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Programma
10:00 Infosessie EU en Interreg

- De EU en Interreg
- Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027: inhoudelijke speerpunten
- Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027: werking
- Vraag en antwoord

11:20 Praktijkgetuigenissen
- Harold Soffner, gemeente Bernheze – Project I-Qua
- Valerie Persoons, stad Lommel – Project 2BConnect

12:00 Lunchpauze

13:00 Break-out rooms per thema

15:00 Einde



Poll

Waar komen jullie vandaan:

a. Vlaanderen

b. Nederland



Poll

Kom je uit een grote, middelgrote of kleine
gemeente?

a. Groot
b. Middelgroot
c. Klein
d. Anders



Poll

Ben je al eens bij een Interreg-project 
betrokken geweest?

a. Ja
b. Nee
c. ?



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

EU en Interreg



De EU 2021-2027 – kernthema’s

“A greener, more digital and more resilient Europe”

• Green deal: Klimaat – energietransitie –
circulaire economie – natuur en biodiversiteit –
milieu

• Innovatie en onderzoek

• Digitalisering



De Europese Unie

EC: Besluitvorming en uitvoering Europese subsidieprogramma’s

EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg-programma’s: grensoverschrijdende samenwerking

Interreg A: Vlaanderen - Nederland

O.a. Europese Commissie (EC) en Europees Parlement



Interreg Vlaanderen-Nederland



Stand van zaken en timing

- Programma Interreg VI: gereed voor 
indiening bij EC

- Lancering eerste oproep: februari-maart 2022



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

Inhoud



Beleidsdoelstellingen

- Een slimmer Europa
- Een groener Europa
- Een socialer Europa
- Een Europa zonder grenzen

Grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en 
inclusieve groei



A. Een slimmer Europa

A1: Uitbreiden/versterken onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit

- Innovatieprojecten en versterken van onderzoeksinfrastructuur
- Voldoende dicht bij de burger (maatschappelijke noden)
- TRL 4-8
- Fonds voor bilaterale innovatieprojecten KMO/MKB 

A2: Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel 
nieuwe als in transitie zijnde sectoren

- Opleiding e.d. in functie van slimme specialisatie / voor in 
transitie(sectoren)



B. Een groener Europa
B1: Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen 

uitstoot broeikasgassen
B2: Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen
B3: Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, 

opslag
B5: Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte 

economie 

Generieke aandachtspunten:
- Innovatie en demonstratie / aanzet tot uitrol
- Demonstratieprojecten ook op minder hoog-innovatief niveau
- TRL 4-8 (voor innovatie)
- MKB/KMO-betrokkenheid, quadruple helix (aandacht voor hoe 

maatschappelijke instrumenten kunnen worden ingezet om de 
toepasbaarheid te vergroten)

- Benutten van koppelkansen
- Voor de burger zichtbare projecten



B. Een groener Europa

B4: Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie
en -bestendigheid

- Innovatief karakter geen vereiste
- Rampenrisicopreventie en –bestendigheid ook zonder directe link 

met klimaatverandering (bvb. gezondheidszorg) 

B6: Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur en 
verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof)

- Twee luiken: biodiversiteit en terugdringen luchtverontreiniging
- ‘Biodiversiteit’ eerder zoals B4 en ‘luchtverontreiniging’ eerder als 

B1/2/3/5 (met specifiek aandachtspunt stikstof)



C. Een socialer Europa

C1: Afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt 

- Werking arbeidsmarkt
- Aandacht voor gezondheidszorg, vluchtelingen, …
- Ruimte voor acties die vertrekken vanuit sociale noden

C2: Onderwijs, opleiding en een leven lang leren 

- Opleiding e.d. in functie van sociale noden 
- Aandacht voor gezondheidszorg, vluchtelingen, …
- Ruimte voor acties die vertrekken vanuit sociale noden



C. Een socialer Europa

C3: Duurzaam toerisme

- Geïntegreerde aanpak
- Economische, ecologische èn sociale aspecten
- Inkadering in ruimere, grensoverschrijdende bestemming 



D. Een Europa zonder grenzen

- Samenwerking om oplossingen te vinden voor grensobstakels 
(analyse, informatieverschaffing, training, gezamenlijke 
actieplannen, …)

- People-to-people acties (onder randvoorwaarden)
- Fonds voor people to people / burgerbetrokkenheid



Voorwaarden voor deelname

- Minimaal 1 Vlaamse en 1 Nederlandse partner

> Daadwerkelijke grensoverschrijdende   
samenwerking

- Programma subsidieert maximum 50% van 
totale subsidiabele kosten



Poll

Ik heb interesse in een project rond

a. Innovatie en slimme vaardigheden

b. Klimaat, milieu en natuur

c. Arbeidsmarkt, opleiding of duurzaam
toerisme

d. Europa zonder grenzen



Poll

Ik heb al een partner in gedachten

a. Ja

b. Nee



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

Mogelijkheden 
lokale besturen



Algemeen

- (Financiële en inhoudelijke) ondersteuning voor 
uitvoer gemeentelijke opgaven

- Gelijkaardige problematieken over de grens: 
over het muurtje kijken en van elkaar leren

- Niet enkel voor grensgemeenten 

- Ruimte voor intergemeentelijke samenwerking

- Voorfinanciering



Kansen specifiek binnen Interreg VL-NL
Een Slimmer Europa (Innovatie)

Sleutelrol voor lokale besturen: inzetten innovatieve trajecten ter verbetering lokaal beleid (bij maatschappelijke 
noden)

Verder:
- Vaardigheden voor slimme specialisatie 
- Opleidingsinfrastructuur en faciliteiten

Een groener Europa

Veel ruimte voor lokale besturen voor projecten op gebied van natuur en biodiversiteit (bijv. ‘groene stad’) – waarbij 
rol over grens kan worden uitgebouwd

Verder: 
- Ook fysieke maatregelen mogelijk
- Duurzame renovatie overheidsgebouwen of sociale woningen
- Hulpbronefficiëntie > afval
- Bv. 2BConnect en I-Qua

https://grensregio.eu/projecten/2B-Connect
https://grensregio.eu/projecten/i-qua


Kansen specifiek binnen Interreg VL-NL (cont’d)

Een socialer Europa

Ook op het gebied van de arbeidsmarkt liggen er kansen voor gemeenten:
- Opleidingen en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid en onderwijs over de grenzen 

heen
- Inzicht cijfers grensarbeid
- Bv. Werkinzicht

Verder interessant:
- Duurzaam toerisme om ontwikkeling in de grensregio verder te stimuleren

Een Europa zonder grenzen
- Samenwerking om oplossingen te vinden voor grensobstakels

https://grensregio.eu/projecten/werkinzicht


Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

Werking



Indieningsprocedure

Projectoproepen met 2-stapsprocedure
• Stap 1: Aanmelding

Beknopt voorstel inclusief globaal kostenplan, partners, doelstelling en 
samenvatting van de activiteiten

• Stap 2: Volwaardig aanvraagdossier, na preselectie
Uitgebreid voorstel, met daarin details per partner, activiteit, planning, 
budget en werkpakket.

Indienen gaat via het E-loket



Begeleiding vanuit Interreg

• Advies over inhoud en aansluiting beleidsdoelstellingen
• Advies bijv. op gebied van staatssteunvraagstukken
• Hulp bij zoeken naar projectpartners
• Begeleiding en advies tijdens uitvoering project – na goedkeuring
• Hulp bij vinden van cofinanciering



Ter info: Rol VVSG en VNG

• Zitting in de Comité van Toezicht van Interreg VL-NL: 
Vertegenwoordigen stem gemeenten

• Verstrekken algemeen advies en raad indien gewenst



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

Praktijk-
getuigenissen



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

I-QUA
Gemeente Bernheze

Harold Soffner



I-QUA 
Gemeente Bernheze

Harold Soffner, 
Teamcoach ‘Realisatie & Beheer’



Titel



Gemeente Bernheze
• 5 Kernen
• Ontstaan in 1994
• 31.455 inwoners
• 9.000 ha
• Betekenis Bernheze:

• Bern = Bos
• Heze = Water



De parels van Bernheze



Opgaven in ons buitengebied

• In het buitengebied veel economische (landbouw) activiteiten,
• Verdroging is bedreiging voor zowel landbouw als natuur,
• Transitie landbouw:

• Ontwikkeling van de (recreatie) economie in het buitengebied:
• Horeca,
• (Mini)campings,
• Huisvesting (seizoen)arbeiders,
• Ontwikkelingen binnen de agro-sector,
• Ontwikkeling van woon-zorg in het buitengebied.

• De verwachting is dat de voorraden fosfaat binnen 50 tot 70 jaar 
uitgeput raken.



Wateropgave in ons buitengebied

• Buitengebied in Bernheze voorzien van riolering voor 
huishoudelijk afvalwater

• Ruim 750 pompen,
• 155 km leiding.

• Hoge exploitatiekosten
• Uit onderzoek Rioned blijken de totale kosten per aansluiting 

per jaar circa € 732! te zijn( incl. € 192 dagelijks beheer).
• Technische en beleidsontwikkelingen:

• Afvalwater als afvalwater verdwijnt,
• Nieuwe opgaven (nutriënten en hormoonverstorende stoffen),
• Ontwikkelingen in het buitengebied,

• Komen decennia ‘vervangingsopgave’, middelen hiervoor worden 
opgebouwd.



Samenwerken 

• Positieve ervaring met Samenwerking
• Watersamenwerking ‘As 50 +’
• Goede resultaten
• Voorwaarde: Vertrouwen 

• Provincie Noord- Brabant:
• Training ‘Werken in en aan Europese projecten’
• Handvatten voor Europese samenwerking

• College Bernheze
• Staat open voor samenwerking
• Innovatie
• Durf



I-Qua

• Verbinden opgaven en ambities,
• ‘Energie & Grondstoffenfabriek’ (https://www.efgf.nl/ ),
• Ontwikkelingen mogelijk willen maken,
• Duurzaamheid/Circulaire economie,
• Samenwerken en van elkaar willen leren, 
• Hoofd boven het maaiveld durven uit te steken,
• Geen grote plannen maar durven doen,
• Betrekken gebruikers,
• Veilige (= ondoelmatige) keuze of …

https://www.efgf.nl/


I-Qua - concreet

• Ontwikkelen, realiseren en testen van duurzame 
alternatieven voor Riolering en zuivering in het 
buitengebied waarbij we naast het zuiveren van 
afvalwater ook:

•Grondstoffen willen terug winnen,
•Energie willen besparen,
•Water willen recupereren.

• Samenwerking Nederland Vlaanderen:
•Nederland:  veel ervaring met riolering,
• Vlaanderen:  veel ervaring met kleinschalige 
zuiveringen.

‘Verschillende uitgangspunten maar vergelijkbare 



Kennispartners:
• Ugent
• Vlakwa
• Aquafin
• Ecobeton



Overige Pilotlocaties

• Kasteel D'Aertrycke, 
Provincie West 
Vlaanderen

• Carwash, Gilze-Rijen
• Geitenboerderij, Tuinen 

Igodt
• Recreatiepark Pukkemuk



I-Qua - Sleutelfactoren

1. Open blik
1. Medewerkers
2. Directie

1. Ruimte geven
2. Continuiteit

2. Lef en doorzettingsvermogen
3. Betrokkenheid College
Tips:
1. Borg de projectorganisatie
2. Houd rekening met cultuurverschillen
3. Investeer in de relatie 
4. Sta open voor elkaar en koester de verschillen



I-Qua - Resultaat

Wij zijn beter in staat zijn om  
goedkopere, efficiëntere en duurzame 

alternatieven voor riolering in het 
buitengebied toe te passen

www.I-Qua.eu

http://www.i-qua.eu/


Afgerond in 2021
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2BConnect
Stad Lommel

Valerie Persoons



Stad Lommel – 2B Connect

Doel: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Projectcoördinator casus Bosland 
• Fulltime: 1VTE gedurende 3j
• Budget casus: 700.000 euro
• Trekker van casus: stad Lommel
• Partners binnen casus:

• Brabantia S&L Belgium NV
• Profel NV
• Nolimpark
• VBM NV
• SCR Sibelco



Projectcoördinator casus Bosland 
• coördinatie, communicatie & administratie casus
• coördinatie inrichtingswerken
• werven en ondersteunen van bedrijven
• opvolgen administratie casus-partners
• afstemming met projecttrekker (Departement 

Omgeving ism Provincie Antwerpen) en andere 
partners binnen de werkpakketten



Tips voor lokale besturen
• Deelname vraagt engagement (meer dan een subsidie) 

> afhankelijk van grootte casus: voorzie iemand die 
(periodiek) 0,3 - 0,5 - 1 VTE kan vrijmaken

• Meerwaarde:
• Europees kader helpt om lokaal zowel bestuur als 

belanghebbenden te overtuigen van het belang
• katalysator voor vervolgprojecten en initiatieven
• netwerk

• Valkuil:
• Geen projectopvolging na afloop = verwatering 

opgebouwde netwerk/inspanning/kennis...
• Goed begonnen is.... 

wees voorbereid qua budgettering, vergunningen, 
overheidsopdrachten, planning, afspraken,...



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

Vragen



Contact

De contactgegevens van alle projectadviseurs vind je op 
https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie

Interreg Vlaanderen-Nederland
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen
+32 (0)3 240 69 20
info@grensregio.eu

https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie
mailto:info@grensregio.eu


Wat brengt de middag?

• Eerst lunch!

• Vanaf 13u00 breakout-rooms

• Break-out 1: Slimmer Europa
• Break-out 2: Groener Europa
• Break-out 3: Socialer Europa: toerisme
• Break-out 4: Socialer Europa: arbeidsmarkt
• Break-out 5: Europa zonder grenzen: grensobstakels
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