5b2 

Energetische optimalisatie van gebouwen

Alle MKB-innovatie-
projecten werken 
samen om het CO2-
besparingspotentieel 
te maximaliseren.

MKB-innovatieproject: 
Energieopwekking: 
zonnedakpannen

Innovatieprojecten voor
energieopwekking

Probleemeigenaar
belastingkantoor: Onze

elektriciteitskosten stijgen
enorm door de digitalisering. 

Ons gebouw staat op de 
monumentenlijst.MKB-innovatieproject: 

Energieopwekking: 
Gedecentraliseerde

windenergie

Innovatieprojecten voor
netwerken van slimme

gebouwen

Probleembezittende
burger: Mijn buurman
kan zijn PV-elektriciteit
nauwelijks gebruiken, 
ik heb twee e-auto's. 
Waarom twee keer

investeren?

Innovatieprojecten
voor energiebesparing

MKB-innovatie-
project: gerecycled

isolatiemateriaal

Probleemeigenaar
boerderij: Ik wil

mijn huis
duurzaam
renoveren!

Innovatieprojecten voor
technologische verbeteringenProbleem

eigenaar
gemeente: Het 

temperen van de 
sporthal is te duur!

MKB-innovatieproject: 
Warmtevoorziening: 

Warmtepomp

MKB-innovatieproject: 
Koelvoorziening: 

Adsorptie-eenheden

MKB-innovatieproject: 
Integratie van 

hernieuwbare energie

MKB-innovatieproject: 
Smart Grid met BlockchainDe Lighthouseinitiatieven

bestaan uit verschillende
innovatieprojecten van 
het MKB met een
thematische focus. 23



Grensoverschrijdende 
regionale uitwisseling met 
beste praktijken en 
vraaggerichte 
projectinzendingen

Ideeën en 
conceptontwikkeling in 
innovatieruimten
Fysieke ruimten met groene 
initiatieven in de grensregio die 
relevant zijn voor het MKB

Projectbeheer Versnelde 
implementatieprocessen door 
informatiebundeling over platform en 
teams

Oprichting van de 
vuurtoreninitiatieven
Vier Leuttur-initiatieven met ten minste 
drie innovatieprojecten waarbij 
initiatieven en kennispartners 
betrokken zijn.

Verspreiding
Verspreiding van innovatieprojecten
van energ.Y

Vraaggerichte inname
Identificatie en uitwisseling van 
informatie met bedrijven, initiatieven, 
netwerken uit de grensregio

WERKPAKKET 1 WERKPAKKET 5a

WERKPAKKET 

WERKPAKKET

KMO-innovatie integreren
Het platform structureert expertise en 
innovaties van #DE en #NL MKB. Zij 
zijn bevoegd om aan 
grensoverschrijdende uitdagingen te 
werken.

WERKPAKKET 2

Platform: Open project
Het MKB wordt ondersteund bij het 
vinden van nieuwe partners voor 
grensoverschrijdende samenwerking.
+ PartnerSME Uitwisseling

Koppeling van uitdagingen en 
benaderingen in de grensregio
Projecten in de grensregio en innovatie-
uitdagingen worden op het platform 
ingevoerd. 

WERKPAKKET 3

Duurzaamheid Quick Check
+ Snelle controle via zoekopdracht direct
op het online platform
+ Gebruik van doelgerichte, duidelijk 
meetbare succesfactoren

OPEN PROJECTONDERDEEL 
MET MKB-PARTNERS UIT ALLE 
PROVINCIES EN REGIO'S

WERKPAKKET 5b

WERKPAKKET 4

UITVOERING VAN DE 
LIGHTHOUSE INITIATIEVEN

Reclametaken

WERKPAKKET

Koppeling van initiatieven, 
geassocieerde partners, netwerken, 
projecten van burgerinitiatieven, 
particulieren, verenigingen, bedrijven 
zonder winstoogmerk (groen geweten 
van bedrijven)

Impact Algemeen concept van de 
Challenges en SME kennis met 
maximale impact in de grensregio.

LOKALE OPSLAG 
VAN GROENE 
ENERGIE 

LOKALE DUURZAME 
ENERGIEPRODUCTIE 
MET PHOTO-
VOLTAICS EN 
BIOMASSA 

GRENSOVERSCHRIJ
DENDE 
WIJKONTWIKKELING 
EN DUURZAME 
MOBILITEIT 

ENERGIE-
OPTIMALISATIE VAN 
GEBOUWEN 

WERKPAKKET 5b1 WERKPAKKET 5b2 WERKPAKKET 5b4WERKPAKKET 5b3

REGIOCOORDINATOREN & REGIONAAL ASSISTENTEN

INNOVATIEMANAGERS 

PRODUCTONTWIKKELAARS 

PLATFORMONTWIKKELAARS 

PROJECTMANAGER PROJECTCOÖRDINATOR

ASSISTENTIE FINANCIËN

PROJECTCOÖRDINATOR FINANCIËN

CONTENT CREATOR

INNOVATIEMANAGERS 

REGIOCOORDINATOREN

CONTENT CREATOR

BEDARFSORIENTIERTE GRÜNE INNOVATIONEN
DOOR DE VRAAGGESTUURDE GROENE INNOVATIES
DEMAND DRIVEN GREEN INNOVATIONS
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Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences

2

VOORBEELD VAN EEN GEBRUIKERSGERICHT PROJECT
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(H) Oldenburger Energiecluster
Wilhelmshaven, Emden, Delmenhorst, Cloppenburg, Emsland, 
Oldenburg, Weser-Marsch, Ammerland, Friesland, Leer, 
Aurich, Grafschaft Bentheim, Wittmund und Oldenburg

E

H

D

A

F

C

B

G

D
A

(A) Hochschule Düsseldorf
Düsseldorf, Coesfeld, Warendorf, Münster und Borken

(B) Hochschule Niederrhein
Viersen, Rhein-Kreis Neuss, Krefeld, Duisburg,
Mönchengladbach, Kleve und Wesel

C) Kiemt
Provincie Gelderland, Provincie Overijssel (exkl. Noord-Overijssel)

(D) BABLE
Stadt Osnabrück, LK Osnabrück, Vechta und Steinfurt

(E) New Energy Coalition
Provincie Fryslân, Provincie Groningen

(F) Saxion
Noord-Overijssel, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland

(G) Radboud University
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg

Volledige dekking van het programmagebied
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Commissie voor economische aangelegenheden i.v.m.  
Commissie voor financiën&projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.2  

 
 

Interreg VI 
 

EnerVisor2030 
 
Tegen de achtergrond van huidige Europese klimaatdoelstellingen en mondiale politieke 
ontwikkelingen staan de energie- en landbouwsector voor enorme uitdagingen. Om de 
transformatie naar duurzame en klimaatneutrale productie zo snel´mogelijk te realiseren, 
wil EnerVisor2030 de lokale productie van duurzame energie en voedsel bevorderen. 
 
Daarbij moet het dubbel gebruik van landbouwgrond ("dubbel oogsten" door middel van 
agro-fotovoltaïsche cellen boven/tussen akkerland) duurzaam verder ontwikkeld en met 
grondstof-besparende en innovatieve elementen aangevuld worden: o.a. intelligent 
energiebeheersysteem op basis van artificial intelligence (AI), langdurige opslag van 
zonne-/windenergie in waterstof (H2), netvriendelijke overdracht van opgewekte energie 
(elektriciteit/waterstof) aan lokale afnemers (mobiele en stationaire tank-
/laadinfrastructuur, Local Energy Hubs). Van bijzonder belang voor de duurzaamheid is de 
ontwikkeling van een nieuwe onderconstructie voor PVmodules van gerecycleerde 
windturbinebladen die, in tegenstelling tot de gebruikelijke onderconstructies van 
aluminium of staal, geen giftige stoffen in de grond uitstoot. 
 
Doel van EnerVisor2030 is de ontwikkeling van een modulaire power2local-testinstallatie 
voor de gedecentraliseerde opwekking, opslag en overdracht van duurzame energie 
("local to local"). Deze moet voornamelijk door boeren worden gerund en als "Local 
Energy Hub" klantengroepen (o.a. bedrijven, gemeenten, auto-/vrachtwagenchauffeurs) 
direct ter plaatse of in de directe omgeving van elektriciteit/waterstof voorzien en zij 
daardoor onafhankelijker van het elektriciteitsnet maken. 
 
Na afloop van het project moet het eindproduct als compleet systeem – maar ook de 
aparte modules – op de markt worden gebracht. Het is de bedoeling dat het naar wens 
schaalbaar en toepasbaar is voor diverse locaties (o.a. diverse landbouwvormen, zonne-
/windparken). Naast bouw en exploitatie omvat het product ook de aanvraag en 
verwerking van de nodige vergunningen. De testinstallatie blijft op de projectlocatie. 
 
Leadpartner ISIS IC (Wesel) 
Projectpartner  

Argo-Anleg GmbH (Wesel) 
 
GIQS e.V. (Kleve) 
 
Hochschule Rhein-Waal (Kleve) 
 
Kuster H2 Energy B.V. (Babberich) 
 
Lühlshof KG (Wesel) 
 
Surplus Holding B.V. (Enschede) 
 
Smart Material Printing B.V. (Enschede) 
 
Geassoc. partner Stadtwerke Goch 
GmbH (Goch) 
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Geassoc. partner Kreis Wesel (Wesel) 
 
Geassoc. partner Forschungszentrum 
Jülich  
(Jülich) 
 
Geassoc. partner ZLTO  
('s-Hertogenbosch) 
 

Projectvolume 5.463.423,00 € 
Bovenregionale relevantie   
Regionale relevantie   

 

 
 
 
 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
Prioriteit 1 – Een innovatiever 
programmagebied (bovenregionaal 
budget) 

Focusthema Energie & Klimaat 
Spezifieke doelstelling Het ontwikkelen en versterken van de 

onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de 
invoering van geavanceerde 
technologieën.  

Interventieveld Onderzoek en innovatie in kleine en 
middelgrote ondernemingen, waaronder 
netwerkactiviteiten 

 

 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

  

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

 

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 
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Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor het Dagelijks Bestuur te 
formuleren. 

 

 



Project EnerVisor2030
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

13041

EnerVisor2030

AI-basiertes Verteilungsmanagement für nachhaltige lokale Energieerzeugung und -
abnahme im ländlichen Raum
AI-gebaseerd distributiebeheer voor duurzame lokale energieproductie en -afname in 
landelijke gebieden
AI-based distribution management for sustainable local power generation and purchase in 
rural areas

01-07-2023

30-06-2027

Een innovatiever programmagebied

Energie & Klimaat

Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering 
van geavanceerde technologieën.
Onderzoek en innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder 
netwerkactiviteiten.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

Tegen de achtergrond van huidige Europese klimaatdoelstellingen en mondiale politieke ontwikkelingen staan de energie 
- en landbouwsector voor enorme uitdagingen. Om de transformatie naar duurzame en klimaatneutrale productie zo snel
mogelijk te realiseren, wil EnerVisor2030 de lokale productie van duurzame energie en voedsel bevorderen.

Daarbij moet het dubbel gebruik van landbouwgrond ("dubbel oogsten" door middel van agro-fotovoltaïsche cellen 
boven/tussen akkerland) duurzaam verder ontwikkeld en met resourcebesparende en innovatieve elementen aangevuld  
worden: o.a. intelligente, langdurige opslag van zonne-/windenergie in waterstof (H2), netvriendelijke overdracht van  
opgewekte energie (elektriciteit/waterstof) aan lokale afnemers (mobiele en stationaire tank-/laadinfrastructuur, Local  
Energy Hubs). Van bijzonder belang voor de duurzaamheid is de ontwikkeling van een nieuwe onderconstructie voor PV-
modules van gerecycleerde windturbinebladen die, in tegenstelling tot de gebruikelijke onderconstructies van aluminium 
of staal, geen giftige stoffen in de grond uitstoot.

Doel van EnerVisor2030 is de ontwikkeling van een modulaire  power2local-testinstallatie voor de 
gedecentraliseerde opwekking, opslag en overdracht van duurzame energie ("local to local"). Deze moet 
voornamelijk door boeren worden gerund en als "Local Energy Hub" klantengroepen (o.a. bedrijven, 
gemeenten, auto-/vrachtwagenchauffeurs) direct ter plaatse of in de directe omgeving van elektriciteit/
waterstof voorzien en zij daardoor onafhankelijker van het elektriciteitsnet maken (zie bijlage 1).

Na afloop van het project moet het eindproduct als compleet systeem – maar ook de aparte modules – op de markt 
worden gebracht. Het is de bedoeling dat het naar wens schaalbaar en toepasbaar is voor diverse locaties (o.a. diverse 
landbouwvormen, zonne-/windparken). Naast bouw en exploitatie omvat het product ook de aanvraag en verwerking
van de nodige vergunningen. De testinstallatie blijft op de projectlocatie.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een innovatiever
programmagebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het ontwikkelen en versterken van de
onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Hoofddoel  van EnerVisor2030 is de ontwikkeling van de modulaire power2local-installatie voor het jaarrond lokaal
opwekken, opslaan en distribueren van duurzame energie. De testinstallatie bestaat uit twee delen: een fotovoltaïsch
systeem (Agri-PV) voor gedecentraliseerde en duurzame energieproductie en een intelligent energiebeheersysteem op
basis van  artificial intelligence (AI). Afhankelijk van het toepassingsscenario kan het Agri-PV-systeem ook worden
aangevuld of vervangen door (kleine) windturbines of andere duurzame vormen van energieopwekking (zie bijlage 1).

Basisvoorwaarde voor de bouw van dergelijke installaties is de combinatie van gevestigde processen met innovatieve
elementen tot een nieuw prototype: nieuwe toevoegingen zijn o.a. opslag- en leveringssystemen voor elektriciteit
(batterij) en waterstof (elektrolyse/brandstofcel), een intelligent systeem voor energiedistributie, een systeem voor het
reserveren/betalen van oplaadslots, en nieuwe onderconstructies van gerecycleerd materiaal (windturbines) voor Agri-
PV-installaties.

Met behulp van de testinstallatie moet de lokale en goedkope opwekking en levering van duurzame energie het hele jaar
door en efficiënt mogelijk worden gemaakt (Local Energy Hubs). Bedrijven, openbare instellingen en particulieren
krijgen de mogelijkheid om lokaal in hun energiebehoeften te voorzien. Met een productievolume van 660 MWh/ha/jaar
[1] (voetnoten zie bijlage 3) zouden ca. 164 huishoudens met 4 personen of 26 middelgrote bakkerijen kunnen worden
bevoorraad. De project-testinstallatie wordt gebouwd met een Agri-PV-systeem op ongeveer 0,5 ha landbouwgrond.

Innovatieve bedrijven op het gebied van opslagsystemen, installatietechniek, regeltechniek, tank- en laadstations
alsmede Big Data en AI zijn betrokken bij de marktrijpe ontwikkeling van de installatie. Centrale actoren voor de
ingebruikneming van de installaties zijn  landbouwbedrijven: zij bezitten grond en hebben zelf een grote
energiebehoefte. De verkoop van overtollige energie in het lokale net biedt hun een extra bron van inkomsten. Om
duurzaamheidsredenen is alleen dubbel gebruik (PV-modules boven/tussen akkerland) een optie. De nieuwe
onderconstructie en een bodemvriendelijke installatiemethode zorgen ervoor dat velden tijdens het PV-gebruik niet
worden verdicht of vervuild met schadelijke stoffen.

Een ander doel is de  afnemers van duurzame energie bij verschillende scenario's te betrekken: E-voertuigen in
personen- en goederenvervoer (bijv. via Kuster H2 Energy B.V.), de betrokkenheid van energieleveranciers (bijv.  
Stadtwerke Goch: levering van waterstof aan het zwembad in Goch), samenwerking met Energy Hubs (Kleve,  
Meierijstad,  Bad Bentheim,  Land van Cuijk) en bedrijven buiten het consortium (bijv.  Laarackers B.V. uit Boxmeer) en
andere projecten (bijv. Interreg VI A AGIT).

De volgende subdoelstellingen moeten worden bereikt:

Uitbreiding van de productie van duurzame, lokale energie, hoofdzakelijk op landbouwgrond,  zonder dat daarvoor
nieuwe grond nodig is (dubbel gebruik)

•

Langetermijnopslag en lokale overdracht van elektriciteit of waterstof op een intelligente en klantgerichte manier
(local to local) volgens beschikbaarheid, prijs en vraag

•

Versterking van het oplaadnetwerk langs de hoofdwegenstructuur Duitsland-Nederland•
Creëren van duurzame productieomstandigheden: gebruik van gerecycleerde materialen, vermijding van
verontreiniging van de bodem, vermindering van de uitstoot van methaan en CO2, sociaal-duurzame
bouwmethoden

•

Bijdrage aan de levering van lokale, duurzame energie en landbouwproducten het hele jaar door, behoud van de
biodiversiteit

•

Proefdraai gedurende vier seizoenen in het laatste projectjaar•
Integratie van prototypes voor nieuwe aandrijfsystemen (voertuigen, landbouwmachines)•
Logistieke aansluiting op grotere "Energy Hubs" (elektriciteit en H2)•
Creëren en behouden van banen, behoud van prijsgevoelige industrieën, uitbreiding van lokale waardecreatie
(bedrijfsbelasting)

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

Aanleiding en toegevoegde waarde

Aanleiding voor het project

Klimaatverandering & energietransitie, mondiale instabiliteit & voorzieningscrisis, bevolkingsgroei & voedselzekerheid,
bescherming van soorten/bodem/water & landbouwtransitie: het streven naar meer duurzaamheid is zelden zo urgent
geweest.

De moderne landbouw is zowel probleem als oplossing. CO2-emissies, methaanproductie en bodemaantasting zijn
belangrijke versnellers van de klimaatverandering. Het gebruik van moderne  agrofotovoltaïsche energie (Agri-PV)
is een belangrijke stap in de koerswijziging naar meer duurzaamheid, omdat daarmee niet alleen de voedselzekerheid
kan worden gewaarborgd, maar ook lokale, duurzame energie opgewekt en ter beschikking kan worden gesteld.

Een blik op mondiale energiemarkten toont de behoefte aan een  onafhankelijke energievoorziening: de
afhankelijkheid van energie uit onstabiele regio's maakt de Europese energieindustrie kwetsbaar voor
prijsschommelingen en tekorten in de voorziening. De toenemende  omschakeling naar waterstof als energiedrager
van de toekomst maakt het ook noodzakelijk diverse concepten voor waterstofproductie te ondersteunen en niet te
vertrouwen op monoculturen.

Door de enorme toename van particuliere PV-systemen en de overschakeling op elektrische mobiliteit en warmtepompen
worden onze  elektriciteitsnetten  steeds vaker tot het uiterste gedreven. EU-parlementariërs vragen momenteel om
een dichter oplaad- en tanknetwerk tegen 2030: om de 60 km een oplaadstation voor e-voertuigen en om de 100 km een
waterstoftankstation.[2] Deze capaciteiten kunnen niet alleen worden bereikt door de uitbreiding van de
elektriciteitsnetten. Indien daarentegen de benodigde energie – zoals hier wordt beoogd – uit lokale bronnen gehaald
wordt, zou het net nauwelijks extra worden belast.

Meerwaarde voor het programmagebied

Voor de uitbreiding van de productie van duurzame energie is veel grond nodig. Dit geldt met name voor PV-installaties.
In het programmagebied is de  landbouwsector  rijk aan grond. In termen van landbouwgrond alleen al is in het
programmagebied 2,8 miljoen hectare grond beschikbaar voor de productie van groene energie.[3] Volgens  Fraunhofer
ISE zou Agri-PV de volledige elektriciteitsbehoefte van Duitsland kunnen dekken op slechts 4 procent van alle
landbouwgrond in het land – een zeer klein deel als men bedenkt dat momenteel nog 14 procent hiervan wordt gebruikt
voor de teelt van energiegewassen voor de veel inefficiëntere biogasproductie.[4]

Met moderne Agri-PV-technologie kan de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale voorziening van
hernieuwbare energie en tegelijkertijd zijn akkers blijven (en zelfs beter) bewerken dankzij dubbel gebruik. Hiervoor is
geen nieuwe grond nodig. Het gebruik van  gerecycleerd materiaal voor de bouw van het PV-systeem is een
kwantumsprong in termen van duurzaamheid en prijs: verontreiniging van bodem en grondwater door giftige
(aluminium) of zware metalen (staal) kan worden uitgesloten (zie Innovatiegraad) en de PV-systemen zijn tegelijkertijd
aanzienlijk goedkoper in aanschaf/onderhoud.[5] De focus van Agri-PV gebruik is echter niet alleen gericht op
stroomproductie als nieuwe  bron van inkomsten: moderne Agri-PV modules zijn variabel en bieden o.a.  
bescherming  van landbouwgrond  tegen extreem weer en kunnen goed worden geïntegreerd in het betreffende
landschap in overeenstemming met bestaande ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

De productie van eigen elektriciteit maakt de boeren minder afhankelijk van externe stroomproducenten. Overschotten
kunnen lokaal worden verkocht als elektriciteit/waterstof, waarvan onder meer lokale bedrijven, gemeenten en
auto/vrachtwagenchauffeurs profiteren. Daardoor neemt het aantal laadstations in het gebied toe (langs  en  weg van
drukke wegen) en kunnen grotere "Energy Hubs", bijvoorbeeld in industriegebieden, van waterstof uit de
landbouwproductie worden voorzien. Dit in overeenstemming is met de doelstellingen van regionale
waterstofstrategieën.

Innovatiegehalte
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Beschrijf het innovatieve karakter van het project en licht de uitgangspositie toe. Worden er nieuwe
vaardigheden ontwikkeld of wordt de bestaande kennis verder ontwikkeld? Indien van toepassing: In
welk stadium van ontwikkeling bevindt zich de innovatie en wat is het Technology Readiness Level
(TRL) aan het begin en aan het eind van het project?
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Huidige situatie

In Agri-PV-systemen worden PV-modules geïnstalleerd boven of tussen landbouwgronden. Ze zijn zo gemonteerd dat
mechanische bewerking van het land nog steeds mogelijk is. Deze methode wordt reeds toegepast op enkele testlocaties
in beide landen – meestal met het doel de plantengroei te optimaliseren.

De PV-modules produceren het grootste deel van de elektriciteit op zonnige dagen rond het middaguur, maar dit heeft
tot dusver geleid tot ongewenste terugleveringspieken. Om een zo decentraal mogelijke besturing en onderhoud van de
modules mogelijk te maken worden bevondien lange koperkabels gelegd om de modules met elkaar te verbinden. Dit is
echter niet erg duurzaam.

Als materiaal voor de onderconstructie wordt meestal aluminium gebruikt, dat bij de productie veel energie verbruikt en
schaars en duur is. Ook komen er na verloop van tijd schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht. Zo
leiden verhoogde aluminiumconcentraties tot schade aan fijne wortels en bodemorganismen en tot gezondheidsrisico's
voor de consumenten van de gewassen.

Elektrolysers, die elektriciteit gebruiken om water te scheiden in zijn componenten waterstof en zuurstof, geven
momenteel zuurstof af aan de atmosfeer als afvalproduct.

Innovatief karakter

Het EnerVisor2030-project wil op dit vertrekpunt voortbouwen en de onderdelen als volgt vernieuwen:

Duurzame en circulaire onderconstructie: Aluminium wordt vervangen door een geheel nieuw (bouw)
materiaal: draagbalken gemaakt van gerecyclede windturbinebladen. Daartoe worden nieuw geproduceerde duro-
kunststoffen gemaakt van 100% rotorbladen van windturbines die volgens een gepatenteerd proces zijn
gerecycleerd. Het nieuwe materiaal gaat een leven lang mee, roest niet, is UV- en zoutwaterbestendig en geeft geen
schadelijke stoffen af aan de bodem, het grondwater of de gewassen.

•

Intelligent energiebeheer/opslagsysteem: Met de aansluiting van opslagmogelijkheden wordt een
"netvriendelijke werking" onafhankelijk van het tijdstip en de seizoenen mogelijk. Met accu- en H2-opslag kan ook
's nachts en in vrij donkere seizoenen voldoende energie worden geleverd. Om een nauwkeurige levering van
energie mogelijk te maken op de plaats waar die waarschijnlijk het hardst nodig is, wordt besturingssoftware
ontwikkeld die AI gebruikt om razendsnelle beslissingen te nemen.

•

Local to local-karakter: Om verdere overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, moet de opgewekte
energie in de eerste plaats aan lokale consumenten worden geleverd.

•

Platformoverschrijdend boekingssysteem:  Er wordt een afzonderlijk boekingssysteem ontwikkeld voor de
levering van elektriciteit en H2 aan de oplaadcomponenten met een aansluiting op aan beide zijden van de grens
gangbare betaalmethoden. De berekening van de leveringsprijs is afhankelijk van parameters zoals de
opslagvulling, de opbrengstprognose of de verwachte bezettingsgraad.

•

Duurzame bekabeling: Door de ontwikkeling van elektronische alternatieven voor de met steeds schaarser en
duurder geworden zeldzamen metalen[6] en koper werkende gelijkrichters/omvormers en door een
gedecentraliseerd design kunnen kilometers kabels worden bespaard en kunnen de benodigde chips in eigen huis
worden geproduceerd; een belangrijke innovatie voor de onafhankelijkheid van de regio.

•

Duurzamere elektrolysers: Nieuwe methoden voor het afvangen van zuurstof bij de productie van groene
waterstof zullen worden gebruikt om een duurzamere productiemethode te ontwikkelen.

•

TRL

Enkele innovatieve onderdelen van het totale systeem, zoals de onderconstructie, zijn reeds bij de start van het project als
gevalideerde prototypes beschikbaar. Technologieën zoals het energiebeheersysteem bevinden zich echter pas op het
niveau van toegepast onderzoek. Tegen het einde van het project zullen alle (verder) ontwikkelde technologieën een
rijpheidsniveau hebben bereikt tussen TRL 7 (demonstratieprototype in een operationele omgeving) en TRL 9
(marktintroductie van product/dienst/proces).
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Toelichting op de marktkansen, de behoefte/vraag van derden aan het project. Wat zijn de marktkansen
en potentiele afnemers?  

Marktkansen

In totaal hebben zes midden- en kleinbedrijfen (MKB) zich aangesloten bij EnerVisor2030. De samenwerking moet hen
in staat stellen adequaat te reageren op de markt uitdagingen. Indien zij daarin slagen, kunnen zij hun
concurrentiepositie versterken, hun omzet stabiliseren/verhogen, voldoen aan de groeiende behoeften van hun klanten
en duurzamer worden.

Door de eisen van de  Europese Green Deal[7] moeten bedrijven zich inzetten voor meer duurzaamheid in de
productie van voedsel en energie.[8] Omdat de wettelijke eisen toenemen (o.a. klimaatbescherming, emissie- en
bestrijdingsmiddelenlimieten) moeten ze investeren. Tegelijkertijd neemt de vraag van zakenpartners en klanten naar
duurzaamheid (inclusief conflicten over landgebruik/bodemdegradatie/biodiversiteit) toe. Dit geldt voor beide landen,
hoewel er regionale marktverschillen zijn: bijvoorbeeld tussen de industrie- en vervoersstaat NRW en de landbouwstaat
Nederland. Er is overeenstemming (ook met Nedersaksen) dat waterstof een enorm potentieel biedt.[9]

Voor de marktpartijen is het duidelijk: als je duurzamer wilt worden, moet je ook decentraler worden (local to local).
De markten moeten ook intelligenter en efficiënter worden (Smart Energy Hubs,  precisielandbouw).[10]
Waterstof wordt gezien als de centrale pijler van de toekomst omdat het duurzaam, houdbaar en mobiel is. De
strategieën van beide landen gaan in dezelfde richting en zijn even ambitieus.[11] Eerst en vooral is er de vraag waar de
waterstof vandaan moet komen. Sleutelwoord uitbreiding infrastructuur: Uitgaande van een geschatte 50 miljoen e-
auto's alleen al in Duitsland tegen 2050[12] is een landelijk netwerk van e-/H2-laadpunten nodig.

Boeren  verhogen hun niveau van grondgebruik door Agri-PV-systemen (verlaging productiekosten en planningsrisico).
Dankzij de nieuwe onderconstructie van thermoharders behoren zware metalen in landbouwgrond, veroorzaakt door
aluminium en staal, tot het verleden. De PV-modules bieden ook bescherming tegen extreem weer. De lokaal opgewekte
en in waterstof opgeslagen elektriciteit heeft een hoge marktwaarde, omdat zij niet alleen duurzaam en goedkoop is,
maar ook kan worden opgeslagen zonder rekening te houden met overbelaste netten in tijden van piekbelasting en het
hele jaar door kan worden gedistribueerd.

Ook economisch gezien is het systeem de moeite waard: met 600 kWp PV en een eigen verbruik van de boer van ca.
30.000 kWh blijft het grootste deel van de geproduceerde energie over voor distributie. Als dit verkocht zou worden
tegen een gemiddelde prijs van € 0,5/kWh, bv. als  hypercharging  voor e-auto's, zou dit de boer een jaarlijks inkomen
opleveren van ongeveer € 313.800.[13]

Tot de klanten van de boer behoren bedrijven, gemeenten en de publieke sector, maar ook vrachtwagenchauffeurs en
reizigers. Energieoverschotten worden verkocht via  Local Hubs en  laadstations. Aangezien waterstof en elektriciteit
lokaal worden geproduceerd en gedistribueerd en mondiale leveranciers bij de bouw van de installatie zoveel mogelijk
worden vermeden (o.a. door alternatieven omvormers), zijn prijs, kosten, inspanningen en de ecologische voetafdruk
laag. Vaste contracten tussen producenten en kopers (bv. boeren & Mobility Hubs) of grotere individuele leveringen,
bijvoorbeeld bij grote evenementen (bv. muziekfestivals, sportevenementen) via mobiele eenheden, zijn ook denkbaar.

Het intelligente  boekings- en betalingssysteem verhoogt de planningszekerheid van de klanten qua beschikbaarheid
en prijs. Het dient ook om klanten te informeren. Langere ritten met e-voertuigen kunnen beter van tevoren worden
gepland wat betreft beschikbaarheid van laadstations, gegarandeerde prijs, duur van het laadproces en service (eten en
drinken). De ontwikkeling van een op  AI gebaseerd energiebeheersysteem dient een groeiende markt: het helpt
vooral bedrijven om hun energieverbruik te monitoren en te verminderen. Ook een op de seconde precieze levering van
energie wordt steeds belangrijker in  smart grid-toepassingen.

Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

Acht partners vormen het consortium (zie bijlage 2). Het principe van complementariteit is van toepassing: elke partner
werd geselecteerd vanwege zijn exclusieve expertise op het gebied van waterstof, Agri-PV, landbouw, energie,
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besturingselektronica, innovatieve materialen, projectbeheer en administratie.

De  ISIS IC GmbH ontwikkelt producten en diensten op het gebied van radio- en mobiele technologie. Het team is multi
-professioneel met experts in elektronica, software/app-ontwikkeling en cloud communicatie.

In het project is ISIS IC verantwoordelijk voor het projectbeheer. Inhoudelijk zal gewerkt worden aan het
energiebeheersysteem en de netwerk/communicatie van de individuele onderdelen van het totale systeem (inclusief
cloud en externe diensten, boekingssysteem, vergunningen Duitse kant).

De  Argo-Anleg GmbH is uitgegroeid tot een wereldwijd erkende onderneming die gespecialiseerd is in de
ontwikkeling van holistische waterstofoplossingen. Haar portefeuille bestrijkt de hele waardeketen, van elektrolyser via
gasopslag/-transport en tanken tot controlesystemen.

In het project zal Anleg verantwoordelijk zijn voor de bouw en de exploitatie van de waterstofinstallatie met de
bijbehorende modules.

Het  GIQS e.V.-netwerk is al 20 jaar actief in Interreg-projecten. Het team bestaat uit agrarwetenschappers,
politicologen en financiële en administratieve deskundigen. De vereniging onderhoudt een breed netwerk op het gebied
van landbouw, voedsel en natuur.

Binnen het project zorgt GIQS voor alle taken met betrekking tot projectadministratie en communicatie.

De Hochschule Rhein-Waal richt zich op interdisciplinair en toepassingsgericht onderzoek.

De lectoraten "Hernieuwbare energie en elektromobiliteit" en "Informatica en wiskunde" van de faculteit "Communicatie
en milieu" zullen bij het project worden betrokken. De taken omvatten het toezicht op de planning, de exploitatie en de
verbetering van de efficiëntie van de testinstallatie, alsmede samenwerking bij vraagstukken op het gebied van
kunstmatige intelligentie in het energiebeheer.

Kuster H2 Energy B.V. behoort tot het moederbedrijf Kuster, dat sinds 1970 actief is in de energiesector. Het
onderwerp duurzaamheid heeft een zeer hoge prioriteit in het bedrijf, daarom richten ze zich naast reguliere
brandstoffen ook op alternatieve brandstoffen (waaronder waterstof). In Doetinchem (de grootste van Europa) en
binnenkort ook in Kleef hebben zij in het programmagebied desbetreffende "Mobility Hubs" voor het tanken/opladen
van H2- en e-voertuigen (auto's, vrachtwagens, bussen).

In het project is Kuster verantwoordelijk voor het onderwerp waterstoftankstations, en specifiek voor het zoeken naar
een ideale locatie (marktonderzoek), de bevoorrading van de faciliteit (er zijn vrachtwagens voor H2-transport
beschikbaar) en de ontwikkeling van prijsmodellen.

De  Lühlshof KG omvat de boerderij van de familie Schmäh, waar traditionele kennis wordt gecombineerd met
moderne standaards. De competenties betreffen het beheer van landbouwgrond en de evaluatie van de bodem met
betrekking tot hydrologische omstandigheden, verdichtingsgevaar en gewaskeuze.

In het project is de partner verantwoordelijk voor de volledige planning en uitvoering van alle landbouwtaken (teelt van
grond) en voor de implementatie van de Agri-PV op zijn eigen grond.

Smart Material Printing B.V. heeft patent aangevraagd op een innovatief proces voor het recyclen van rotorbladen
van windturbines. Secundaire grondstoffen worden omgezet in nieuwe vormbare thermoharders en constructieve
onderdelen worden geproduceerd.

In het project is Smart Material Printing verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Agri-PV onderconstructie.
Bovendien worden laboratoriumproeven uitgevoerd naar de effecten ervan op de bodem. Een pick-and-place-faciliteit
(productie van printplaten) wordt ook gebruikt om te werken aan de ontwikkeling van alternatieven voor omvormers.

Surplus Holding B.V. is een bedrijf dat maatschappelijke en sociale participatie hoog in het vaandel heeft staan. Het is
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er voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en helpt hen weer een vaste plek te vinden.

In het project zal Surplus verantwoordelijk zijn voor het opzetten en onderhouden van de Agri-PV systemen. Het gebrek
aan geschoolde werknemers en het daaruit voortvloeiende verlies van knowhow vormen een risico voor de
energietransitie. Surplus richt zich op specifieke training en opleiding. Daarnaast kan Surplus ook haar eigen
landbouwgrond in het project inbrengen.

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Tegen de achtergrond van de reeds overeengekomen  samenwerking  tussen beide landen op de energiemarkt ligt het
voor de hand dat ook projecten waarbij nieuwe technische produkten en processen worden ontwikkeld, rechtstreeks
gezamenlijk zullen worden geïnitieerd. Dit betekent niet dat alle noodzakelijke ontwikkelingen gezamenlijk zullen
plaatsvinden. Het betekent echter wel dat tijd en energie worden bespaard als de technische  state of the art, de
respectieve situatie op het gebied van de energievraag, politieke strategieën, uitvoeringsconcepten en
goedkeuringsprocedures voor beide landen van meet af aan worden doordacht.

De overeenkomstige samenwerking tussen Nederland en Duitsland dient om het respectieve  concurrentievermogen  
te versterken en de  voorzieningszekerheid  te verbeteren. De huidige energiecrisis maakt niet alleen de
energievoorziening in beide landen onzeker, maar zet ook het tijdpad van de bestaande klimaatdoelstellingen op losse
schroeven: daarom is het des te belangrijker om gezamenlijk intelligente oplossingen te ontwikkelen voor lokale
projecten die zowel bijdragen aan de voorzieningszekerheid en zo voorkomen dat de energietransitie geleidelijk wordt
afgebroken en die het tempo van de energietransitie op peil houden.

Als wij de  gedecentraliseerde opwekking van duurzame energie daadwerkelijk willen bevorderen, mogen wij de
nationale grenzen niet als een belemmering beschouwen. Grensoverschrijdende "Local Energy Hubs" moeten mogelijk
zijn wanneer dit, na evaluatie van alle relevante criteria, het meest zinvol is voor producenten en consumenten in een
regio. Dit geldt voor de duurzame en goedkope distributie van overtollige energieproductie in de directe omgeving of
langs bestaande hoofdtransportroutes. Hoe meer energie lokaal kan worden geproduceerd en efficiënt kan worden
herverdeeld, hoe onafhankelijker beide partnerlanden worden van externe energiemarkten.

De projectactiviteiten zijn vooral gericht op het verbeteren van de  e-mobiliteit. In de toekomst zal dit gevolgen hebben
voor bijna alle industrieën en particulieren aan beide zijden van de grens. Aangezien het Duits-Nederlandse grensgebied
al op talloze gebieden sterk in een netwerk is geïntegreerd, moet ook de infrastructuur voor e-mobiliteit even goed
ontwikkeld en in een netwerk opgenomen zijn om zo soepel mogelijk te functioneren. Dit geldt onder meer voor
grensoverschrijdend goederen- en personenvervoer, toerisme, zakelijk en particulier vervoer en de handel in nieuwe
producten.

Een ander aspect is het gebruik van  kennis en technische knowhow van beide landen. Opgemerkt kan worden dat
Nederland en Duitsland verschillende wegen bewandelen bij het nastreven van innovatie- en klimaatdoelstellingen. Zo is
de uitbreiding met e-laadstations in Nederland veel verder gevorderd dan aan de Duitse kant van de grens. Niet in de
laatste plaats tegen deze achtergrond is de wettelijke beëindiging van nieuwe registraties van voertuigen met
verbrandingsmotoren reeds vastgelegd voor 2030. Terwijl de elektriciteitsnetten in Nederland vol zijn, heeft NRW eerder
het probleem van een energietekort: NRW investeert massaal in de uitbreiding van de elektriciteitsnetten, omdat het als
dichtbevolkte industriestaat afhankelijk is van duurzame energie uit andere regio's, wanneer het in de toekomst beter in
zijn eigen behoeften wil voorzien. Beide landen plannen ook nauwe samenwerking bij de ontwikkeling van een
waterstofwaardeketen.

In EnerVisor2030 moeten de randvoorwaarden voor de oprichting van Local Energy Hubs in het directe grensgebied of
direct over de grens worden onderzocht. Zogenaamde  Cross Border Energy Hubs zouden betere oplossingen kunnen
bieden voor grensoverschrijdende bedrijven en boeren, maar ook voor grensgemeenten, grenspendelaars, toeristen, enz.
Waar reeds grensoverschrijdende infrastructuren bestaan, moet ook de individuele vraag naar duurzame energie kunnen
worden vastgesteld en beantwoord om met succes te kunnen blijven samenwerken.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

EnerVisor2030 richt zich in principe op alle doelgroepen die behoefte hebben aan duurzame energie. Zowel producenten
als consumenten van duurzame energie zijn actief betrokken bij het projectwerk, evenals bedrijven die nodig zijn bij de
ontwikkeling en productie van de power2local testinstallatie (partners, geassocieerden en externe
samenwerkingspartners).

Boeren  behoren tot de groep van zowel producenten als consumenten van hernieuwbare energie: afhankelijk van het
type landbouwbedrijf kan de vraag naar elektriciteit voor de bedrijfsvoering in ieder geval grotendeels met eigen energie
worden gedekt. Boeren die nu al PV-systemen gebruiken, kunnen dat alleen doen in de zonnige maanden van het jaar.
Met de nieuwe opslagsystemen die in EnerVisor2030 worden ontwikkeld, zullen boeren het hele jaar door hun eigen
zonne-energie kunnen gebruiken (omzetting in waterstof). Ook andere eigen energiebronnen (windenergie, biogas, enz.)
kunnen op het systeem worden aangesloten. Overtollige energie kan lokaal worden verkocht.

Door het dubbele gebruik hebben de boeren geen extra land nodig: Agri-PV-systemen worden gebouwd op een hoogte
van maximaal zes meter boven of tussen de velden. Naast een dubbele opbrengst biedt dit de boeren ook de mogelijkheid
om hun gewassen te beschermen tegen te veel zon, regen en hagel. Door de klimaatverandering krijgen zij steeds vaker
met deze verschijnselen te maken. Landbouwproducten die met duurzame energie zijn geproduceerd, hebben ook een
betere koolstofvoetafdruk wanneer zij in de handel worden gebracht.

Gemeenten zijn een belangrijke doelgroep van het project: de gedecentraliseerde uitbreiding van hernieuwbare energie
levert niet alleen duurzame energie op, maar genereert ook belastingopbrengsten, schept banen en verbetert zo de
regionale economische kracht. Nieuwe installaties op lokaal niveau zorgen er ook voor dat, in tegenstelling tot fossiele
energiebronnen, de volledige waardecreatie lokaal plaatsvindt. Daarnaast moeten gemeenten hun infrastructuur
verduurzamen: dit betreft onder meer het wagen- en materieelpark van het lokale  openbaar vervoer, van  gemeenten
en gemeentelijke nutsbedrijven.  Kreis Wesel (vergunningen) en  Stadtwerke Goch (bevoorrading gemeentelijk
zwembad met waterstof) zijn geassocieerde partners.

Een andere belangrijke doelgroep zijn lokale bedrijven: hier moeten scenario's worden ontwikkeld waarbij ondernemers
het hele jaar door gebruik kunnen maken van lokaal geproduceerde energie - bijvoorbeeld voor hun eigen fabricage en
productie van goederen of hun eigen wagenpark (bv. voor personen- of goederenvervoer). Afhankelijk van de vraag moet
duurzame energie in de juiste vorm beschikbaar worden gesteld (elektriciteit, waterstof, enz.). Er worden nieuwe energie
-infrastructuren opgezet via zogenaamde  Local Energy Hubs, die de lokale overdracht van duurzame energie van de
producent naar de klant op efficiënte en flexibele wijze mogelijk maken. Via de geassocieerde partner  ZLTO  zijn geplande
of gebouwde Nederlandse Energy Hubs betrokken (bv.  Meierijstad,  Land van Cuijk). Aan Duitse zijde is samenwerking
gepland met het PV-energiepark in  Bad Bentheim.

Daarnaast richt EnerVisor2030 zich op alle  personen  die beroepsmatig of privé behoefte hebben aan e-mobiliteit: niet
alleen wordt het aantal laadstations uitgebreid, maar ook de toegang en de boekingsmogelijkheden worden
vereenvoudigd. Lokale productie zal ook zorgen voor een betaalbaar en duurzaam aanbod op de markt.

Samengevat worden in het project de volgende  potentiële klanten voor de verschillende vormen van hernieuwbare
energie in aanmerking genomen:

particuliere  pendelaars en bewoners (laagdrempelige toegang tot e-mobiliteit)•
lokale, regionale  bedrijven  met energiebehoeften of laadbehoeften voor het wagenpark•
lokaal  openbaar vervoer•
logistieke bedrijven•
coöperaties  voor lokale regionale groene energie•
bestaande  energieleveranciers•
exploitanten  van H2-tankstations•
H2  handelaars•
boeren•
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

De projectactiviteiten in EnerVisor2030 zijn gericht op het creëren van een  verkoopbaar prototype (“power2local”)
voor de lokale productie en distributie van hernieuwbare energie. Als het projectdoel wordt bereikt, kunnen boeren een
complete oplossing voor een duurzaam Agri-PV-systeem aanschaffen, inclusief een opslagsysteem en een intelligent
boekingssysteem voor de levering van productieoverschotten aan derden via laadpalen of in de vorm van waterstof.
Uiteraard kan het power2local opslag- en distributiesysteem ook worden aangesloten op bestaande Agri-PV-systemen of
andere systemen voor energieopwekking (windenergie, biogas, enz.).

De hiervoor benodigde  technologische innovaties worden in het project ontwikkeld door de deelnemende bedrijven.
Hun toegevoegde waarde blijft niet beperkt tot de toepassing in het te ontwikkelen prototype: de respectieve bedrijven
profiteren ook van de innovatie in hun verdere bedrijfsactiviteiten, aangezien zij bijvoorbeeld ook los van het
EnerVisor2030-prototype nieuwe waterstofopslagsystemen op de markt kunnen brengen en deze na afloop van het
project verder kunnen ontwikkelen.

Het project beoogt ook de uitvoering van een  proefdraai  in het laatste jaar van het project over een volledige periode
van vier seizoenen. De nadruk zal onder meer liggen op de optimalisering van de opslag- en distributiealgoritmen, de
evaluatie van de landbouwopbrengsten onder het systeem en de analyse van de bodemkwaliteit (verdichting en
afwezigheid van verontreinigende stoffen). Het intelligente boekingssysteem moet worden aangesloten op interfaces van
andere (niet-slimme) boekingssystemen en de eerste handelsverbindingen voor de toevoer van elektriciteit moeten
worden getest. Aldus zullen reeds tijdens de looptijd van het project stappen worden ondernomen met het oog op de
totstandbrenging van een markt.

Het in het project ontwikkelde prototypesysteem zal ook na afloop van het project beschikbaar zijn,
zodat belangstellenden het prototype kunnen bekijken en kunnen bestuderen hoe het werkt in de zin
van een "transparante productie".

Naast de technische proefdraai zullen verschillende  geassocieerde partners bij het project worden betrokken om in
de loop van het project de toepasbaarheid van het prototype en de meerwaarde ervan voor verschillende scenario's te
kunnen controleren. Vooral  gemeenten met hun respectieve instellingen die relevant zijn voor de gemeentelijke
infrastructuur, zoals openbare nutsbedrijven, gemeentelijke bedrijven, enz. spelen hierbij een essentiële rol. Zij zijn
potentiële klanten en moeten in een vroeg stadium worden geraadpleegd over de vraag welke dimensies in hun regio
wenselijk zijn voor de gedecentraliseerde uitbreiding van de energieopwekking. Naast de gemeentelijke partners zijn ook
belanghebbenden (zoals  landbouworganisaties  en  landbouwkamers) belangrijke adviseurs voor een optimaal succes
van het project.

Een andere belangrijke bouwsteen voor continuïteit is het tijdig nadenken over geschikte modellen voor bedrijfsvormen
van lokale energieproductie. Hierbij wordt onder meer gezocht naar partnerschappen met andere projectmaatregelen
(bv.  Green Energy Hub/Land van Cuijk;  Kuster Energy in Kleve) en investeringsprojecten (Meierijstad;  Bad Bentheim
), maar ook adviesdiensten van deskundigen worden gearrangeerd en gebruikt, bijv. om individuele boeren te
ondersteunen bij het plannen van investeringen. Waar dat zinvol is, moeten ook uitdrukkelijk regionale modellen over de
nationale grenzen heen worden ontwikkeld (Cross Border Energy Hubs).
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

EnerVisor2030 wordt uitgevoerd met het oog op de  VN-Sustainable Development Goals[14] 7 (betaalbare/schone
energie), 9 (klimaatactie) en 13 (innovatie voor een betere industrie/infrastructuur). De modulair-flexibele aanpak van
het project, in combinatie met zijn duurzame, gedecentraliseerde en landschapsvriendelijke karakter, maakt het mogelijk
optimaal in te spelen op de individuele eisen van bestemmingsplannen en regionale ruimtelijke ontwikkelingsconcepten
(bv.  Omgevingsvisie Provincie Overijssel).

Op EU-niveau valt de projectaanpak samen met de doelstellingen van de  EU-strategie voor zonne-energie[15]: de PV-
capaciteit moet tegen 2025 zijn verdubbeld en de lidstaten moeten nagaan waar dubbel gebruik van landbouwgrond
mogelijk is. Zonne-energie is de sleutel om de afhankelijkheid van gas te verminderen.

EnerVisor2030 pakt ook het hoofddoel op dat de EU-Commissie eind 2020 heeft geformuleerd in de  strategie voor
duurzame en intelligente mobiliteit[16]. De oproep van het Europees Parlement om tegen 2030 elke 60 km een e- en
elke 100 km een H2-tankstation te hebben, ging ook in die richting.[17] Het succes van de  Europese Green Deal[18] zou
afhangen van de totstandbrenging van een vervoerssysteem dat in zijn geheel duurzaam is.

Volgens de  EU waterstofstrategie[19] moeten er tegen 2030 ook elektrolysers met een capaciteit van min. 40 GW
worden geïnstalleerd en 10 mln. ton groene waterstof worden geproduceerd. Op regionaal niveau zijn hiervoor al
verschillende initiatieven genomen: zo heeft het  Zentrum für Brennstoffzellen-Technik  zich in Duisburg gevestigd.
Waterstof is ook een belangrijk onderdeel van het  Klimaatakkoord  van 2019[20]. In NRW is 2020 een  
waterstof-roadmap[21] aangenomen en regionaal zijn er andere initiatieven zoals het waterstofnetwerk  H2 Niederrhein
Kreis Wesel[22]. In Almelo is het initiatief  H2 Hub Twente opgezet en in de regio Groningen is met  HEAVENN  een
"Hydrogen Valley" opgericht. Verschillende provincies stichtten ook "Waterstof coalities".
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

De energietransitie staat hoog op de politieke agenda. Daarom bestaan er ook talrijke initiatieven en projecten op
nationaal en Europees niveau. EnerVisor2030 wil voortbouwen op hun kennis en ervaring en met hen samenwerken:

Wat het onderwerp  Agri-PV-installaties betreft, kan EnerVisor2030 in het bijzonder voortbouwen op drie projecten.  
APV-RESOLA[23] (BMBF-financiering), waar de modelinstallatie in Heggelbach, Baden-Württemberg, onder leiding van  
Fraunhofer ISE werd opgezet, was een pionier. Hier werden installatietypes van agri-PV-systemen en de respectievelijke
mogelijke opbrengsten geëvalueerd. In Nederland wordt sinds 2021 gewerkt aan de ontwikkeling van Agri-PV-systemen
onder de naam  Sunbiose[24] (o.a. met ZLTO). Naast ontwikkeling en praktijktests worden business cases uitgewerkt en
worden ook fiscale en juridische aspecten onderzocht. Een ander project, dat is opgezet in het kader van de
Strukturwandelinitiative  BioökonomieREVIER, richt zich op het onderwerp teelt. Daartoe bouwde de geassocieerde
partner  Forschungszentrum Jülich de eerste Agri-PV onderzoeks- en demonstratie-installatie in het Rheinische Revier
en integreerde lokale boeren.[25] EnerVisor2030 staat in nauw contact met alle drie de initiatieven en heeft nauwe
verbanden met  ZLTO,  Forschungszentrum Jülich en  Fraunhofer ISE.

Gezien het grote aantal waterstofprojecten kunnen ze hier niet allemaal worden vermeld. Naast bovengenoemde
initiatieven kunnen ook  H2Watt[26] en  Power to Flex[27] uit het Interreg-programma worden genoemd. Het eerste had
door middel van proefprojecten op de Waddeneilanden tot doel de economie in alle sectoren aan weerszijden van de
grens voor te bereiden op de nieuwe eisen en mogelijkheden. Het tweede betrof de ontwikkeling van testfaciliteiten voor
de opslag van onder andere waterstofgas. Er zijn overlappingen met het Interreg 6-project  AGIT[28]: zowel AGIT als
EnerVisor2030 hebben tot doel landbouwbedrijven duurzamer en onafhankelijker van niet-duurzame energiebronnen te
maken. AGIT richt zich op de omschakeling van landbouwmachines op waterstof, EnerVisor2030 op de duurzame
productie en distributie van waterstof van de boerderij. Samenwerking tussen beide projecten is zinvol, aangezien beide
projecten werken met boeren die bereid zijn te investeren.

Met betrekking tot de integratie van prototypes zoals waterstofaandrijfsystemen voor landbouwvoertuigen kan ook het
Interreg NWE-project  Hector[29] synergie-effecten opleveren. Daar worden momenteel vuilniswagens op waterstof
gebruikt en getest in een poging de emissies in het wegverkeer te verminderen.

Een derde aandachtspunt voor synergieën met andere projecten is het  local to local-gedachte van EnerVisor2030. In
het Interreg-programma Großregion (BE/LU/DE/FR) was er bijvoorbeeld het project  Energiewaben GR[30], dat tot
doel had na te gaan of een grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit op het niveau van het distributienet zinvol
en uit regelgevend oogpunt mogelijk is om knelpunten in het net en overcapaciteiten ter plaatse te compenseren. Ook in
drie Nederlandse gemeenten aan de Duitse grens bestaan initiatieven voor lokale grensoverschrijdende uitwisseling van
elektriciteit op het niveau van het distributienet.[31] Wat betreft Local Energy Hubs is er bijvoorbeeld een initiatief in
de gemeente Land van Cuijk (Noord-Brabant), waarbij in industriegebieden zogenaamde  Clean Energy Hubs moeten
worden opgericht. En ook in het oosten van Nederland ontstaan steeds meer  Smart Energy Hubs. De aanpak van
EnerVisor2030 om energieoverschotten slim te verdelen zou hier goed bij passen. Een ander project dat in deze richting
gaat, is het Horizon 2020-project  ISLANDER[32]. Hier worden  smart grid-oplossingen getest in een proefproject op het
eiland Borkum en vier andere eilanden, waarbij de opwekking van duurzame energie wordt gecombineerd met
opslagtechnologieën in een  living lab.
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Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is beperkt gericht de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft een beperkte uitwerking hierop.  

Het project is principieel neutraal wat gelijke kansen betreft, aangezien de verwachte resultaten voor alle relevante
doelgroepen even belangrijk zullen zijn. De optimalisering van de beschikbaarheid van energie en de verminderde
afhankelijkheid van de wereldmarkten is van groot belang voor alle burgers en biedt een grote meerwaarde. De regionale
productie van groene energie en voedsel op een duurzame en efficiënte manier heeft een bijzonder positief effect voor de
bevolking. Alle burgers kunnen in gelijke mate profiteren van de projectresultaten (bv. kinderen, jongeren, gezinnen,
ouderen, mensen met een handicap, enz.) – ongeacht geslacht, godsdienst en wereldbeschouwing.

Wat de partnerstructuur betreft, wordt veel aandacht besteed aan gelijke kansen, met name via de partner Surplus: doel
van de sociale organisatie Surplus is om mensen "met een grote afstand tot de arbeidsmarkt" te reïntegreren in de
arbeidsmarkt en hen in staat te stellen te participeren. Ook binnen EnerVisor2030 moeten de taken van Surplus
(waaronder installatie en onderhoud van de PV-modules en de duurzame onderconstructie) worden uitgevoerd door
personen die onder normale omstandigheden moeilijk een vaste plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Surplus
zal echter juist deze personen opleiden, trainen en instrueren voor de in het project uit te voeren taken, om op duurzame
wijze gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden.

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

Het EnerVisor2030-project kan op vele manieren bijdragen aan milieubescherming en biodiversiteit. De uitbreiding van
duurzame energie en dus de minimalisering van het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een enorme besparing van
de CO2-uitstoot. Zonne- en windenergie zijn, in tegenstelling tot biomassa, ook vrij van klimaatrisico's (methaanslip).
Door de bestaande laadinfrastructuur uit te breiden zal het ook mogelijk zijn om klimaatneutrale mobiliteit
betrouwbaarder en beter planbaar te maken. De aldus bereikte positieve milieueffecten helpen om de
decarbonisatiedoelstellingen zo snel mogelijk te realiseren.

Het gebruik van gerecycleerd materiaal van rotorbladen van windturbines bij de bouw van de PV-installaties is bijzonder
duurzaam. Aangezien dit een bijzonder weerbestendig materiaal is, was het voorheen onmogelijk om deze onderdelen
opnieuw te gebruiken. Via een innovatief proces dat in EnerVisor2030 kan worden toegepast, kunnen de rotorbladen
worden gerecycled. Dit spaart natuurlijke hulpbronnen en bespaart extra energie.

Een ander aspect is het effectieve gebruik van grond. Agro-fotovoltaïsche panelen worden geïnstalleerd op een hoge
standaard boven of tussen de gewassen. De productie van voedsel en energie vindt dus tegelijkertijd plaats op één
oppervlak. Bovendien gaat dit ook de verharding van bouwland tegen. Aangezien nestgelegenheid voor vogels en insecten
door middel van bionische uitsparingen in de structuur van de onderconstructie moet worden geïntegreerd, worden hier
verdere positieve effecten op de biodiversiteit gecreëerd.

En ook die activiteiten in het project die leiden tot minder elektronische onderdelen en het verdere gebruik van het
afvalproduct zuurstof dat bij de productie van waterstof ontstaat, versterken de duurzaamheid en beschermen zo het
milieu.
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Partners

Rechtsvorm

Partnersoort

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Leadpartner  ISIS IC

Wesel 
Duitsland

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner Argo-Anleg GmbH

Wesel 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Rechtsvorm

Partnersoort

Privaat 

Vereniging/NGO

Partner GIQS e.V.

Kleve 
Duitsland

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner Hochschule Rhein-Waal

Kleve 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort
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Privaat

MKB – Middelgroot bedrijf (<250 medewerkers en <50 mln. omzet)

Partner Kuster H2 Energy B.V.

Babberich 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

MKB – Minibedrijf (<10 medewerkers en <2 mln. omzet)

Partner Lühlshof KG

Wesel 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner Surplus Holding B.V.

Enschede 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner Smart Material Printing B.V.

Enschede 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Geassocieerde partner Stadtwerke Goch GmbH

 Goch 
Duitsland

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

16



Geassocieerde partner Kreis Wesel

Wesel 
Duitsland

Geassocieerde partner Forschungszentrum Jülich

Altenburg 
Duitsland

Geassocieerde partner ZLTO

 's-Hertogenbosch 
Nederland
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Kostenplan
ISIS IC

Totaal: € 999.488,00

Argo-Anleg GmbH

Totaal: € 856.702,00

GIQS e.V.

Totaal: € 641.746,00

Hochschule Rhein-Waal

Totaal: € 535.759,00

Kuster H2 Energy B.V.

Totaal: € 797.335,00

Lühlshof KG
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€ 199.745,00

Totaal:

Smart Material Printing B.V.

Totaal: € 883.680,00

Surplus Holding B.V.

Totaal: € 548.968,00

Project totaal: € 5.463.423,00
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Financieringsplan
Eigen bijdrage

ISIS IC € 499.744,00 9.15%

Argo-Anleg GmbH € 428.351,00 7.84%

GIQS e.V. € 142.339,75 2.61%

Hochschule Rhein-Waal € 160.727,70 2.94%

Kuster H2 Energy B.V. € 398.667,50 7.30%

Lühlshof KG € 99.872,50 1.83%

Smart Material Printing B.V. € 441.840,00 8.09%

Surplus Holding B.V. € 274.484,00 5.02%

Totaal: € 2.446.026,45 44.78%

Subsidie

EFRE / EFRO € 3.017.396,55 55.23%

Totaal: € 3.017.396,55 55.23%

Totaal: € 5.463.423,00

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

20



Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 3.00 Aantal 

FTE
1 fte universitair personeel (studenten en onderzoeksassistenten); 0,5 fte Kuster;
0,5 fte SMP; 0,5 fte ISIS; 0,5 fte GIQS.

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 40.00 Aantal

Posts aan het begin en einde van het project, posts voor en na alle geplande
evenementen, aankondiging van projectvideo's.

Aantal publiek toegankelijke evenementen 10.00 Aantal

Begin- en eindevenement en tussendoor 8 info-evenementen

Ondernemingen ondersteund 80.00 Aantal

6 bedrijven (projectpartners), 10 via externe partnerschappen, 64 via
evenementen.

Ondernemingen ondersteund door subsidies 6.00 Aantal

Projectpartners die ondernemingen zijn.

Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun (waarvan subsidies, 
financiële instrumenten)

2,285,298.00 Euro

Eigen bijdrage van alle projectpartners (behalve de hogeschool)

Midden- en kleinbedrijven die product- of procesinnovatie introduceren 6.00 Aantal

MKB-projectpartner
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Bijlagen

Anlage-Bijlage 1 - Projektvision-Projectvisie.pdf 23-01-2023

Anlage-Bijlage 2 - Konsortium-Consortium.pdf 23-01-2023

Anlage-Bijlage 3 - Fußnoten-Voetnoten.pdf 23-01-2023

Anlage-Bijlage 4 - Letters of Support.pdf 23-01-2023
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PROJECT-VISIE

ENERGIEOPSLAG
Opslag van elektriciteit (op korte termijn), opwekking
van waterstof/elektriciteit (elektrolyse/brandstofcel)
en opslag van waterstof (op lange termijn)

INTEGRATIE VAN PROTOTYPES
Zo kunnen bijvoorbeeld
waterstofaandrijfsystemen voor
landbouwvoertuigen worden getest

ENERGIEBEHEER
Distributie van elektriciteit/H2
precies daar waar het het dringendst
nodig is (tankstations, zelfverbruik,
opslag, net, local energy hubs)

DUURZAME AGRO-FOTOVOLTAÏK
Opwekking van zonne-energie met gelijktijdig beheer
van landbouwgrond. Duurzame onderconstructie
(gerecycleerde wieken van windturbines)

BOEKINGSSYSTEEM
Reservering en betaling van
laadprocessen voor elektrische en
waterstofauto's van externe klanten

OPLAADPUNTEN
Opladen van elektrische
en H2 voertuigen

EIGEN VERBRUIK
Het dekken van de
elektriciteitsbehoefte
van het hele bedrijf

LEVERING AAN LOCAL ENERGY HUB
Energie kan beschikbaar worden gesteld aan naburige
particuliere of commerciële klanten

TOEVOER NAAR HET NET
Overtollige energie kan aan het
net worden geleverd
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SCHAALBAARHEID

MODULARITEIT

MOBILITEIT / PLUG&PLAY

MW

De installatie kan samen met
verschillende lokale
energiebronnen zoals
(agri-)fotovoltaïsche, biogas-
en/of windkrachtcentrales
worden gerund...

... en energie opslaan en
intelligent distribueren voor
zelfconsumptie, laadstations,
lokale hubs of (vertraagde)
teruglevering aan het net.E
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POWER2LOCAL
Kenmerken van de in het project te ontwikkelen testinstallatie

kW
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CONSORTIUM

NEDERLAND DUITSLAND
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Voetnoten 
 
[1] In het projectgebied is er alleen al 2,8 miljoen ha landbouwgrond die kan worden gebruikt voor de productie van 

groene energie (voor bronnen, zie VN 3). 
[2] https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221003IPR42118/fit-for-55-transport-meps-want-car-

recharging-stations-every-60-km 
[3] Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landwirtschaftskammer NRW, Landesamt für Statistik 

Niedersachsen 2023 
[4] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 2022: Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und 

Energiewende, p. 14, Online: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/agri-photovoltaik-
chance-fuer-landwirtschaft-und-energiewende.html 

[5] Volgens Fraunhofer ISE vormt de onderconstructie de grootste kostenpost in agri-PV-systemen in de akkerbouw, 
zie: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/agri-photovoltaik-chance-fuer-
landwirtschaft-und-energiewende.html, p. 33 

[6] https://www.euractiv.de/section/handel-und-industrie/news/seltene-erden-europa-will-weniger-abhaengig-
von-china-werden/ 

[7] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl 
[8] EU-landbouwraad 2020 Farm-to-fork: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/from-farm-to-fork/ 
[9] Eindverslag (haalbaarheidsstudie) Hy3-project: https://hy3.eu/results/; Studie: Aufbau von Wasserstoff-Hubs in 

Europa, online: https://www.cep.eu/eu-themen/details/cep/aufbau-von-wasserstoff-hubs-in-europa-
cepinput.html (NRW en Nederland hebben vooral baat bij een omschakeling van de industrie op waterstof) 

[10] https://www.energieforschung.nrw/energieforschungsbericht/2020/energiesystem-der-zukunft 
[11] Duitsland: https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/energiewende-und-nachhaltiges-wirtschaften/nationale-

wasserstoffstrategie/nationale-wasserstoffstrategie_node.html; Nederland: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/overheid-stimuleert-de-inzet-van-meer-
waterstof; NRW: https://www.energieforschung.nrw/energieforschungsbericht/2020/dossier-wasserstoff; 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/documents/mwide_br_wasserstoff-roadmap-nrw_web-bf.pdf; 
Nedersaksen: https://norddeutschewasserstoffstrategie.de/ 

[12] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/15-millionen-elektroautos-bis-2030-101.html 
[13] Berekening: 600kWp*1096kWh/kWp -30000kWh) * € 0,50/kWh = € 251.040 
[14] https://sdgs.un.org/goals 
[15] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503 
[16] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=ES 
[17] https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221003IPR42118/fit-for-55-transport-meps-want-car-

recharging-stations-every-60-km 
[18] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
[19] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1296 
[20] https://www.klimaatakkoord.nl/themas/waterstof/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-

hoofdstuk-waterstof 
[21] https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/wasserstoff-roadmap-fuer-nordrhein-westfalen-vorgestellt 
[22] https://www.kreis-wesel.de/de/themen/h2-niederrhein-kreis-wesel/ 
[23] https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/apv-resola.html 
[24] https://sunbiose.nl/ 
[25] https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/news/pressemitteilungen/2021/2021-10-29-richtfest-agripv 
[26] https://h2watt.eu/ 
[27] http://www.powertoflex.eu/ 
[28] https://aha24x7.com/erstes-projekt-in-interreg-vi-genehmigt/ 
[29] https://www.nweurope.eu/projects/project-search/hector-hydrogen-waste-collection-vehicles-in-north-west-

europe/ 
[30] http://www.interreg-gr.eu/de/projects/energiewaben-gr/ 
[31] https://www.energate-messenger.de/news/206336/deutsche-und-niederlaendische-kommunen-wollen-

stromaustausch-auf-verteilnetzebene 
[32] https://islander-project.eu/ 
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ENERVISOR2030

LETTER OF SUPPORT

Der Kreis Wesel bekundet hiermit seine Absicht, den Projektantrag mit der 
Bezeichnung „EnerVisor2030“ für das Interreg VI A-Programm Deutschland- 
Niederlande zu unterstützen.

Das EnerVisor2030-Projekt wird sich auf das Thema „Nachhaltiges 
Energiemanagement“ fokussieren und Lösungen für die Gewinnung, Speicherung, 
Nutzung und Abgabe von Strom in ländlichen Regionen entwickeln. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf Agri-Photovoltaik-Anlagen, die mit Schnellladeterminals, Batterie- und 
Wasserstoffspeicher kombiniert und durch ein Energiemanagement vernetzt werden 
sollen.

EnerVisor2030 wird es den Beteiligten ermöglichen, einen wertvollen Beitrag zur 
Energiewende zu leisten, indem im Projekt mit Hilfe innovativer Lösungen an 
nachhaltigen Konzepten für die anstehende globale Herausforderung des Übergangs 
von fossilen Energieträgern sowie der Kernenergie hin zu einer Energieversorgung 
mittels erneuerbarer Energien gearbeitet wird. Dies soll ganz im Einklang mit der 
Strategie der EU-Kommission für nachhaltige und intelligente Mobilität sowie den 
Nachhaltigkeitszielen der UN erfolgen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise, die auch die Landwirtschaft hart trifft, 
liegt eine Projektarbeit in den Themen CO2-Reduktion, alternative Energiequellen in 
der Landwirtschaft und Prozessinnovation im Interesse des Kreises Wesel.

Für den Kreis Wesel ist dabei insbesondere von Bedeutung, dass der Projektansatz 
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden kann und 
inwieweit unter diesen Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche und ökologische 
Tragfähigkeit des Projektes gegeben ist.

Wesel,/.09.2022

Mit freundlichen Grüßen

Inqö BrohlIngo Brohl
Landrat Kreis Wesel
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LETTER OF SUPPORT 

Dr. Matthias Meier-Grüll bekundet als Mitarbeiter der Forschungszentrum Jülich GmbH hiermit seine 

Absicht, den Projektantrag mit der Bezeichnung „EnerVisor2030“ für das Interreg VI A-Programm 

Deutschland-Niederlande zu unterstützen. 

Das EnerVisor2030-Konsortium wird sich auf das Thema „Nachhaltiges Energiemanagement“ fokussieren 

und Lösungen für die Gewinnung, Speicherung, Nutzung und Abgabe von Strom in ländlichen Regionen 

entwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Agri-Photovoltaik-Anlagen, die mit Schnelladeterminals, 

Batterie- und Wasserstoffspeicher kombiniert und durch ein Energiemanagement vernetzt werden sollen. 

EnerVisor2030 wird es den Beteiligten ermöglichen, einen wertvollen Beitrag zur Energiewende zu leisten, 

indem im Projekt mit Hilfe innovativer Lösungen an nachhaltigen Konzepten für die anstehende globale 

Herausforderung des Übergang von fossilen Energieträgern sowie der Kernenergie hin zu einer 

Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien gearbeitet wird. Dies soll ganz im Einklang mit der 

Strategie der EU-Kommission für nachhaltige und intelligente Mobilität sowie den Nachhaltigkeitszielen der 

UN erfolgen. 

Das Institut für Bio- und Geowissenschaften, Institutsbereich Pflanzenwissenschaften (IBG-2), der 

Forschungszentrum Jülich GmbH ist an den Projektergebnissen interessiert und erklärt sich bereit, das 

Projekt zu unterstützen mit 

- der Teilnahme an Diskussionen (online oder persönlich); 

- der Beratung bei der Konzeptionierung und des Betriebs von Agri-Horti-PV Anlagen; 

- der Unterstützung der Verbreitung und Verwertung der Projektergebnisse und -erfahrungen; 

- der Unterstützung der kommerziellen Verwertung der eingesetzten und entwickelten 

Technologien. 

Das Institut für Pflanzenwissenschaften der Forschungszentrum Jülich GmbH betriebt im Rahmen der 

Strukturwandelinitiative BioökonomieREVIER eine Agri-Horti-PV Anlage in Morschenich-alt, Kreis Düren. 

Zudem ist das Institut an weiteren nationalen sowie internationalen Initiativen im Bereich Agri-Horti-PV 

beteiligt und treibt das Thema gemeinsam mit weiteren Partnern aktiv voran, durch die Erkenntnisse aus 

der Pflanzenforschung und der Konzeption sowie des Betriebs der eigenen Anlage. Der wissenschaftliche 

und technische Austausch mit dem EnerVisor2030-Konsortium bedeutet für das Forschungszentrum eine 

weitere wertvolle Möglichkeit, das Thema Agri-Horti-PV gerade im regionalen Kontext zu entwickeln und 

die Agri-Horti-PV Community zu erweitern. Der gemeinsame Erkenntnisgewinn ist eine Chance, die 

richtigen Weichen für ein Gelingen der Energie- und Ressourcenwende zustellen, indem praxisrelevante 

Agri-Horti-PV Systeme als ein Baustein demonstriert und skaliert werden. 

 

Jülich, 01.07.2022 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Dr. Matthias Meier-Grüll, Leitung „Bioeconomy meets Energy“ am Institut für Pflanzenwissenschaften 
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Interreg VI 
 

H2-Enabler 
 
Het belang van waterstof en brandstofcellen voor het omzetten van waterstof in elektrische 
energie neemt momenteel snel toe. In brandstofcellen wordt chemische energie omgezet 
in elektrische energie die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een elektromotor voor voertuigen 
aan te drijven of om huishoudens onafhankelijk van het net van elektriciteit en warmte 
te voorzien. 
  
De zogenaamde bipolaire platen (BPP) als geïntegreerd onderdeel van een brandstofcel 
hebben een zeer bijzondere relevantie met betrekking tot de functionaliteit en efficiëntie 
van brandstofcelsystemen. Ze zorgen voor de elektrische verbinding van de stapels en 
een gedefinieerde gasverdeling in de brandstofcel. Ze worden ook gebruikt voor 
effectieve koeling en gasafdichting. De kosteneffectieve productie van brandstofcellen, en 
daarmee een hoge marktpenetratie in de toekomst, wordt momenteel echter nog ernstig 
beperkt, onder meer door de hoge kosten van bipolaire platen.  
 
De huidige in de markt toegepaste productieprocessen op basis van koudvormen (walsen, 
ponsen, enz.) zijn niet geschikt om de in de toekomst vereiste hoeveelheden tegen lage 
kosten te leveren, vooral vanwege de steeds kleiner wordende materiaaldikte van BPP (< 
100 μm). Dit is precies de aanleiding voor het project: de productie van metalen BPP moet 
volledig heroverwogen worden en door middel van warmvormen de inzet van BPP op 
grote schaal mogelijk maken.  
 
In het kader van het project moet daarom op basis van simulatie een laboratoriumschaal 
opstelling worden opgezet waarmee de vorming van het BPP wordt uitgevoerd bij 
verhoogde temperaturen (warmvormen bij T<1000°C) in tegenstelling tot de gevestigde 
processen. 
 
Op basis van de verkregen resultaten op laboratoriumschaal zal het project zich ten doel 
stellen een overeenkomstig opschalingsconcept te ontwerpen en toekomstperspectieven 
voor het Interreg-programmagebied te identificeren in het kader van een routekaart. 
 
Leadpartner NMWP Management GmbH (Düsseldorf) 
Projectpartner  

Reden B.V. (Hengelo) 
 
HoDforming GmbH (Düsseldorf) 
 
University of Twente (Enschede) 
 

Projectvolume € 1.195.421,50 
Bovenregionale relevantie   
Regionale relevantie   

 

 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
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Prioriteit 2 – Een groener 
programmagebied (bovenregionaal 
budget) 

Focusthema Energie & Klimaat 
Spezifieke doelstelling Het bevorderen van de aanpassing aan de 

klimaatverandering en rampen- en, 
risicopreventie, veerkracht, met 
inachtneming van ecosysteem gebaseerde 
benaderingen. 

Interventieveld Onderzoeks- en innovatieprocessen, 
technologieoverdracht en samenwerking 
tussen ondernemingen, onderzoekscentra 
en universiteiten gericht op dekoolstofarme 
economie, bestendigheid tegen en 
adaptatie aan klimaatverandering. 

 

 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

  

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

 

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 

 
 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor het Dagelijks Bestuur te 
formuleren. 

 

 



Project H2-Enabler
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

23112

H2-Enabler

Simulation und Prototyping für die kosteneffiziente Produktion von metallischen Bipolar 
Platten in Brennstoffzellen
Simulatie en prototyping voor de kostenefficiënte productie van metalen bipolaire platen in 
brandstofcellen
Simulation and Prototyping for the cost-efficient production of metal Bipolar Plates in Fuel 
Cells

01-06-2023

28-02-2026

Een groener programmagebied

Energie & Klimaat

Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampen- en, 
risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem gebaseerde benaderingen. 
Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen 
ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten gericht op de koolstofarme economie, 
bestendigheid tegen en adaptatie aan klimaatverandering.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

1



Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

Het belang van waterstof en brandstofcellen voor het omzetten van waterstof in elektrische energie neemt momenteel 
snel toe. In brandstofcellen wordt chemische energie omgezet in elektrische energie die bijvoorbeeld gebruikt wordt om 
een elektromotor voor voertuigen aan te drijven of om huishoudens onafhankelijk van het net van elektriciteit en warmte 
te voorzien. De zogenaamde bipolaire platen (BPP) als geïntegreerd onderdeel van een brandstofcel hebben een zeer 
bijzondere relevantie met betrekking tot de functionaliteit en efficiëntie van brandstofcelsystemen. Ze zorgen voor de 
elektrische verbinding van de stapels en een gedefinieerde gasverdeling in de brandstofcel. Ze worden ook gebruikt voor 
effectieve koeling en gasafdichting. De kosteneffectieve productie van brandstofcellen, en daarmee een hoge 
marktpenetratie in de toekomst, wordt momenteel echter nog ernstig beperkt, onder meer door de hoge kosten van 
bipolaire platen. De huidige in de markt toegepaste productieprocessen op basis van koudvormen (walsen, ponsen, enz.) 
zijn niet geschikt om de in de toekomst vereiste hoeveelheden tegen lage kosten te leveren, vooral vanwege de steeds 
kleiner wordende materiaaldikte van BPP (< 100 μm). Dit is precies de aanleiding voor het project: de productie van 
metalen BPP moet volledig heroverwogen worden en door middel van warmvormen de inzet van BPP op grote schaal 
mogelijk maken. In het kader van het project moet daarom op basis van simulatie een laboratoriumschaal opstelling 
worden opgezet waarmee de vorming van het BPP wordt uitgevoerd bij verhoogde temperaturen (warmvormen bij T < 
1000°C) in tegenstelling tot de gevestigde processen.    
Op basis van de verkregen resultaten op laboratoriumschaal zal het project zich ten doel stellen een overeenkomstig 
opschalingsconcept te ontwerpen en toekomstperspectieven voor het Interreg-programmagebied te identificeren in het 
kader van een routekaart.
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een groener
programmagebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het bevorderen van de aanpassing aan
de klimaatverandering en rampen- en, risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem
gebaseerde benaderingen." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Door de algemene verwijzing naar de energiesector met een nadrukkelijke focus op hernieuwbare vormen van energie,
kan het huidige project worden toegewezen aan prioriteit 2 ("Een groen programmagebied"). Tegen deze achtergrond
moet het project een opmerkelijke bijdrage leveren aan de thema's "circulaire economie" en in het bijzonder "behoud van
hulpbronnen", rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen, en de overgang naar een CO2-neutrale
economie in het programmagebied bevorderen.  

De transitie naar een CO2-neutrale economie, het gebruik van schone vormen van energie en duurzame binnen- en
buitenstedelijke mobiliteit zullen onvermijdelijk in het teken staan van het gebruik van waterstof. In het kader van de
energietransitie wordt nu al zichtbaar dat de vraag naar brandstofcellen op basis van waterstof, die in vergelijking met
klassieke verbrandingsmotoren alleen onschadelijke waterdamp als reactieproduct produceren, sterk zal toenemen in de
komende jaren. Het is onvermijdelijk dat de vraag naar BPP als een belangrijk onderdeel van brandstofcellen ook
toeneemt, dus er moet voldoende aanbod zijn van hoogwaardige BPP tegen concurrerende prijzen om aan de
overeenkomstige vraag te voldoen.  

Dit veronderstelt dat het gehele fabricageproces van BPP - parallel aan de fabricageprocessen van alle andere
componenten van een brandstofcel - opnieuw moet worden doordacht en zoveel mogelijk moet worden geoptimaliseerd.
Dit geldt dus ook voor het belangrijke omvormproces van BPP, waarop dit project zich richt. Om een betrouwbaar
vormproces voor BPP tot realiseren, is het absoluut noodzakelijk om het procesontwerp uit te voeren op basis van
simulaties, waarin alle essentiële materiaal- en procesinformatie is meegenomen. Dit is de enige manier om
hoogwaardige eindproducten te produceren met een laag uitvalpercentage met het oog op duurzaam behoud van
hulpbronnen. Hiertoe draagt ook de in het kader van het project geplande front-end-simulatietool voor derden bij, die
het vormproces op een begrijpelijke manier weergeeft en de soepele processtroom aanzienlijk ondersteunt. Dit maakt een
efficiënte reproduceerbaarheid van het technisch veeleisende proces mogelijk en draagt daarmee ook bij aan het gerichte
behoud van hulpbronnen.  

Als onderdeel van het project zal met behulp van de nieuw ontwikkelde simulaties, en de latere front-end simulatietool
van het vormproces, eerst een systeem op laboratoriumschaal worden opgezet, waarmee bijbehorende demonstrators
kunnen worden geproduceerd en het totale proces kan worden geëvalueerd vervolgens  te worden geoptimaliseerd. Op
basis hiervan moet een scale-up concept worden ontwikkeld, waarmee in de toekomst een verhoogde doorvoer kan
worden gerealiseerd, wat weer een positief effect zal hebben op de latere productiekosten van de BPP. Deze overwegingen
zijn met name voor de grootschalige productie van BPP van enorm belang en leveren een belangrijke bijdrage aan de
gewenste marktrijpheid van het proces.  

De roadmap die bij dit project wort gemaakt, zal laten zien hoe de productie van BPP in het Duits-Nederlandse
grensgebied in de toekomst een rol kan spelen en hoe deze doelen kunnen worden bereikt.  
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Aanleiding en toegevoegde waarde

BPP's op basis van grafiet of grafietcomposiet zijn al op de markt verkrijgbaar voor gebruik in brandstofcellen en worden
vooral gekenmerkt door hun goede elektrische geleiding, chemische stabiliteit en hoge corrosieweerstand. Een belangrijk
en doorslaggevend nadeel zijn echter de onvoldoende mechanische eigenschappen (vooral de brosheid, die een negatief
effect heeft op de vervormbaarheid/bewerkbaarheid van het BPP) en de gevoeligheid voor waterstofpermeabiliteit.
Bijgevolg worden die BPP's met grotere diktes gebruikt om daarmee de waterstofdoorlaatbaarheid tot een geschikt
niveau te verminderen.  

Om de algehele vermarkting van de brandstofcel te vergroten en de beschreven technische en dus onvermijdelijk
economische nadelen te vermijden, is het gebruik van metalen BPP een veelbelovende aanpak (vooral gemaakt van
corrosiebestendig staal en titanium) met een aanzienlijk lagere materiaaldikte (< 100 µm). Deze worden op hun beurt
gekenmerkt door hun hoge elektrische geleidbaarheid, uitstekende mechanische eigenschappen, lage doorlaatbaarheid
voor waterstof (of gassen in het algemeen) en vooral relatief goede vervormbaarheid. De vervormbaarheid (ductiliteit)
van metalen materialen verbetert bij verhoogde temperaturen.  

Als het ook nog mogelijk blijkt om BPP uit staal te vervaardigen en niet uit titanium - zoals in het huidige project beoogd
- is er weer een aanzienlijk kostenbesparingspotentieel. Vanwege de gewenste, extreem lage materiaaldiktes van het BPP,
die bijvoorbeeld bij staal meestal niet meer dan 2-3 kristallagen bedragen, stelt dit hoge eisen aan de respectieve
productie- en ontwikkelingsstappen, met name voor de ontwikkeling van de onderliggende simulatie. Als voorbeeld moet
hier de beperking van de zogenaamde "continuümhypothese" worden genoemd, die de ontwikkeling van de simulatie
bemoeilijkt, maar essentieel is voor een optimaal simulatieontwerp.

Het vormen van de extreem dunne componenten kan met conventionele methoden niet meer betrouwbaar worden
uitgevoerd, omdat de vervormbaarheid van metalen bij kamertemperatuur ook afneemt met afnemende materiaaldikte
en zelfs tijdens het vormingsproces vroegtijdig materiaal kan breken. Dit zou op zijn beurt resulteren in een hoog
uitvalpercentage, aangezien de beschadigde componenten onbruikbaar zouden worden voor het verdere proces. Ondanks
het zeer grote marktpotentieel van extreem dunne, metalen BPP, zou dit al de technische haalbaarheid van het proces in
de weg kunnen staan.  

Om het grote marktpotentieel te benutten en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de bevordering van een CO2-
neutrale economie, wordt het proces heroverwogen als onderdeel van dit project. De innovatieve aanpak om het
omvormen bij verhoogde temperaturen uit te voeren zorgt ervoor dat zelfs het extreem dunne BPP reproduceerbaar kan
worden verwerkt door de toenemende vervormbaarheid en dat het vroegtijdig bezwijken van de gevormde onderdelen
efficiënt wordt voorkomen. Volgens het projectconsortium kunnen metalen componenten met een overeenkomstige
materiaaldikte alleen bij verhoogde temperaturen worden gevormd.  

De samenstelling van het Duits-Nederlandse projectteam zorgt ervoor dat de betreffende knowhow efficiënt wordt
gebruikt en de bijbehorende synergiën worden benut. De grensoverschrijdende interactie moet worden geïntensiveerd en
de concurrentiepositie van het programmagebied moet verder worden versterkt door de reeds bestaande en zeer goede
complementaire netwerken van de afzonderlijke partners, in bijvoorbeeld de auto- of luchtvaartindustrie.
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Beschrijf het innovatieve karakter van het project en licht de uitgangspositie toe. Worden er nieuwe
vaardigheden ontwikkeld of wordt de bestaande kennis verder ontwikkeld? Indien van toepassing: In
welk stadium van ontwikkeling bevindt zich de innovatie en wat is het Technology Readiness Level
(TRL) aan het begin en aan het eind van het project?

Innovatiegehalte

Het vormproces en daarmee het fabricageproces van de BPP wordt volledig heroverwogen als onderdeel van het huidige
project. In tegenstelling tot bestaande processen waarbij de BPP koud worden gevormd, vindt het BPP-vormproces
plaats bij verhoogde temperaturen.  

Hoewel het vormen van metalen componenten bij hoge temperaturen een bestaand proces is dat profiteert van de
toenemende vervormbaarheid van de overeenkomstige componenten, is er momenteel geen dergelijk concept op de
markt dat kan worden toegepast op extreem dunne componenten met vooraf gedefinieerde contour of als onderdeel van
bekende onderzoeksprojecten. In dit opzicht kan het innovatieve karakter van het huidige project als zeer hoog worden
aangemerkt.  

Voor de ontwikkeling van het beschreven project zal het projectconsortium in eerste instantie gebruikmaken van
bestaande kennis, waarbij deze zich primair beperkt tot het vormen van relatief dunne componenten - zoals
aluminiumlegeringplaten voor de auto-industrie - bij hoge temperaturen. Het proces is al geregistreerd in Duitsland
(DE102017127158A1), VS (US2019151922A1) en als EP-octrooi, waarbij het EP-octrooi al is verleend (EP3485992B1). De
basis voor deze werkwijze is ook gelegd in een Interreg-project (ROCKET). Onderscheidend zijn hier de grotere eisen bij
het BPP-voorbeeld, vooral vanwege hun aanzienlijk lagere materiaaldikte, zodat alle deelprocessen van het omvormen en
het noodzakelijke gereedschapsontwerp opnieuw moeten worden overwogen. Deze ontwikkeling kan alleen efficiënt
worden gemaakt als stroomopwaarts een simulatie methode van het vormingsproces wordt ontwikkeld. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met andere aspecten, zoals de vorming van restspanningen in het BPP of oxidatie-effecten op
het materiaaloppervlak, die over het algemeen een negatief effect hebben op de kwaliteit van de eindproducten, vooral bij
extreem dunne componenten. geminimaliseerd door geschikte procesaanpassingen.  

Ondanks bestaande kennis op het gebied van softwareontwikkeling en het ontwerp en de implementatie van het
omvormingsproces, bevindt de innovatie zich nog in een relatief pril stadium van ontwikkeling. Het vormen van
dergelijke dunne componenten vertegenwoordigt een fundamenteel nieuwe aanpak. De technologiegereedheid van de
innovatie aan het begin van het project wordt daarom gewaardeerd op 2. Na afloop van het project wordt gestreefd naar
een technology readiness level van 5-6 (eventueel 7).

Ook hier moet onderscheid worden gemaakt of het de BBP zelf, het vormproces of de simulatie-oplossing is. De simulatie
-oplossing en het vormproces kunnen aan het einde van het project waarschijnlijk met relatief weinig moeite worden
gecommercialiseerd. De grootschalige vermarkting van het hier ontwikkelde BPP kan echter alleen worden voortgezet
parallel aan de opmars van de markt van brandstofcellen.

Het totale project stelt zich als doel om voor het eerst te bewijzen dat het vormen van het BPP bij hoge temperaturen
technisch mogelijk is onder de geselecteerde procesparameters en is bedoeld om voor het eerst het veelbelovende
potentieel van het proces en de onderliggende simulatie te laten zien. Vergelijkbare benaderingen zijn bij het
projectconsortium niet bekend, noch uit de industrie, noch uit lopende of geplande onderzoeksprojecten, zodat
octrooieerbaarheid ook zeer waarschijnlijk wordt geacht voor het hier te ontwikkelen proces vanwege zijn technische
nieuwheid en commerciële toepasbaarheid.
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Toelichting op de marktkansen, de behoefte/vraag van derden aan het project. Wat zijn de marktkansen
en potentiele afnemers?  

Marktkansen

Politiek, industrie en wetenschap zijn het erover eens dat het onderwerp 'waterstof' – in het bijzonder
brandstofceltechnologie – waarschijnlijk de grootste bijdrage zal leveren aan de transitie naar een klimaatvriendelijke
economie. Er wordt voorspeld dat al in 2030 de vraag naar brandstofcellen, en dus onvermijdelijk ook de vraag naar BPP
- als een belangrijk onderdeel van de brandstofcel - enorm zal toenemen. Een studie van de VDMA stelt ook dat in 2040
een verkoop tot 11 miljoen euro voor brandstofcelcomponenten in personenauto's in Europa mogelijk moet zijn.
Daarnaast moeten er ongeveer 68.000 banen worden gecreëerd.
Dit is een grote economische kans voor het Duits-Nederlandse grensgebied. Om deze redenen moet de ontwikkeling en
optimalisatie van intelligente en kosteneffectieve productieprocessen voor BPP al intensief worden gestimuleerd, zodat
met name bestaande brandstofcelproductiebedrijven in de grensregio hiervan op lange termijn kunnen profiteren
Om deze redenen moet de ontwikkeling en optimalisatie van intelligente en kosteneffectieve productieprocessen van BPP
al intensief worden ontwikkeld. In de loop van de snelle marktontwikkeling ontstaan er al drie toepassingsgebieden en
potentiële klantsegmenten voor brandstofcelsystemen met een hoge voorspelde vraag naar brandstofcelsystemen:

• Stationaire toepassingen:
Met name het gebruik van brandstofcellen in de vorm van brandstofcelverwarming wordt meegeteld als energie- en
stroomvoorziening. In een brandstofcel wordt elektriciteit opgewekt door chemische energie om te zetten in elektrische
energie. De extra restwarmte die vrijkomt uit de brandstofcel bij deze conversie – die ook wel "koude verbranding" wordt
genoemd – kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bereiding van warm water of het verwarmen van water, de
elektriciteit voor de levering en werking van elektrische apparaten. Deze overwegingen kunnen niet alleen worden
aangenomen voor particuliere huishoudens, maar ook voor de industrie of de handel.

• Mobiele applicaties:
De elektriciteit die bij koude verbranding wordt geproduceerd, kan worden gebruikt om een elektromotor aan te drijven.
Het gebruik van elektromotoren is al op grote schaal gepland om voertuigen aan te drijven, en in speciale gevallen ook in
de lucht- en ruimtevaart en scheepsbouw. Terwijl (lithium-ion) batterijen voor energieopslag tegenwoordig in de meeste
elektrische auto's worden geïnstalleerd, biedt de implementatie van een brandstofcel om de elektromotor aan te drijven
voordelen. De accu's zijn vaak erg zwaar en vormen een groot deel van de totale massa van elektrische voertuigen.
Daarnaast duurt het opladen van de accu's vaak veel langer in vergelijking met het tanken van een auto met een
verbrandingsmotor. Door compacte brandstofcellen te gebruiken als technische tegenhanger van bestaande batterijen,
kan de totale massa van de voertuigen en de duur van het tankproces aanzienlijk worden verminderd.

• Draagbare toepassingen:
Mobiele toepassingen zijn bijvoorbeeld mobiele telefoons of laptops. Hier wordt bijvoorbeeld een lithium-ion batterij
vervangen door een zeer compacte brandstofcel. Hoewel dit toepassingsgebied momenteel nog steeds enkele technische
problemen met zich meebrengt (bijvoorbeeld het omgaan met afvalwarmte die wordt gegenereerd tijdens de chemische
reactie of ontwerpproblemen), heeft het een nog groter potentieel en kan het ook worden toegepast op andere, draagbare
elektrische apparaten.

Over het geheel genomen kunnen de marktkansen voor brandstofcellen en dus onvermijdelijk ook voor het
vormingsproces voor BBP en simulatie hiervan dat in dit project moet worden ontwikkeld, als zeer goed worden
geclassificeerd. Aangezien de productie van BPP een bedrijsftak is die net in opkomst is, is er een grote kans dat er tal van
nieuwe leveranciers zullen opduiken in de Duits-Nederlandse grensregio of dat bestaande metaalverwerkers of
fabrikanten van vormapparatuur deze nieuwe technologie zullen aanpassen.     

Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

HoDforming GmbH  
Algemeen:    
HoDforming GmbH, gevestigd in Düsseldorf, is gespecialiseerd in het vormen van warm matrijzen (HDF) voor een
extreem metalen lichtgewicht constructie. HoDforming GmbH heeft knowhow op het gebied van het vormen van holle
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lichamen (HDF-H-proces) en platen (HDF-F-proces), die zijn gemaakt van verschillende metaallegeringen, bijvoorbeeld
aluminiumlegeringen, staal, enz. De gevormde producten worden voornamelijk gebruikt in de auto-industrie.    
Taken in het project:  
HoDforming GmbH zal verantwoordelijk zijn voor procesontwikkeling en optimalisatie als onderdeel van het project.
Voor dit doel wordt de productie/bewerking van geschikte gereedschappen, gemaakt van een zeer hittebestendige
legering op nikkelbasis, van bijzonder belang voor het geplande warmvormingsproces, omdat met name de fijne gravures
op de vormgereedschappen de latere oppervlaktestructuur (kanaalstructuur) beslissend bepalen. Het bepalen van een
geschikt ontwerp en de daaropvolgende productie van de vormgereedschappen zijn zelfstandige taken van een
werkpakket. Verder moet het proces worden onderzocht en geoptimaliseerd met betrekking tot procesbeheersing, zodat
geschikte demonstrators kunnen worden geproduceerd. Het onderzoek van de kwaliteit en de uitvoering van de
karakterisering van de uiteindelijke BPP valt ook onder de taak van HoDforming GmbH.  

Reden BV  

Algemeen:  
Het Nederlandse bedrijf Reden BV, gevestigd in Hengelo, is gespecialiseerd op het gebied van modellering en
simulatie/validatie van diverse technische processen en biedt haar klanten diverse softwaretools op maat van het
betreffende proces om complexe problemen uit een breed scala aan technische wetenschappen op te lossen. Dit vereist
onder andere finite elementenanalyse of methoden voor Computational Fluid Mechanics (CFD).  
Taken in het project:  
De frontend softwaretool voor het simuleren van de vorming van BPP wordt ontwikkeld door Reden BV en bouwt voort
op het werk van de Universiteit Twente. Hier kan het team putten uit bestaande knowhow op het gebied van
vormprocessen van materialen met invloed van omgevingstemperatuur. Voor de ontwikkeling van de softwaretool zijn de
definities van het te beschrijven systeem, de formulering van het model en de bijbehorende verificatie en validatie
noodzakelijk. Een meer gedetailleerde beschrijving van de concrete taken vindt plaats in de onderstaande werkpakketten.

Universiteit Twente

Algemeen:  
Het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing is een joint venture tussen het Fraunhofer IPT en de
Universiteit Twente in Enschede. De focus ligt op procestechnologie, ontwikkeling van productiemachines en
technologiemanagement, waarbij simulatieontwikkeling en -optimalisatie een belangrijke onderzoeksfocus is in het
gehele portfolio van de joint venture.  

Taken in het project:  
In het huidige project zal de Universiteit Twente zich bezighouden met de ontwikkeling van de simulatie en de basis
leggen voor het latere ontwerp van de front-end softwaretool. Bij het ontwikkelen van de simulatie moet rekening
worden gehouden met een breed scala aan procesparameters (bijv. materiaaleigenschappen als functie van temperatuur,
enz.), zodat dit alleen door bijzonder goed opgeleide mensen mag worden uitgevoerd. De Universiteit Twente biedt
hiervoor uitstekende voorwaarden en beschikt dankzij haar nauwe netwerk met het Fraunhofer IPT ook over uitgebreide
vakkennis op het gebied van fabricage en verwerking van BPP en brandstofcellen.

NMWP Management GmbH  
Algemeen:    
NMWP Management GmbH, gevestigd in Düsseldorf, is een erkende partner voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de
publieke sector voor innovatiebevorderende diensten op het gebied van nanotechnologieën, nieuwe materialen,
microsysteemtechnologie en optische technologieën. NMWP Management GmbH adviseert, ondersteunt en netwerkt
verschillende actoren op het gebied van innovatieadvies, digital twins, het opstellen van strategiedocumenten, roadmaps
en studies en fungeert als innovatiemotor in de internationale omgeving.    
Taken in het project:  
In het kader van dit project zal NMWP Management GmbH het projectmanagement overnemen en zorgen voor de
succesvolle en tijdige voltooiing van het totale project. Daarnaast wordt een roadmap opgesteld waarin de
marktpotentialen van het te onderzoeken vormproces alsmede de bijbehorende simulatie en de frontend softwaretool
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worden ingedeeld in het kader van de energietransitie. De marktbeoordeling moet expliciet ingaan op de mogelijkheden
in het Interreg-programmagebied en de eerste overwegingen met betrekking tot een mogelijke opschaling. Daarnaast
worden het onderwerp "digital twin" en de bijbehorende mogelijkheden voor het huidige project behandeld door NMWP
Management, dat uitgebreide knowhow heeft op dit gebied van innovatie.

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Aan dit project wordt gewerkt door een Duits-Nederlands projectconsortium met HoDforming GmbH en NMWP
Management GmbH aan Duitse zijde en Reden BV en de Universiteit Twente aan Nederlandse zijde.  
Het project wordt voornamelijk in deze constellatie uitgevoerd vanwege de zeer goede complementaire competenties van
de vier projectpartners, waardoor het project in deze vorm niet mogelijk zou zijn zonder de technische knowhow van de
respectievelijke projectpartners en het benutten van deze synergie-effecten .  

Het zou niet mogelijk zijn om het project uit te voeren zonder de betrokkenheid van de Nederlandse of Noordrijn-
Westfaalse partners, aangezien de relevante competenties in deze vorm niet beschikbaar zijn in hun respectieve landen.  

Terwijl de Nederlandse kant zich voornamelijk bezighoudt met vragen over processimulatie en -optimalisatie evenals de
latere ontwikkeling van een front-end simulatietool, worden aan Duitse zijde vragen over het procesontwerp, concrete
transformatie van het BPP en productie van de eerste demonstrators evenals de roadmapping inclusief het eerste scale-
up concept en Vragen over de digital twin behandeld.  

Naast de technische kennis beschikken de Nederlandse en Duitse projectpartners ook over netwerken die heel goed
passen bij het huidige project en elkaar bovendien uitstekend aanvullen. Zo beschikken de Duitse projectpartners over
vakkennis en branchekennis op het gebied van BPP en brandstofcellen en hun potentiële klanten, zoals RWE of Ford,
Reden BV en de Universiteit Twente, voornamelijk op het gebied van in Nederland gevestigde bedrijven uit de auto-
industrie, zoals RAI Automotive Industry NL.

Door het nu al voorzienbare enorme belang van brandstofcellen voor de aandrijving van elektromotoren, met name voor
auto's, vullen de netwerken van beide landen in de grensstreek elkaar perfect aan. Dit biedt als voordeel dat de
grensoverschrijdende vakkennis kan worden ingezet voor een optimale uitvoering van het project en dat er tevens naar
wordt gestreefd een brug te slaan tussen beide landen. Het innovatieve project heeft zich in ieder geval tot doel gesteld
om de grensoverschrijdende netwerkstructuur in het programmagebied duurzaam te versterken.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

Sinds 2020 streeft Duitsland intensief naar de ontwikkeling van een concurrerende leveranciersindustrie voor
brandstofcellen en het creëren van een industriële basis voor een uitgebreide productie van brandstofcellen voor de
automobielsector. Over het algemeen moet de uitbreiding van de nationale waterstofstrategie van het land verder worden
versneld om de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen zo snel mogelijk te bevorderen en zo een belangrijke
bijdrage te leveren aan het bereiken van de gedefinieerde klimaatdoelstellingen. Soortgelijke trends zijn ook in veel
andere landen (de EU) te voorzien, zodat zich in een vroeg stadium een zeer internationaal georiënteerde markt voor
waterstoftechnologieën en dus onvermijdelijk ook voor bipolaire platen als integraal onderdeel van
waterstofbrandstofcellen zal vestigen.  

Het project is in de eerste plaats gericht op de fabrikanten van bipolaire platen en brandstofcellen. Met hen bestaat reeds
een goed contact via het Duits-Nederlandse netwerk, zodat de respectievelijke doelgroepen - maar ook toekomstige
doelgroepen buiten de grenzen - direct door de projectpartners op het project of de ontwikkelde processen kunnen
worden attenderen. Bovendien zou dit al in een vroeg stadium van het project (tijdens het procesontwerp) kunnen
gebeuren, zodat informatie van de doelgroepen al meegenomen kan worden tijdens de uitvoering van het project. Op dit
moment overwegen fabrikanten welke van de drie toepassingsgebieden bediend dienen te worden die hierboven in de
aanvraag zijn geschetst en die al min of meer ingeburgerd zijn (stationair, mobiel, draagbaar). Vanwege de hoge
marktdynamiek kan echter worden aangenomen dat veel andere toepassingsgebieden die nog niet verder ontwikkeld zijn
ook kunnen profiteren van de hier ontwikkelde technologie. De te ontwikkelen front-end softwaretool maakt het voor
klanten eenvoudig om het proces in bestaande productieprocessen in te richten, zodat ze zo snel mogelijk op grote schaal
kunnen produceren. Deze doelgroep dient te worden bereikt via publicaties, directe adressering (bijvoorbeeld als
onderdeel van het maken van een roadmap, maar ook via openbare evenementen.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

De projectactiviteiten en resultaten van het huidige project voor de ontwikkeling van een op simulatie gebaseerd proces
voor het warm vervormen van metalen BPP zullen na afloop van het project verder worden gebruikt en zullen een positief
effect hebben op de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in het grensgebied. Met name het gebruik
van het grensoverschrijdende netwerk is van belang, rekening houdend met de opgebouwde synergie-effecten, zoals
hieronder beschreven.  

Zoals reeds beschreven, zijn er al een groot aantal potentiële klanten voor het in het kader van het project te ontwikkelen
proces en voor de bijbehorende softwareoplossing, hoewel de ontwikkeling van verdere doelgroepen in de toekomst kan
worden verwacht vanwege de sterke marktdynamiek . Door het bestaande netwerk uit te breiden, wordt het mogelijk om
ook na het einde van het project in een vroeg stadium nieuwe trends te signaleren en in nauwe samenwerking met
klanten in te spelen op de behoeften hen. Het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat het hier te ontwikkelen proces en de
simulatie van het vormproces aanpast zal worden voor toepassingen met andere materialen (of componentontwerpen),
die in de toekomst bijzonder relevant zullen blijken te zijn, bijvoorbeeld vanwege hun nog betere mechanische
eigenschappen of corrosiebestendigheid. Dergelijke procesaanpassingen kunnen nu al als zeer waarschijnlijk worden
aangemerkt en zouden bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de processen.  

Daarnaast levert het project de eerste fundamentele inzichten op in hoeverre bijzonder dunne componenten met een
materiaaldikte in het µm-bereik überhaupt efficiënt warmvormbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij kunnen de outputs
en resultaten van het project ook door derden worden gebruikt. Op basis van deze eerste ervaring kunnen vervolgens
verdere toepassingsgebieden worden afgeleid. Er zijn bijvoorbeeld toepassingsgebieden denkbaar waarbij bijzonder
dunne componenten worden gebruikt of in de toekomst kunnen worden gebruikt om metalen lichtgewicht materialen te
gebruiken voor verdere gewichtsvermindering. Tegen de achtergrond van een steeds belangrijker wordende toepassing
van lichtgewicht bouwconcepten (hier vooral "extreem lichtgewicht bouwconcepten") kan het enorme potentieel van deze
technologie al worden beoordeeld. Het Duits-Nederlandse netwerk kan van groot nut zijn bij het identificeren van
mogelijke toepassingsgebieden.  

De in dit project opgestelde roadmap zal de potentie van deze technologie voor de productie van BPP na afloop van het
project inzichtelijk maken voor vele andere partners in het grensgebied en zal richting geven aan hun economische
activiteiten. Dit zorgt ook voor een blijvend gebruik van de resultaten na afloop van het project.  

Afhankelijk van de doelstellingen kan de financiering voor toekomstige ontwikkelingen worden gerealiseerd door het
eigen vermogen van de projectpartners of, indien nodig, door hernieuwd gebruik van onderzoeks- en
financieringsmogelijkheden (bijv. Interreg/EU).
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

In Duitsland en Nederland staat het thema waterstof centraal. Op dit punt moeten de waterstofprojecten H2Giga,
H2Mare of TransHyDe als voorbeelden worden genoemd, die behoren tot de "Nationale Waterstofstrategie", die
duurzame klimaatbescherming voor Duitsland als industriële locatie bevorderen. Ook in Nederland wordt de
waterstofeconomie steeds belangrijker in de vorm van het "Nationaal Waterstofprogramma (NMW)". Ook de
zogenaamde "Duits-Nederlandse Waterstofdag", die op 5 februari 2021 voor het eerst werd gelanceerd, toont de
grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het thema.  

Het huidige project sluit daarmee naadloos aan op bestaande projecten waarin de uitbouw van de waterstofeconomie op
Europees niveau de belangrijkste energiebeleidsopgave wordt gemaakt voor de komende jaren. Deze herschikking van
het energiebeleid van de Bondsrepubliek wordt ook op regionaal niveau doorgezet, hier naar het voorbeeld van NRW.
Volgens het Ministerie van Economische Zaken van NRW is "waterstof onmisbaar voor het bereiken van de
klimaatbeschermingsdoelstellingen tegen 2045." Bovendien "kan worden verwacht dat de vraag naar waterstof op
middellange tot lange termijn aanzienlijk zal toenemen. Om het potentieel van waterstoftechnologieën te benutten, is het
nu nodig om de volgende stappen te zetten en samen met de industrie een echte markttoename te realiseren.  

Het thema mobiliteit op basis van brandstofcellen, of het nu gaat om lokaal openbaar vervoer of logistiek, en dus
onvermijdelijk ook de verheldering van de kwestie van efficiënte productieprocessen voor BPP zijn elementaire
componenten van de "Waterstof Roadmap Noordrijn-Westfalen", die werd gelanceerd op eind 2020. Het hier
aangevraagde Interreg-project draagt daarmee direct bij aan een groot aantal bestaande projecten op landelijk en
regionaal niveau.
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

De Europese Commissie heeft waterstof geclassificeerd als een sleutelfactor die de overgang naar een CO2-vrije economie
beïnvloedt en heeft een Europese waterstofstrategie gelanceerd. Naast nationale en regionale projecten wordt ook op
Europees niveau een andere belangrijke hoeksteen voor de uitbreiding van de waterstofeconomie gelegd als onderdeel
van de financieringsmogelijkheid "Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI)". Het doel van
de IPCEI is het creëren van een Europese thuismarkt voor de productie van groene waterstof met een
elektrolysecapaciteit van meer dan twee gigawatt en het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa op lange
termijn door het versterken van zowel de staal- en chemische industrie als de infrastructuur en, vooral mobiliteit in de
internationale omgeving .  

De Europese Commissie "verwacht dat zij zal bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke technologische doorbraken,
waaronder nieuwe zeer efficiënte elektrodematerialen, krachtige brandstofcellen en innovatieve transporttechnologieën".
In Duitsland werden in totaal 62 grote projecten geïdentificeerd, die de gehele waardeketen van de waterstofeconomie
bestrijken als onderdeel van de IPCEI en eens te meer het belang van waterstof op Europees niveau onderstrepen.
Verschillende door de EU gefinancierde projecten gaan specifiek over het onderwerp brandstofcellen. In het project "INN
-BALANCE" moet bijvoorbeeld de serieproductie van brandstofcellen worden geavanceerd en moeten de efficiëntie en
levensduur van de componenten - hier in het bijzonder de componenten van de randapparatuur voor brandstofcellen -
worden geoptimaliseerd voor de automobielindustrie. industrie. Andere projecten uit Duitsland met een sterke band met
de automobielsector en mobiliteit zijn "Pegasus" of "NextGen HD Stack".

Als onderdeel van het gezamenlijke project "Pegasus" zal Daimler het potentieel van waterstofbrandstofcellen
onderzoeken om zware H2-vrachtwagens, de zogenaamde "GenH2 Trucks", aan te drijven. Het "NextGen HD"-project,
waaraan wordt gewerkt door EKPO Fuel Cell Technologies behandelt ook het onderwerp brandstofcelproductie. De
commercialisering van hoogwaardige brandstofcelstackmodules voor bussen, schepen en spoorwegtoepassingen en
stationaire energieopwekking moet worden bevorderd. Bijgevolg zouden in het kader van een efficiënte BPP-productie
voor de vereiste brandstofcelsystemen van beide projecten die verband houden met de automobielsector, verdere
synergieën kunnen worden benut met het hier aangevraagde Interreg-project.  

In Nederland dienen als voorbeelden de projecten "H2-Share", "HEAVENN" en "E-THOR" te worden genoemd, die
bedoeld zijn om Nederland een voortrekkersrol op het gebied van waterstof veilig te stellen. In het kader van het project
"H2-Share" wordt onderzoek gedaan naar op waterstof gebaseerde technologieën voor het transport van zware goederen,
wordt groene waterstof geproduceerd bij "HEAVEN" in Noord-Nederland in Europa's "waterstofvallei" en "E -THOR"
doet onderzoek naar waterstofsystemen voor de productie van waterstof en zuurstof. Daarnaast houdt de joint venture
(20 bedrijven) "Rh2INE" zich bezig met waterstofaangedreven binnenvaartvervoer tussen Rotterdam en Genua (Rijn-
Alpencorridor) en toont het grensoverschrijdende karakter van de projecten als voorbeeld, hier specifiek de
samenwerking tussen Duitsland en Nederland.  

Wat dat betreft is er een uitermate goede uitgangspositie voor het hier aangevraagde Interreg-project en de mogelijkheid
om bruggen te slaan tussen de afzonderlijke projecten. Een geoptimaliseerd vormproces voor BPP zou zeker ook
interessant kunnen zijn voor de bestaande EU-projecten en een meerwaarde kunnen bieden bij de beoogde
serieproductie van brandstofcellen. Ook is het voordelig dat in het aangevraagde project gebruik wordt gemaakt van
kennis uit een eerder Interreg-project, waarin hetzelfde projectconsortium heeft samengewerkt, zoals hierboven
beschreven in de aanvraag.
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Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is beperkt gericht de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft een beperkte uitwerking hierop.  

Het personeelsbeleid voor gelijkstelling van mannen en vrouwen en tegen discriminatie wordt ook toegepast door de
partners – voor zover praktisch uitvoerbaar voor de drie micro- en kleine ondernemingen. Diversiteit is dan ook een
integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van alle projectpartners en wordt ook dagelijks beleefd. Diversiteit staat voor
diversiteit en verwijst naar de waardering van alle verschillen zoals afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid
of leeftijd en geslacht.  

De onderwerpen "Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie" worden sterk beoefend aan de Universiteit Twente in Nederland en
waren bijvoorbeeld de slogan van een "Diversiteitsweek" in 2022, waarin onder andere onderwerpspecifieke symposia
werden gehouden.  

Dit voorbeeld toont namens alle projectpartners eens te meer aan dat gelijke kansen en non-discriminatie al bijzondere
aandacht krijgen in het dagelijks werk, maar vooral in de toekomst.

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

Het project heeft een sterke positieve impact op het milieu en de biodiversiteit door een belangrijke bijdrage te leveren
aan de uitvoering van nationale en Europese klimaatstrategieën. De ontwikkeling van brandstofcellen als
sleuteltechnologie van de waterstofeconomie is een van de belangrijkste drijfveren voor een CO2-neutrale economie.
Omdat dit grootschalige productie van hoogwaardige BPP tegen lage kosten vereist, draagt het project direct bij aan de
waterstofeconomie en de snelle expansie ervan op nationaal en internationaal niveau. In dit opzicht heeft het project een
fundamentele impact op het milieu en de biodiversiteit.  

Terwijl de klassieke verbranding van fossiele brandstoffen gasvormige reactieproducten zoals CO, CO2 en NOx
produceert en een aanzienlijke invloed heeft op het klimaat, produceert koude verbranding naast warmte en elektriciteit
alleen klimaatneutrale waterdamp door de reactie van waterstof en zuurstof. Vanuit het oogpunt van
klimaatbescherming resulteert dit in het grootste voordeel ten opzichte van klassieke verbranding. Wanneer het in de
toekomst ook mogelijk is om de waterstof op grote schaal als 'groene' waterstof aan het systeem te leveren, zal ook de
koolstofvoetafdruk van de brandstofcel verbeteren.  

Bovendien wordt het project gekenmerkt door het feit dat middelen - met name het staal dat nodig is voor de productie
van BPP - kunnen worden behouden door de innovatieve technologie. Het vormen van de zeer dunne BPP bij verhoogde
temperaturen zorgt ervoor dat de componenten niet falen tijdens het vormen en dus niet leiden tot hoge productie uitval.
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Partners

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Leadpartner  NMWP Management GmbH

Düsseldorf 
Duitsland

Rechtsvorm

Partnersoort

Privaat

MKB – Klein bedrijf (<50 medewerkers en <10 mln. omzet)

Partner Reden B.V.

Hengelo 

Nederland

Rechtsvorm 

Partnersoort

Privaat

MKB – Minibedrijf (<10 medewerkers en <2 mln. omzet)

Partner HoDforming GmbH

Düsseldorf 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner University of Twente

Enschede 

Nederland

Rechtsvorm
Partnersoort
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Kostenplan
NMWP Management GmbH

Totaal: € 491.081,50

HoDforming GmbH

€ 363.909,00Totaal:

Reden B.V.

€ 129.129,00Totaal:

University of Twente

Totaal:

Project totaal:

€ 211.302,00

€ 1.195.421,50
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Financieringsplan

Financieringsplan
Eigen bijdrage

NMWP Management GmbH € 222.062,75 18.58%

HoDforming GmbH € 176.085,00 14.73%

Reden B.V. € 58.695,00 4.91%

University of Twente € 59.868,90 5.01%

Totaal: € 516.711,65 43.23%

Subsidie

EFRE / EFRO € 475.096,89 39.74%

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 61.083,89 5.11%

MWIKE NRW € 101.806,48 8.52%

Provincie Overijssel € 40.722,59 3.41%

Totaal: € 678.709,85 56.78%

Totaal: € 1.195.421,50
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 0.00 Aantal 

FTE
niet toepasbaar

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 10.00 Aantal

Minstens 4 stuks per jaar, in totaal minstens 10 berichten

Aantal publiek toegankelijke evenementen 2.00 Aantal

2 stukken (1 x symposium van het project over behaalde resultaten, 1 x presentatie
van de roadmap voor de productie van bipolaire platen in het grensgebied
Duitsland/Nederland (mogelijk ook in combinatie))

Ondernemingen ondersteund 3.00 Aantal

Reden B.V.   
HoDforming GmbH  
NMWP Management GmbH

Ondernemingen ondersteund door subsidies 3.00 Aantal

Reden B.V.   
HoDforming GmbH  
NMWP Management GmbH

Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun (waarvan subsidies, 
financiële instrumenten)

4,568,428.00 Euro

Midden- en kleinbedrijven die product- of procesinnovatie introduceren 3.00 Aantal

Reden B.V.   
HoDforming GmbH  
NMWP Management GmbH

Aanvraagformulier
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Nationale en subnationale strategieën inzake klimaatadaptatie 3.00 Aantal

Voor het gebied van de waterstofeconomie dat in dit project aan bod komt, zijn er
tal van strategieën op Duits en Nederlands niveau, maar ook op federaal en
provinciaal niveau.

bijv.

Duitsland (de nationale waterstofstrategie)

Duitse deelstaten (poster waterstofstrategieën)

Provincies van Nederland en relevante staten (zie links in het document
"Provincies+Staten")

bijv.

Nederland: Routekaart Waterstof - Nationaal Waterstof Programma  
Groningen: Investeringsagenda_waterstof_Noord-Nederland.pdf
(provinciegroningen.nl)Themen: Solarenergie;    
Fryslân: Energieprogramma Fryslan 2022-2025  
Drenthe: Energietransitie - Provincie Drenthe  
Overijssel: Waterstof in Overijssel  
Gelderland: Uitvoeringsstrategie waterstof  
Flevoland: Energie in Balans - Provincie Flevoland  
RES Flevoland (regionale energiestrategie)  
Noord-Brabant: Energieagenda 2019-2030  
UITVOERINGSPROGRAMMA ENERGIE.pdf  
Limburg: Provinciale Energiestrategie Limburg.pdf  
NRW: Wasserstoff Roadmap Nordrhein-Westfalen  
Niedersachsen: Norddeutsche Wasserstoffstrategie

Gezamenlijk ontwikkelde en in projecten uitgevoerde proefprojecten 1.00 Aantal

Al met al is het project een pilotmaatregel voor de latere, kosteneffectieve
productie van BPP.

Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen 4.00 Aantal

1. Technologie om BPP efficiënt en goedkoop te produceren

2. Oplossing om een digitale twin van BPP-productie te bieden

3. Oplossing om de fabricage van de BPP te simuleren

4. Roadmap BPP-productie in het Duits-Nederlandse grensgebied

Gezamenlijke strategieën en actieplannen ondernomen door organisaties 0.00 Aantal

niet toepasbaar

Oplossingen ondernomen of opgeschaald door organisaties 0.00 Aantal

niet toepasbaar
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Commissie voor economische aangelegenheden i.v.m.  
Commissie voor financiën&projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.4  

 
 

Interreg VI 
 

KPF INDUSTR_I4.0 
 
De digitale transitie is belangrijk voor de maakindustrie om weerbaar en concurrerend te 
blijven. Toch slaagt slechts 15% van de bedrijven er in om geavanceerde digitale 
technologieën te implementeren. Er is behoefte aan een schaalsprong van de industrie die 
digitale technologie omarmt; dit project geeft invulling aan die behoefte. 
 
Het project KPF INDUSTR_I4.0 is opgezet als klein projectenfonds en heeft als doel om 
het MKB uit de maakindustrie in de hele grensregio te ondersteunen bij de digitale 
transitie. De focus ligt daarbij niet op de koplopers (ca. 15%) maar op het peloton , dat wel 
het belang ziet van digitalisering, maar deze kansen onvoldoende weet om te zetten in 
rendement. 
 
Het doel is om het peloton dichter bij de kopgroep te brengen en zo weer te laten 
aansluiten. Het instrumentarium is hierop aangepast. Waar koplopers nieuwe technologie 
ontwikkelen en grenzen verleggen, is het peloton meer gebaat bij (geïntegreerde) adoptie 
en implementatie van nieuwe digitale technologie teneinde haar producten, processen en 
diensten verder te innoveren. 
 
De maakindustrie in Nederland en Duitsland is sterk met elkaar verbonden, waardeketens 
voeren al snel over de nationale grenzen. De grensregio’s aan beide zijden van de grens 
worden gezien als sterke innovators, maar om sterk te blijven is de kennis en kunde van 
beide landen nodig om bij te dragen aan een sterk grensoverschrijdend digitaal 
ecosysteem. 
 
Dit KPF streeft de volgende doelen na: 
 
• Realisatie van 80 innovatieprojecten gericht op de adoptie en implementatie van digitale 
technologieën. 
• Realisatie van 80 haalbaarheidsprojecten met specifieke aandacht voor ‘nieuwe 
toetreders’ binnen Interreg. 
• Ondersteuning van >200 ondernemers, waarvan >90% behoort tot het MKB. 
• Het bieden van een laagdrempelig en eenvoudig MKB project. 
 
Het KPF wil daarmee bijdragen aan een digitaal vaardig en grensoverschrijdend 
ecosysteem binnen de maakindustrie 
in de grensregio. 
 
Leadpartner Oost NL (Apeldoorn) 
Projectpartner  

KPF Nederlandse en Duitse 
organisaties – haalbaarheidsstudies 
(Programmagebied) 
 
KPF Nederlandse en Duitse 
organisaties – innovatieprojecten 
 

Projectvolume € 11.831.466,75 
Bovenregionale relevantie   
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27-02-2023 
Punt 2b.4  

 
 

Regionale relevantie   
 

 
 
 
 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
Prioriteit 1 – Een innovatiever 
programmagebied (bovenregionaal 
budget) 

Focusthema High Tech Systems&Materials (HTSM) 
Spezifieke doelstelling Het ontwikkelen en versterken van de 

onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de 
invoering van geavanceerde 
technologieën.  

Interventieveld Onderzoek en innovatie in kleine en 
middelgrote ondernemingen, waaronder 
netwerkactiviteiten 

 

 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

  

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

 

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 

 
 



Commissie voor economische aangelegenheden i.v.m.  
Commissie voor financiën&projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.4  

 
 
 
Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor het Dagelijks Bestuur te 
formuleren. 

 

 



Project KPF INDUSTR_I4.0
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

12061

KPF INDUSTR_I4.0

Kleinprojektefonds: Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0 in der Grenzregion 

Kleinprojectenfonds: Adoptie en implementatie van Industrie 4.0 in de Grensregio

Small Project Fund: Adoption and implementation of Industrie 4.0 in de border region

01-07-2023

30-06-2027

Een innovatiever programmagebied

High Tech Systems & Materials (HTSM)

Het versterken van duurzame groei en het concurrentievermogen van het MKB onder meer 
door middel van productieve investeringen.
Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, 
ondernemerschap en het aanpassingsvermogen van ondernemingen.
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Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:
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De digitale transitie is belangrijk voor de maakindustrie om weerbaar en concurrerend te blijven. Toch
slaagt slechts 15% van de bedrijven er in om geavanceerde digitale technologieën te implementeren. Er
is behoefte aan een schaalsprong van de industrie die digitale technologie omarmt; dit project geeft
invulling aan die behoefte.  

Het project KPF INDUSTR_I4.0 is opgezet als klein projectenfonds en heeft als doel om het MKB uit de maakindustrie
in de hele grensregio te ondersteunen bij de digitale transitie. De focus ligt daarbij niet op de koplopers (ca. 15%) maar op
het peloton , dat wel het belang ziet van digitalisering, maar deze kansen onvoldoende weet om te zetten in rendement.  

Het doel is om het peloton dichter bij de kopgroep te brengen en zo weer te laten aansluiten. Het instrumentarium is
hierop aangepast. Waar koplopers nieuwe technologie ontwikkelen en grenzen verleggen, is het peloton meer gebaat bij
(geïntegreerde) adoptie en implementatie van nieuwe digitale technologie teneinde haar producten, processen en
diensten verder te innoveren.di   

De maakindustrie in Nederland en Duitsland is sterk met elkaar verbonden, waardeketens voeren al snel over de
nationale grenzen. De grensregio’s aan beide zijden van de grens worden gezien als sterke innovators, maar om sterk te
blijven is de kennis en kunde van beide landen nodig om bij te dragen aan een sterk grensoverschrijdend digitaal
ecosysteem.  

Dit KPF streeft de volgende doelen na:

• Realisatie van 80 innovatieprojecten gericht op de adoptie en implementatie van digitale technologieën.
• Realisatie van 80 haalbaarheidsprojecten met specifieke aandacht voor ‘nieuwe toetreders’ binnen Interreg.
• Ondersteuning van >200 ondernemers, waarvan >90% behoort tot het MKB.
• Het bieden van een laagdrempelig en eenvoudig MKB project.

Het KPF wil daarmee bijdragen aan een digitaal vaardig en grensoverschrijdend ecosysteem binnen de maakindustrie 
in de grensregio. 
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een innovatiever
programmagebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het versterken van duurzame groei en
het concurrentievermogen van het MKB onder meer door middel van productieve investeringen." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Het kleinprojectenfonds INDUSTR_I4.0 (KPF) wil de digitale transitie binnen de maakindustrie in het
Nederlands-Duitse grensgebied versnellen. Daarbij focust het KPF niet op de koplopers (ca. 15% die
industrie 4.0 goed weet toe te passen), maar op de groep bedrijven die daarop volgt; het peloton. Door
een focus op adoptie en implementatie van digitale technologie, kunnen deze bedrijven hun producten,
processen en diensten innoveren.    

Er is al veel gebeurd.  
Afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van de digitale transitie van de industrie (industrie 4.0). Er is in
zowel Nederland als Duitsland een goede uitgangspositie en veel technologie ontwikkeld. Mede dankzij corona is
digitalisering een belangrijk speerpunt voor veel overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. Binnen Interreg is er
afgelopen periode veel aandacht besteed aan de digitale transitie, met projecten als Digipro (digitale innovaties), Ipro-N
(intelligente producten) en specifieke projecten zoals KI-AGIL (AI), DRUIDE (RFID) of ID3AS (sensoren). Ook in het
Interreg VI programma is er veel aandacht digitalisering, bovenal in prioriteit 1. Binnen INDUSTR_I4.0 wordt invulling
gegeven aan Digitalisering binnen het focusthema Hightech Systemen en Materialen (HTSM).  

Maar we zijn er nog niet.  
Afgelopen periode stond technologieontwikkeling centraal.Uit onderzoek van de Radboud Universiteit [1 -  alle cijfers
betreffen bronvermelding, zie bijlage 1] blijkt dat slechts 15% van de ondernemers in de grensregio gebruik maken van
geavanceerde industrie 4.0 technologie en dat veel van deze technologie in isolement wordt ontwikkeld en nauwelijks
aansluiting vindt bij andere digitale technologieën. Ook de politiek merkt dit steeds vaker op en de digitale strategieën
van de landen richten zich dan ook steeds meer op schaalvergroting en betere en bredere inzet van digitale technologie
door met name het MKB.    

Waar een klein deel van het bedrijfsleven afgelopen jaren heeft geprofiteerd van de steunmaatregelen op het gebied van
de digitale transitie (koplopers), lijkt een veel groter deel moeite te hebben om de kansen van de digitale transitie te
verzilveren [2]. Het ‘peloton’ (met veel MKB bedrijven) dreigt steeds verder achterop te raken bij de kopgroep en de
aansluiting te verliezen.    

Het project INDUSTR_I4.0 stimuleert bedrijven in het peloton een digitale schaalsprong te maken, waardoor zij weer
aansluiting krijgen bij de koplopers. En dat is niet alleen goed voor de bedrijven in het peloton, maar ook voor de
koplopers die met het peloton waardeketens vormen. Op die manier versterkt INDUSTR_I4.0 het regionale ecosysteem.  

De doelgroep bestaat uit veel MKB-bedrijven. Om impact te bereiken in de grensregio, kiest de aanvrager voor het KPF
als projectvorm.    

Projectdoelen  
Het KPF streeft de volgende doelen na:

Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, door concreet 80
grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies te realiseren die gericht zijn op de
adoptie en implementatie van geavanceerde digitale technologieën om zo producten, processen en diensten te
innoveren.

•

Het aandeel van bedrijven vergroten (>200) in de maakindustrie dat gebruik weet te maken van geavanceerde
digitale technologieën (industrie 4.0).

•

Naast een focus op ‘hard skills’ ook een betere focus op de ‘soft skills’ van innovatie leggen, door niet enkel te
beoordelen op technische innovatie, maar ook op andere vormen van innovatie (proces, dienst, sociaal).

•

Toetsen of digitale innovaties een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment
(Sustainable Development Goals; SDGs).

•

Het gehele Interreg NL-DE gebied bedienen (zie bijlage 2 voor verdeelsleutel per regio).•
Specifieke aandacht besteden aan laagdrempelige deelname aan het KPF, conform VERORDENING (EU)
2021/1059, overweging 26, waardoor het KPF tevens aantrekkelijk wordt voor Interreg nieuwe deelnemers.

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

Aanleiding en toegevoegde waarde

Het peloton (met voornamelijk MKB bedrijven) raakt steeds verder achterop in de digitale transitie. Dit
uit zich onder meer in stagnerende productiviteitsgroei in Nederland en Duitsland. Dit peloton heeft
andere uitdagingen dan koplopers in de digitale transitie en daarmee een ander instrumentarium
nodig, gericht op adoptie en implementatie.    

Tot op heden is er in de digitale transitie vooral veel aandacht geweest voor koplopers en de ontwikkeling van nieuwe
digitale technologieën. De rationale daarbij was dat kennis van daaruit zou doorsijpelen naar het brede bedrijfsleven
(met name MKB). Maar een steeds groter wordende groep dreigt niet langer mee te kunnen komen met deze
ontwikkeling, er lijkt een steeds groter gat te ontstaan tussen de kopgroep en het peloton.    

Dit uit zich onder andere in de productiviteitgroei, die in Nederland en Duitsland al jarenlang stagneert. Uit onderzoek
[3] blijkt dat kopgroep bedrijven gemiddeld een 3,4 maal zo hoge productiviteitsgroei kennen als overige bedrijven.
Tussen de top 10% en de onderste 10% is dit verschil zelfs 6,8 maal. Ook het Fraunhofer IPT uit Enschede geeft dit aan in
een onderzoek [4] uit 2021 naar de digitale transitie in de grensregio. Zij beschrijft dat digitale koplopers sneller groeien
en betere rendementen behalen dan bedrijven in de daarop volgende groepen. Zij onderkent daarin drie typen
ondernemers: de frontrunners (In het Nederlands: koplopers), fast followers (peloton) en late followers (achterblijvers).

Koplopers hebben jaren geleden al geïnvesteerd in digitale technologieën en plukken daar nu de vruchten van. Het
peloton is wel gestart met digitalisering, maar weten dit vaak nog onvoldoende om te zetten in rendement. De late
volgers/achterblijvers hebben nog maar weinig zicht op de kansen die de digitale transitie biedt. Voor verdergaande
digitalisering is er voor elk van de drie genoemde doelgroepen een eigen pakket van maatregelen nodig.  

Binnen het KPF INDUSTR_I4.0 ligt de focus op het peloton. Het doel is om deze groep dichter bij de kopgroep te
brengen en zo weer te laten aansluiten. Het instrumentarium is hierop aangepast. Waar koplopers nieuwe technologie
ontwikkelen en grenzen verleggen, is het peloton meer gebaat bij (geïntegreerde) adoptie en implementatie van nieuwe
digitale technologie. Hiermee kunnen zij hun producten, processen en systemen verder innoveren, sociale innovatie
toepassen en nieuwe business modellen ontwikkelen. Achterblijvers hebben meer baat bij het creëren van bewustzijn, dit
valt buiten onze scope, hiervoor zijn andere initiatieven beter geschikt (denk aan de digitale werkplaatsen, digihubs en
verschillende voucherregelingen).  

Het doel om het peloton dichter bij de kopgroep te brengen heeft een grote meerwaarde voor het regionale
grensoverschrijdende ecosysteem en stimuleert de regionale concurrentiepositie en economische groei.
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Beschrijf het innovatieve karakter van het project en licht de uitgangspositie toe. Worden er nieuwe
vaardigheden ontwikkeld of wordt de bestaande kennis verder ontwikkeld? Indien van toepassing: In
welk stadium van ontwikkeling bevindt zich de innovatie en wat is het Technology Readiness Level
(TRL) aan het begin en aan het eind van het project?

Innovatiegehalte

Dit KPF wil minimaal 80 innovatieprojecten ondersteunen. Daarbij verlegt het de focus van puur
technologische innovatie, naar (geïntegreerde) adoptie en implementatie van digitale technologie,
gericht op hogere TRL levels (6-8), hetgeen beter aansluit bij de doelgroep. Vereenvoudigde procedures
maken het KPF aantrekkelijk voor het MKB en voor nieuwe toetreders tot het Interreg programma. Het
is daarmee een vernieuwend instrument voor digitale innovaties in de grensregio.     

Focus naar adoptie en implementatie  
Waar in het voorgaande programma vooral de focus is gelegd op technologische innovatie wordt in dit project meer de
nadruk gelegd op adoptie en implementatie van nieuwe technologie. Deze nuancering past bij de gekozen doelgroep.
Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technologieën voortgebracht in verschillende projecten, nu wordt het tijd om deze
technologieën ook toepasbaar te maken voor een grotere doelgroep (schaalsprong).  
Veel MKB bedrijven in het peloton worstelen hiermee. Dit komt omdat in veel gevallen dergelijke innovaties niet 1-op-1
toepasbaar zijn in de organisatie. Vaak moeten processen worden aangepast, moeten skills gewijzigd worden, moeten
businessmodellen op de schop of moeten technologieën op andere wijze met elkaar samenwerken. Vaak gaat dit om niet
triviale aanpassingen in de organisatie om vervolgens deze digitale technologieën te kunnen adopteren. Het gaat daarbij
niet alleen om technische innovaties, maar ook om procesinnovatie, sociale innovatie, diensteninnovatie of combinaties
hiervan.    

Integratie van technologie  
Daar komt bij dat veel technologie afgelopen jaren geïsoleerd is ontwikkeld. Uit het onderzoek van de [1] blijkt dat er
clusters ontstaan van technologie. De verschillende digitale technologieën werken nog nauwelijks samen of zelfs langs
elkaar heen. Dit geld niet alleen binnen organisaties, maar ook tussen organisaties. Zo staat bijvoorbeeld het slim
combineren en delen van data nog in de kinderschoenen.  

Beoordelingskader  
Bij het beoordelingskader voor de selectie van te ondersteunen projecten in het KPF staat het criterium innovatie, zoals
gedefinieerd door het programma, centraal. Innovatief betekent hier vernieuwend, gemeten aan de stand der techniek in
de regio. Techniek wordt daarbij breed opgevat, waarbij ook organisatorische, economische en maatschappelijke
uitdagingen een rol kunnen spelen.    
Het KPF focust niet enkel op de digitale technologie an sich, maar ook op de wijze waarop de bedrijven technologie
inzetten teneinde producten, processen en/of diensten te innoveren. Naast innovatie past de aanvrager ook het
marktperspectief, de grensoverschrijdende samenwerking en bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen als criteria voor
de selectie van te ondersteunen trajecten.    
Alleen ‘haalbaarheidsstudies’, ‘experimentele ontwikkeling’, ‘proces- en organisatie-innovatie’, zoals beschreven in artikel
25 en 29 van de AGVV, komen in aanmerking voor ondersteuning.    
De focus van INDUSTR_I4.0 ligt op de hogere TRL levels (6-8) van digitale technologie, ofwel ‘innovaties dicht bij de
markt’.    

Voorbeelden (fictief)

Een Nederlandse plaatbewerker wil zijn ontwerp en ordersysteem met elkaar koppelen, waarmee hij zijn machines
kan aansturen. Door de toepassing van AI (toegepaste digitale technologie) kan hij zijn producten beter ‘nesten’ op
een plaat, waardoor 20% minder afval ontstaat (maatschappelijke relevantie). Samen met een Duitse
machinebouwer schakelen ze een AI specialist in om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van een prototype.

•

Een Duits bedrijf in de fijnmechanische industrie gaat samen met zijn Nederlandse toeleverancier kijken naar het
delen van data. Ze ontwikkelen met behulp van experts een systeem waarbij data gemakkelijk overgedragen kan
worden, maar eigenaarschap verzekerd blijft en veiligheid gewaarborgd. Het prototype wordt ontwikkeld
doormiddel van blockchain technologie. 

•
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Toelichting op de marktkansen, de behoefte/vraag van derden aan het project. Wat zijn de marktkansen
en potentiele afnemers?  

Marktkansen

90% van de ondernemers in de grensregio erkent het belang van digitalisering, toch slaagt slechts 15%
er in om volwaardig industrie 4.0 toe te passen binnen de organisatie. Het huidige instrumentarium,
dat vooral inzet op technologische innovatie, sluit onvoldoende aan bij de uitdagingen die veel
ondernemers ervaren. Ondernemers en hun vertegenwoordigers erkennen de behoefte aan een
programma gericht op adoptie en implementatie van digitale technologie. Dit KPF vervult daarmee een
leemte in het subsidielandschap.    

Innovatie binnen transities  
Transities van bedrijven lopen vaak anders dan reguliere innovatietrajecten. Bij een regulier innovatietraject ontwikkelt
een ondernemer vaak een innovatie vanuit de kerncompetentie van een bedrijf (bijvoorbeeld een metaalbewerker op
basis van materiaalonderzoek). Bij een transitie zoals digitalisering is deze kennis vaak niet of onvoldoende aanwezig
binnen het bedrijf (zeker niet bij het peloton), waardoor het veel meer afhankelijk is van externe kennis. Daardoor
verandert het innovatieproces. Het zal veel minder eigen technologische innovatie kunnen voortbrengen, maar zich meer
richten op andere vormen van innovatie door het adopteren van nieuwe digitale technologie. Het is belangrijk dat
programma’s hierbij aansluiten om de impact op het peloton te vergroten.    

Behoefte aan digitalisering  
Het belang van digitalisering onder het MKB is breed bekend. Uit een recent onderzoek van Berenschot (2022) [5] blijkt
dat digitalisering nog steeds één van de meest besproken onderwerpen is in Nederlandse boardrooms. Ook IW Consult
[6] schrijft dat 9 op de 10 ondernemers in Duitsland het belang van Digitalisering erkennen. Toch blijkt dat slechts 15%
van de ondernemers uit de industrie verregaande digitale technologieën implementeert [1]. Veel bedrijven en vooral
MKB bedrijven staan slechts aan het begin van hun digitale transitie.

Er zijn ook grote verschillen tussen het MKB en het grootbedrijf, blijkt uit meerdere onderzoeken. Het IfM uit Bonn [7]
onderzocht dat MKB partijen in Duitsland (maar ook in de rest van Europa) sterk achterlopen op nagenoeg alle
indicatoren ten aanzien van digitalisering. Er is dus een duidelijke noodzaak om deze kloof te dichten en daarmee een
duidelijke behoefte aan het project. Er is al veel kennis en kunde in de markt beschikbaar, maar deze bedrijven hebben
moeite om de volgende stap te zetten. Dan helpt het niet om enkel subsidiemogelijkheden aan te bieden, gericht op
technologische innovatie.    

Dit laatste wordt ook binnen het beleid steeds vaker herkend en erkend. Zo maakt het recent (2022) verschenen rapport
[8] van EZK “Toekomstverkenning Digitale Economie 2030” onderscheid tussen het “innoverende bedrijfsleven” en
“adopterende bedrijfsleven”. Navraag bij bedrijven en intermediaire partijen in voorbereiding op dit programma en ook
de overweldigende belangstelling voor de recent afgeronde projecten Ipro-N en Digipro, bevestigen dit.

Marktkansen voor ondernemers  
INDUSTR_I4.0 focust op projecten in hogere TRL fasen. Dat betekent dat innovaties dicht bij de markt staan. Derhalve
worden ondernemers ook gevraagd hun marktperspectief goed te beschrijven. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat
digitaal vaardige bedrijven robuuster, succesvoller en weerbaarder zijn dan andere bedrijven uit vergelijkbare branches.
Het rapport “De Digitale Grensregio” dat naar het Interreg gebied heeft gekeken ziet overeenkomsten tussen de digitale
volwassenheid en prestatie/groeifactoren.    

Het KPF wil dicht bij de wensen en mogelijkheden van het peloton blijven. Er wordt experimenteerruimte geboden om
nieuwe digitale technologieën snel om te kunnen zetten in rendement door product-, proces- of diensteninnovaties.
Daarbij ligt de focus niet enkel en alleen op de technische innovatie, maar ook op de adoptie en implementatie voor zover
passend binnen de mogelijkheden van het Interreg Duitsland-Nederland programma, staatsteunregels en definitie van
experimentele ontwikkeling.
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Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

Oost NL zal als begunstigde optreden binnen het kleinprojectenfonds. Oost NL heeft veel ervaring met
het ondersteunen van bedrijven binnen het Interreg Nederland-Duitsland programma en heeft tevens
veel ervaring met cascade financiering / open formules. Het heeft zowel de organisatorische capaciteit
als financiële kennis en capaciteit om de bijbehorende risico’s beheersbaar te houden. Om een
programma-breed project uit te kunnen voeren, huurt Oost NL  expertise uit de diverse regio’s binnen
het Interreg NL-DE gebied waar Oost NL niet actief is, in.     

Binnen het klein projectenfonds is geen consortium van coördinerende projectpartners toegestaan. Wel weet Oost NL
hoe belangrijk het is om aanwezig te zijn in de regio. Daartoe worden ten eerste de vier Euregio’s uit het Interreg NL-DE
gebied actief betrokken bij het KPF. Zij zijn voor veel bedrijven een eerste contactpunt voor bedrijven richting Interreg en
hebben daarmee een belangrijke doorverwijsfunctie. Dit heeft in het verleden bij andere ‘open formules’, zoals Ipro-N,
Enerpro en Digipro tot veel leads geleid. Oost NL heeft goede contacten met alle Euregio’s. Daarnaast huurt Oost NL
externe expertise in uit de regio. Oost NL wil partijen betrekken met goede contacten met het lokale bedrijfsleven. Deze
regionale verankering is belangrijk, niet alleen om het project onder de aandacht te brengen, maar ook om de drempel
naar het project te verlagen, doordat er altijd een regionaal steunpunt bereikbaar is.    

Voor een evenwichtige verdeling over de grensregio schakelt Oost NL per deelregio een geschikte externe dienstverlener
in. In Nederland zijn dit de deelregio’s Noord (Groningen, Drenthe, Friesland), Oost (Overijssel, Gelderland en
Flevoland) en Zuid (Oost Noord-Brabant en Noord en Midden-Limburg), waarbij Oost NL zelf actief is in de regio Oost.
In Duitsland lijkt het logisch te werken een globale indeling rondom  het Interreg gebied binnen Niedersachsen,
Bezirksregierung Münster en Bezirksregierung Düsseldorf.    

Deze externe dienstverleners zullen met name verantwoordelijk zijn voor de werving en begeleiding van projecten en
disseminatie van resultaten. Gezamenlijk met lokale partijen en/of projecten organiseren Oost NL en haar uitvoerders
events zodat er altijd een goede regionale binding binnen dit interregionale project is. Het doel is om alle regio’s gelijk te
betrekken en de resultaten evenwichtig over de regio’s te verspreiden.    

Oost NL draagt zorg voor het projectmanagement, de communicatie (naar bedrijven, partners en stakeholders), de
projectadviesraad, financiën en zal zich bezig houden met de administratieve organisatie. Gezien de grootte van de
organisatie is het daarbij mogelijk om goede functiescheiding aan te brengen en interne controles toe te voegen voor een
kwalitatieve uitvoering van het project. Verder gebruikt Oost NL extra ondersteuning bij de administratieve
ondersteuning van Duitse ondernemers, zodat ondernemers te allen tijde een aanspreekpunt hebben uit eigen land, die
naast de Interreg regels ook goed op de hoogte is van overige landelijke regels.    

Er zullen procedures worden opgesteld en er worden formats ontwikkeld en beschikbaar gesteld om deze procedures zo
eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Toetsing van formats en procedures zal plaatsvinden in afstemming met het
Interreg-programma. Ervaring uit eerdere projecten wordt hierin meegenomen. Dit draagt ook bij aan de
laagdrempeligheid van het project.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners voor elkaar en daarin spelen de grensregio’s
een bovengemiddelde rol. De industrie is hierbinnen goed vertegenwoordigd en zorgt zowel voor handel
als goede verbinding op het gebied van innovatie. De opgaven in Nederland en Duitsland zijn
vergelijkbaar ten aanzien van de digitale transitie, dus daar liggen kansen om deze uitdagingen
gezamenlijk op te pakken.    

Uit voorgaande Interreg projecten, zoals Digipro en Ipro-N blijkt de meerwaarde van deze samenwerking. Zo gaven 66%
van de deelnemers aan dat ze blijvend zijn gaan samenwerken. Nederlanders en Duitsers hebben beide hun eigen
krachten bij het oplossen van problemen en deze krachten kunnen elkaar versterken. Daar komt bij dat de industrie vaak
een internationale concurrentie ondervindt, met name uit andere delen van de wereld. Door samen met de belangrijkste
handelspartners te blijven innoveren, blijft de industrie uit de grensregio weerbaar in het internationale speelveld. Het
belang van grensoverschrijdend samenwerken wordt dan ook in veel rapporten van brancheverenigingen en experts
gezien als kans om de industrie te sterken.    

Ook uit praktijkverhalen blijkt dit een succesvol ingrediënt te zijn. Er is vooraf veel koudwatervrees bij het
grensoverschrijdend samenwerken, maar achteraf wordt juist dit vaak enorm gewaardeerd. Het blijkt ook dat men graag
elkaars competenties zou overnemen, waarbij Nederlanders het planmatige van de Duitsers erg waarderen om beter
vooraf risico’s in te schatten en Duitsers het flexibele van de Nederlanders erg waarderen om zo niet te lang in een
doodlopend pad te blijven ontwikkelen. De kracht hiervan zit in de mix en die wordt enkel bereikt met
grensoverschrijdend samenwerken.    

Steeds meer onderzoek laat zien dat heterogene teams (oa. door cultuurverschillen) meer succesvol zijn bij
innovatieprojecten dan homogene teams. Onderzoek (Yazici & Altena (2020)) [9] dat is uitgevoerd ten behoeve van het
Interreg project Digipro ziet ook een sterke samenhang tussen innovatie, grensoverschrijdend samenwerken en de
prestaties van het bedrijf.    

Aansluiting bij beleid  
In 2021 is het Kohesion, Innovation und Transformation rapport [10] opgesteld tussen de Zuid-Nederlandse provincies
en het ministerie MWIDE van Nordrhein-Westfalen. In dat rapport komt het belang van digitalisering naar voren als
vooraanstaand thema voor grensoverschrijdend samenwerken. In 2022 is het rapport ‘De Digitale Grensregio’
uitgekomen [2], waarbij is gekeken naar de status quo in de grensregio en de kansen die de digitale transitie voor de
grensregio biedt. Ook in steeds meer nationale beleidsstukken (zoals de Evaluatie Smart Industry 2021 [11], in opdracht
van EZK) wordt het belang van grensoverschrijdend samenwerken tussen Nederland en Duitsland op het gebied van
digitalisering onderkent en met het tekenen van het Innovatiepact tussen Nederland en Duitsland moet er onder andere
op de sleuteltechnologieën meer bilaterale samenwerking gaan ontstaan. INDUSTR_I4.0 geeft hier op pragmatische
wijze invulling aan te geven door een project op te zetten voor het brede MKB en zo de praktische uitvoering te betrekken
bij deze plannen.  

Samenwerking met EDIH’s    
Daar komt bij dat het vanuit de Europese Commissie de wens is dat de ontstane EDIH’s (zie hoofdstuk synergie voor
uitleg) onderling en bovenregionaal gaan samenwerken. In de diverse plannen van de EDIH’s wordt dan ook dikwijls
gewezen op de Nederlands-Duitse samenwerking. INDUSTR_I4.0 vult deze ambities goed aan door ondernemers
innovatieruimte op het gebied van de digitale transitie te bieden. Het laat ondernemers grensoverschrijdend
samenwerken en creëert op deze manier meerdere verbindingen. Door in nauw contact te staan met de EDIH’s wordt een
verbindend element gecreëerd die de samenwerking tussen de EDIH’s naar een hoger niveau kan tillen en de
ondernemers daarbij meeneemt.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

Het KPF is gericht op het peloton uit de maakindustrie, waarbij primair het MKB tot de doelgroep
behoort. Daarnaast wil het KPF zich ook specifiek richten op nieuwe toetreders tot Interreg.  

Met het project, gericht op industrie 4.0, wordt een duidelijke focus gekozen die aansluit bij de doelgroep. De
maakindustrie is niet per toeval gekozen. Deze sector is vaak stuwend voor een regio en werkt internationaal. De sector
ondervindt als geen ander de gevolgen van knelpunten in de leverketens, gevolgen van vergrijzing en de druk van
internationale concurrentie. De (maak)industrie is een belangrijke sector in de grensregio. Reeds in tijden van de
textielindustrie was er al een levendige uitwisseling van kennis en kunde tussen beide landen. Onder meer tijdens de
coronacrisis is gebleken dat digitaal vaardige bedrijven weerbaarder zijn en beter bestand zijn tegen deze externe
factoren. Het gemeenschappelijke innovatievraagstuk op gebied van de digitale transitie van de industrie is daarmee een
belangrijke voorwaarde voor de weerbaarheid en economische voorspoed van deze bedrijven en daarmee de grensregio
als geheel.  

Daarbij ligt de nadruk op het peloton. Zij kennen andere uitdagingen dan de kopgroep bedrijven en zijn daarom andere
instrumenten nodig om verder te komen. Door een focus op adoptie en implementatie, faciliteert het KPF de transitie
voor deze groep bedrijven. Hetgeen tot stand komt door het bieden van haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten (zie
WP5). De focus ligt op MKB bedrijven, maar grootbedrijven en kennisinstellingen worden niet uitgesloten. Daarmee
krijgt het MKB de ruimte om hun eigen partners te  kiezen (MKB is altijd de hoofdaanvrager in projecten). De
verwachting is dat meer dan 95% van de eindbegunstigden tot deze categorie behoort.  

Grensoverschrijdend samenwerken bij de projecten is een vereiste.Wel is het voor nieuwe toetreders binnen Interreg
mogelijk om de samenwerking te zoeken met externe dienstverleners (zie WP4) om zo de drempel voor deze groep te
verlagen. Oost NL heeft veel ervaring met Interreg Duitsland - Nederland en heeft in de loop der jaren een breed netwerk
opgebouwd van partners en bedrijven. Er zal een goede mix bewaakt worden tussen nieuwe toetreders en reeds bekende
spelers voor Interreg. Wij denken dat de mix van beiden tot de beste resultaten zullen leiden. Immers kunnen reeds
bekende spelers een voorbeeldfunctie bieden en houden zij het netwerk actief en zorgen nieuwe deelnemers voor nieuwe
dynamiek en inzichten. Bij eerdere projecten werden door deze werkwijze, gemiddeld ongeveer 50% nieuwe bedrijven
ondersteund.  

Bereik:

Ca. 200 ondernemers ondersteund•
>95% MKB•
Peloton uit de (maak)industrie•
Mix van nieuwe toetreders en bekende spelers•
Gehele Interreg NL-DE gebied•

Daar veel MKB bedrijven in specifieke niches opereren en zich niet altijd laten vangen binnen een standaard
bedrijfsindeling, wordt het begrip maakindustrie breed opgevat. Naast de maakindustrie mogen ook direct aanverwante
industrieën een beroep doen op het KPF (onder meer de Metaal, Metalektro en Kunststofproducten,
Elektrotechnische/installatiebranche, ICT en Advies- en ingenieursbureaus).    

In de werkpakketten wordt nader aandacht besteed aan de rollen, taken en tools die ingezet worden om de doelgroep zo
effectief mogelijk te bereiken.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

Er wordt een hoge mate van continuïteit beoogd. Uit eerdere ervaringen binnen projecten is
geconstateerd dat ca. 2/3 van de ontstane prototypen ook zijn doorontwikkeld en reeds de markt
hebben bereikt of deze in de nabije toekomst zullen bereiken. Om dit nog beter te faciliteren wordt in
INDUSTR_I4.0 de samenwerking gezocht met onder meer de (publieke) investeringsbanken.     

Duurzame samenwerking  
Het KPF ziet toe op het versterken en verduurzamen van de samenwerking tussen bedrijven in de grensregio. Er zal bij
de beoordeling worden toegezien op de meerwaarde van het consortium en de meerwaarde van iedere deelnemer, zodat
er een duidelijke prikkel is om de samenwerking na afloop van de projecten te continueren. Daarnaast wil het KPF, door
een goede samenwerking met andere experts, een goede doorverwijsfunctie voor projecten om daarmee de kans op
duurzame samenwerking verder te vergroten.    

Samenwerking financieringsexperts  
Er wordt vaak gesproken over de beruchte valley-of-death, waarbij na een innovatietraject de subsidies opdrogen, maar
nog onvoldoende zicht is op financiering vanuit de markt. Tijdens de uitvoering van het project zal het KPF met de ROMs
aan Nederlandse zijde en de N-Bank en NRW.Bank aan Duitse zijde ondernemers de mogelijkheid bieden om deze valley
-of-death te overbruggen. Deze partijen worden waar mogelijk al vroeg in het proces betrokken, dus niet na afronding
van een project, maar bij aanvang. In de formulieren wordt opgenomen of bepaalde data met deze partijen mag worden
gedeeld. Op deze manier kunnen deze innovatie investeerders al vroeg meedenken met ondernemers.
Veel innovaties mislukken niet enkel door de technische risico’s, veel vaker is de business case onvoldoende op orde.
Door al vroeg investeerders te betrekken, die kritisch naar de waarde van de business cases kijken, kan hier mogelijk al
tijdens de ontwikkeling op worden geanticipeerd.

Continuïteit netwerk  
Het KPF ziet toe op het creëren van een sterk netwerk. In eerdere projecten werd reeds geconstateerd dat ontstane
samenwerkingen tussen bedrijven gecontinueerd werden, maar het KPF wil ook zorgen voor meer dynamiek tussen
netwerkpartners en groepen van bedrijven. Dit lukt niet allemaal zelfstandig, maar door een goede aansluiting bij lokale
netwerken en hubs zoals de EDIH’s en DigiHubs, wordt gepoogd het netwerk te continueren. Daarnaast wordt
samengewerkt met andere Interreg projecten, waar meer activiteiten gericht worden op netwerkvorming worden
uitgevoerd, wat binnen een KPF slechts beperkt mogelijk is, zoals het InnoLoop project.    

Best practices  
Niet alleen wordt toegezien op de continuïteit van het netwerk. Het KPF probeert ook waar mogelijk de kennis actief te
delen met anderen. Zo wordt actief gecommuniceerd over best practices middels filmpjes of testimonials. In eerdere
projecten heeft dit een groot bereik gekend. Ook voor de bedrijven zelf is dit vaak goede promotie om sneller in de markt
te kunnen penetreren zodra het product marktrijp is. Daarnaast worden partijen met elkaar in contact gebracht die
kampen met vergelijkbare uitdagingen of worden naar andere programma’s geleid waarin ze de samenwerking verder
voort kunnen zetten.
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

Op de verschillende niveaus zal het KPF aansluiting vinden bij het huidige beleid. Daarnaast wordt
invulling gegeven aan de doelstelling “Een competitiever en slimmer Europa door bevordering van een
innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit” van het Interreg
programma.    

Er wordt invulling gegeven aan de Europese Digitaliseringsstrategie [12], door een goede samenwerking met de EDIH’s.
Daarnaast wordt invulling gegeven aan de Industry 2030 [13] ambitie van de EC, die onder meer de rollout van digitale
technologie naar een grote groep MKB bedrijven als één van haar speerpunten benoemd.    

Deze focus op een brede groep bedrijven past ook bij de digitale strategieën van Duitsland [14], Nordrhein-Westfalen
[15], Niedersachsen [16] en Nederland [17]. De recent verschenen rapporten [8, 18] van Min. EZK spreken beide over het
belang van de adoptie van technologie en over het adopterende bedrijfsleven. Zij maken daarbij onderscheid tussen
verschillende innovatieve bedrijven en benadrukken de rol van innovatie die breder is dan technologie alleen.    

In de “Schaalsprongagenda” [19] en de digitaliseringstrategieën van NRW en Niedersachsen [15, 16] wordt aandacht
besteed aan de noodzakelijke schaalsprong die nodig is ten aanzien van de digitale transitie in de industrie. Hierin wordt
ook het belang voor andere vormen van innovatie en een bredere doelgroep nog eens onderstreept.    

Regionaal wordt invulling gegeven aan het KIT 2021 rapport [10] van de zuidelijke provincies van Nederland en NRW.
Ook in alle regionale innovatie strategieën (RIS3) wordt het belang van digitalisering onderstreept. In veel van deze
strategieën wordt ook de bredere uptake van digitale technologie, met name door het MKB, onderstreept als belangrijk
speerpunt voor de komende jaren. In Noord-Nederland wordt in de RIS [20] verwezen naar Prof. Dr. Boschma, dat
aangeeft dat de kansen vooral liggen op het toepassen van digitale technologie.  

Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s
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Het KPF zal op verschillende manieren de samenwerking zoeken met andere programma’s. Ook is er
veel ervaring vanuit het verleden.  

Aansluiting andere projecten  
De belangrijkste samenwerking vindt plaats met het in ontwikkeling zijnde project InnoLoop van de HS Niederrhein.
Binnen voorgaande Interreg projecten is een sterke en solide basis opgebouwd voor samenwerking. Het project
InnoLoop wil zich in tegenstelling tot INDUSTR_I4.0 meer richten op de koplopers en sleuteltechnologieën. Zoals reeds
toegelicht is dit eveneens belangrijk om zo ook internationaal de aansluiting te blijven vinden en voorop te blijven lopen.
Tijdens de uitvoering van beide projecten is het idee om de koplopers en het peloton met elkaar in verbinding te brengen
en zogenoemde learning communities te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het hogere doel om de kopgroep en het peloton
beter op elkaar te laten aansluiten. Op deze manier kan nieuwe kennis zijn weg vinden en vindt valorisatie plaats. Hier
komen beide projecten dan ook samen en creëren ze een duidelijk synergievoordeel.

Het onderhavige KPF is volledig gericht op bedrijvenprojecten, meer dan 80% van het budget dient hier voor te worden
ingezet. Hierdoor is er geen geld beschikbaar voor workshops en aanverwante activiteiten. Juist hier is de samenwerking
met InnoLoop ook nuttig. Door op dit vlak samen te werken worden kopgroep bedrijven uit InnoLoop en het peloton uit
INDUSTR_I4.0 met elkaar in verbinding gebracht om zo het grensoverschrijdende digitale ecosysteem te bevorderen.

Ook wordt onderzocht of de eerder ontwikkelde Kompetenzatlas (Digipro) opnieuw  ingezet en verrijkt kan worden. Het
KPF zal zich richten op het voortzetten van deze tool. Indien binnen het voorstel van InnoLoop deze tool ook zal worden
ingezet, zal het KPF daarbij aansluiten en  de openbare data beschikbaar te stellen aan deze nieuw te ontwikkelen tool.

Aansluiting EDIH’s  
De EDIH’s moeten de one-stop-shops in Europa worden op het gebied van digitalisering. Begin 2023 moeten ca. 136
EDIH’s verspreid over Europa van start gaan. De EDIH’s zijn ook goed vertegenwoordigd in het INTERREG gebied.
Komende jaren wordt dan ook de samenwerking gezocht met:

EDIH Noord, Groningen•
EDIH Oost, Enschede•
EDIH Zuid, Eindhoven•
CITAH, Oldenburg•

Al deze EDIH’s hebben een link met de industrie. In al deze programma’s zitten innovatiemakelaars en tools om
digitalisering te bevorderen. Ook komen er testbeds en testprogramma’s die worden ontwikkeld. Waar het echter aan
ontbreekt is financiering voor ontwikkelprojecten van bedrijven en daar kan INDUSTR_I4.0 een aanvulling bieden.
Binnen het Interreg gebied van NRW zijn geen EDIH’s bekend die aansluiten op het project. Wel vervullen de DigiHubs
in NRW een belangrijke rol in het landschap. Oost NL heeft reeds vanuit eerdere projecten contacten met de DigiHubs in
Münster en Düsseldorf.

Ervaringen vanuit het verleden  
Oost NL was reeds leadpartner van Digipro en Ipro-N. Deze projecten waren zogenaamde ‘open formules’ binnen
Interreg V en laten zich op dit onderdeel vergelijken met een klein projectenfonds. Beide projecten richtten zich op
digitalisering van de maakindustrie. In deze eerdere projecten was er echter geen onderscheid tussen Frontrunner en
Fast-Follower. Het concept voor INDUSTR_I4.0 is ontstaan uit het rapport De Digitale Grensregio [2] dat binnen het
Interreg V project Digipro is ontwikkeld. Hierin zijn duidelijke kansen gedefinieerd die binnen INDUSTR_I4.0 verder
worden opgepakt. Het is daarmee een nieuwe stap op het thema van de digitale transitie, maar wel een stap met
duidelijke ervaring vanuit het verleden.

Veel andere mogelijkheden voor samenwerking zijn direct gerelateerd aan de externe dienstverleners die het KPF zal
inschakelen. Doordat deze inzet Europees aanbesteed dient te worden, kan hiervan vooraf geen selectie worden benoemd
om de integriteit en kans gelijkheid te bewaken.
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Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is niet gericht de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft geen uitwerking hierop.  

Het project heeft een neutrale impact op de gelijkheid van kansen en non-discriminatie. Het KPF streeft naar een eerlijk
speelveld en staan positief tegenover een multiculturele genderneutrale setting. In algemene zin geeft onderzoek aan dat
dit voor betere en innovatievere resultaten zorgt.    

De begunstigde zal  rekening  houden met deze diversiteit, maar zet  geen specifieke acties op, daar deze niet direct
aansluiten bij de doelstellingen van het project. Wel wordt hier  in uitingen rekening mee gehouden.

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Neutrale uitwerking op milieu en biodiversiteit

Het effect op milieu en biodiversiteit is positief. Er wordt bij de beoordeling van projecten rekening
gehouden met eventuele milieu en biodiversiteitseffecten. Dit wordt meegewogen in de beoordeling van
de bedrijvenprojecten. Projecten met een duidelijk negatieve impact op milieu en biodiversiteit worden
niet ondersteund.    

De focus ligt op de digitale transitie, maar deze transitie kan wel degelijk bijdragen aan een meer groene en circulaire
economie. Door niet alleen te focussen op technologische innovatie, maar ook op andere vormen van innovatie, wordt het
voor bijvoorbeeld circulaire bedrijven ook vaak eenvoudiger om mee te doen.    

Omdat in de verschillende (Europese) beleidsdocumenten de rol van digitalisering wordt genoemd bij het verminderen
van natuurschade en verlies van biodiversiteit, is het ook belangrijk om dit nadrukkelijker dan in het verleden mee te
wegen bij de beoordeling van innovatieprojecten. Om die reden ziet het KPF het als zijn taak om hierin voorop te lopen
en kaders te stellen aan de projecten die worden goedgekeurd en die onze toekomst zullen veranderen. Er worden echter
geen metingen bijhouden van vermeden CO2 of bijdrage aan circulariteit  

Ondernemers zullen in projecten hun bijdrage aan milieu en biodiversiteit moeten specificeren. De ondernemers worden
bevraagd op hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit is niet alleen een ‘verplicht nummertje’
voor bedrijven, ook bij bedrijven is een groeiende belangstelling voor deze doelen. Zo blijkt uit het rapport van
Berenschot (2022) [5] over wat er speelt in de Nederlandse boardrooms, dat bijna 50% van de organisaties in Nederland
hun duurzaamheidsdoelstellingen koppelt aan de SDG’s.  

Waar mogelijk zal bij publicaties, groene en circulaire projecten  voorrang krijgen daar dit een zeer belangrijke transitie
is die alles en iedereen raakt.  
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Partners

Publiek

Semi-overheid en intermediairs

Leadpartner  Oost NL

Apeldoorn

Nederland

Rechtsvorm

Partnersoort

Privaat

MKB – Middelgroot bedrijf (<250 medewerkers en <50 mln. omzet)

Partner KPF Nederlandse en Duitse organisaties - haalbaarheidsstudies

Apeldoorn 

Nederland

Rechtsvorm
Partnersoort

Privaat

MKB – Middelgroot bedrijf (<250 medewerkers en <50 mln. omzet)

Partner KPF  Nederlandse en Duitse organisaties - innovatieprojecten

Apeldoorn 

Nederland

Rechtsvorm

Partnersoort

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

14



Kostenplan
Oost NL

Totaal: € 2.231.418,75

KPF  Nederlandse en Duitse organisaties - innovatieprojecten

Totaal: € 8.000.048,00

KPF Nederlandse en Duitse organisaties - haalbaarheidsstudies

€ 1.600.000,00Totaal:

Project totaal: € 11.831.466,75
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Financieringsplan

Financieringsplan
Eigen bijdrage

KPF  Nederlandse en Duitse organisaties - 
innovatieprojecten

€ 4.000.024,00 33.81%

KPF Nederlandse en Duitse organisaties - 
haalbaarheidsstudies

€ 800.000,00 6.76%

Totaal: € 4.800.024,00 40.57%

Subsidie

EFRE / EFRO € 4.922.009,93 41.60%

MB Niedersachsen € 326.962,09 2.76%

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 632.829,85 5.35%

MWIKE NRW € 727.754,32 6.15%

Provincie Drenthe € 22.286,43 0.19%

Provincie Flevoland € 20.611,79 0.17%

Provincie Fryslân € 30.069,73 0.25%

Provincie Gelderland € 116.387,98 0.98%

Provincie Groningen € 35.234,02 0.30%

Provincie Limburg € 29.762,03 0.25%

Provincie Noord-Brabant € 102.693,09 0.87%

Provincie Overijssel € 64.841,49 0.55%

Totaal: € 7.031.442,75 59.42%

Totaal: € 11.831.466,75
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 120.00 Aantal 

FTE
Vanuit ervaringen vanuit het verleden is een toename van ca. 1,5 FTE per
innovatieproject te verwachten. Hierin is de arbeidskrapte van dit moment aan
beide zijden van de grens meegewogen. 

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 25.00 Aantal

Het KPF verwacht minimaal 25 unieke items te kunnen delen, met een gemiddeld
bereik van 1.000-2.500 views

Aantal publiek toegankelijke evenementen 12.00 Aantal

Qua bijeenkomsten wordt er sowieso een start- en afsluitbijeenkomst gepland
(conform ANBest). Daarnaast wordt veelal de samenwerking opgezocht met
partners. De aanbesteede dienstverleners zullen ten minste 2 lokale events
organiseren. Daarmee worden ca. 12 evenementen verwacht.

Ondernemingen ondersteund 200.00 Aantal

Er worden minimaal 160 bedrijven verwacht die een innovatieproject doorvoeren.
Daarnaast verwachten we minimaal 40 ondernemers die een haalbaarheidsproject
doorvoeren, maar niet doorstromen naar een innovatieproject. 40+160=200.

Ondernemingen ondersteund door subsidies 200.00 Aantal

Het KPF stimuleert ondernemers middels haalbaarheidsstudies en
innovatieprojecten, daarom is dit aantal gelijk aan het aantal ondernemingen dat
wordt ondersteund. Minimaal 160 bedrijven zullen deelnemen aan
innovatieprojecten, daarnaast zullen ca. 40 bedrijven wel een haalbaarheidsstudie
uitvoeren, maar geen opvolgend innovatieproject. 40+160=200. 

Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun (waarvan subsidies, 
financiële instrumenten)

4,800,000.00 Euro

Eigen bijdrage van de bedrijven bij haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten.

Midden- en kleinbedrijven die product- of procesinnovatie introduceren 80.00 Aantal

Aantal leadpartners binnen innovatieprojecten.
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