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Interreg voor een 
duurzaam Gelderland 
De impact van EU-financiering op Gelderse 
organisaties die werk maken van duurzaamheid

Interreg en duurzaamheid
Met interreg wordt in projecten samengewerkt in 
Europese deelgebieden, bestaande uit regio’s uit 
een aantal landen. Ze stimuleren samenwerking 
tussen regio’s met subsidies om de onderlinge 
verschillen te verkleinen. Dichtbij: tussen 
Nederlandse partijen en hun Duitse buren, maar 
ook verder weg: binnen Europa. In het Interreg 
A programma Deutschland-Nederland (NL-
DE) wordt tevens specifiek geïnvesteerd in de 
versterking van de sociaal-culturele en territoriale 
cohesie in dit grensgebied. Duurzaamheid is een 
van de belangrijke thema’s in Interreg. Er wordt 
ingezet op CO2-reductie en het ontwikkelen van 
technische én maatschappelijke oplossingen 
voor vraagstukken als de energievoorziening 
van de toekomst en het klimaat. Gelderse 
organisaties zijn actief in projecten in diverse 
Interreg-programma’s. Zij haalden daarmee 
EU-financiering naar Gelderland én legden 
contacten met nieuwe samenwerkingspartners: 
in Gelderland, binnen Nederland en er buiten: in 
lidstaten van de EU. 

Impact Interreg-projecten
Tussen 2014 en 2020 werkten 108 Gelderse 
organisaties in meer dan 50 door de EU- 
gefinancierde Interreg-projecten aan het versterken 
van duurzaamheid in de provincie Gelderland. De 
projecten werden gefinancierd vanuit 5 verschillende 
Interreg programma’s. In deze factsheet presenteren 
we de impact die Interreg-projecten hebben op 
Gelderse duurzaamheidsdoelstellingen en hoe 
ze bijdragen aan de ontwikkeling van Gelderse 
organisaties.                        

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

https://northsearegion.eu
https://www.nweurope.eu
https://www.interregeurope.eu
https://www.grensregio.eu
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/
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EUROPE 
1
NSR 
3
NL-VL 
5

NWE 
17

NL-DE
25

Aantal projecten

EFRO subsidie voor duurzame doelen 
in Gelderland (in miljoen euro)

Wie doen er mee? 
Partners: aantallen en organisaties

Van de 51 projecten richten 27 
zich specifiek op CO2-reductie:

| NL-DE 14 | NWE 10 | NL-VL 2 |
| NSR 1 |  

€ 284,2 miljoen EFRO voor 
duurzame projecten, waarvan  
€ 22,4 miljoen ging naar 
Gelderse partners.

14% van de duurzame Interreg 
projecten kreeg cofinanciering 
vanuit Gelderland

Gelderse partners actief in duurzame 
projecten

dat bijdraagt aan ‘Ambitie duurzaamheid’  

NWE  >  € 9,3  EFRO 

NSR   >  € 0,5  EFRO

NL-DE  >  € 11,9  EFRO

NL-VL   >  € 0,5  EFRO

EUROPE  >  € 0,2  EFRO

NSR 
3
NWE 
20

NL-DE
78

EUROPE 
1
NL-VL 
6

108  
partners

51  
totaal

Gelderse partners naar organisatie type

MKB
46

Kennisinstellingen 
en onderwijs

18
Overig 
16
Waterschap 
1
Overheid 
12

Ontwikkelingsmaatschappij 
4
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NWE 
203
NL-VL  
117

NL-DE
680

NSR 
11

1.011  

Aantal nieuwe banen gecreëerd door 
op duurzaamheid gerichte projecten

De impact van duurzaamheidsprojecten met 
Interreg-financiering in Gelderland

Hoeveelheid innovatieve producten en  
processen voor duurzame ontwikkeling  

NWE 
66

NL-VL 
205

NL-DE
477

NSR 
27

775  

Aantal MKB-organisaties met  
Interreg-subsidie

NWE 
89

NL-VL 
472

NL-DE
950

NSR 
41

1.552  

Aantal MKB-organisaties dat 
samenwerkte met kennisinstellingen

690  

674 partners

108  
Gelderse partners

Partners en 
netwerken voor 
duurzaamheid  
in Europa

4 

5 



Interreg voor een duurzaam Gelderland 4

cVPP: lokale 
energie voor en door 
inwoners 
Een virtuele energiecentrale van en voor de 
gemeenschap. Dat is het doel van cVPP (Community-
based Virtual Power Plant). Dit nieuwe model 
helpt de productie en verdeling van hernieuwbare 
energie lokaal te organiseren en stimuleren. Een 
virtuele elektriciteitscentrale is een cluster van 
verspreide zonnepanelen of andere technieken 
waarmee duurzaam energie wordt opgewekt, 
regelbare belastingen en opslagsystemen die als 
één elektriciteitscentrale werken. Zo kan onder meer 
rekening worden gehouden met de wisselende vraag 
op energiemarkten. Inwoners, lokale energiebedrijven 
en mkb’s kunnen  hieraan meedoen. Projectpartners 
van de virtuele energiecentralesystemen die in cVPP 
werden ontwikkeld en getest, komen uit Nederland, 
België en Ierland.

André Zeijseink, voorzitter van de stichting Loenen 
Energie neutraal “In Loenen is al ruim 3 miljoen kg 
CO2 bespaard, er wordt momenteel ca 50% van de 
lokale huishoudelijke elektricteitsbehoefte ook lokaal 

opgewekt  (ruim 2 MWp) en er is ruim 12.000 m2 aan 
woningisolatie geplaatst. In cVPP heeft iedere partner 
zijn eigen successen gehad en zijn eigen uitdagingen. 
Juist door die verschillen kreeg Universiteit Eindhoven 
als leadpartner veel input voor hun sociaal energie-
managementmodel. De samenwerking bracht ons van 
onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.” Het doel 
van dit Interreg NWE-project: CO2 besparen én de 
productie en consumptie van energie zo veel mogelijk 
in de handen van inwoners leggen en rekening 
houden met hun wensen voor energieautonomie. 
Benieuwd hoe ze dat deden en welke lastige 
momenten ze tegenkwamen? 

Lees het volledige interview 

Cleantech Energy Crossing: 
duurzame energie over landsgrenzen 
De bebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 
30 à 40% van het totale energieverbruik in Nederland 
en Duitsland. Om de klimaatdoelstellingen van beide 
landen te halen, zijn nieuwe producten en diensten 
nodig die het energieverbruik verduurzamen en/
of verminderen. In het Interreg DE-NL-project 
Cleantech Energy Crossing (CEC) werken daarom 
2 netwerkorganisaties samen met kennis- en 
onderzoeksinstellingen om innovaties een boost 
te geven en te zorgen dat kennis vanuit de 
kennisinstellingen bij mkb’s terechtkomt. Dit alles 
gebeurt vooral in het grensgebied van Noordrijn-
Westfalen en Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant 
en Limburg.

Joep Lauret (projectmanager bij start-up Elestor): 
“Met de ondersteuning vanuit Interreg zijn we 
inmiddels doorgegroeid naar scale-up. We leerden 
veel van partners. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/
https://www.tue.nl/en/research/researchers/anna-wieczorek/
https://www.tue.nl/en/research/researchers/anna-wieczorek/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/cleantech-energy-crossing-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/cleantech-energy-crossing-2/
https://www.elestor.nl/
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Bijvoorbeeld hoe we kunnen laten zien dat de 
elektriciteit die iemand thuis krijgt groen is.”

Jochem Garthof (programmamanager energietransitie 
bij Stichting Kiemt): “De innovatieve batterijen van de 
betrokken bedrijven zijn bijna tot “marktintroductie” 
doorontwikkeld. Samen werkten we aan 15 producten 
waarbij elke partij waardevolle stappen heeft gezet.”

Lauret: “We ontwikkelden techniek die er wereldwijd 
nog niet was. Een mooi resultaat, want voor een 
volgende stap in de energietransitie is opslag keihard 
nodig.”

Garthoff: “Als partner word je ondersteund, kan 
je andere markten verkennen en vooral nieuwe 
kennis opdoen. Ook biedt Interreg je bedrijf veel 
reclamemogelijkheden.”

Lees het volledige interview 

Hoe een handvol 
projecten met Gelderse 
partners bijdraagt aan 
Gelderse duurzaamheid
In het Interreg NWE-programma is CO2-reductie een 
expliciete doelstelling. De 17 NWE-projecten met 
Gelderse partners bespaarden maar liefst 72.000 ton 
CO2. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 
10.000 Nederlandse huishoudens! Ook realiseerden 
zij voor 1.170 huishoudens een verbeterde 
energieclassificatie. Daarmee stegen ze uit boven de 
doelstellingen van het Interreg NWE-programma en 
droegen bij aan de Gelderse doelen. 

Een Interreg NSR-project uitgelicht

Carbon Farming 
legt koolstof vast in 
gewassen en bodem
Interreg North Sea Region (NSR) is een 
programma dat zich uitstrekt van Noorwegen, 
helemaal tot de Noord-Franse kust. Ook 
Gelderland maakt nu deel uit van het 
programmagebied van NSR. Carbon Farming 
een project uit dit programma met leadpartner 
Stichting Bionext uit het Gelderse Wageningen, 
realiseerde ruim 10.000 ton CO2-reductie met 
een keur aan agrarische projecten, waarbij 
koolstof in gewassen en de bodem werd 
vastgelegd. Zo realiseerden zij bewustzijn en 
aandacht voor dit belangrijke thema, nieuwe 
verdienmodellen én een positief imago voor 
Gelderse boeren. 

Lees het volledige interview

https://www.kiemt.nl/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://northsearegion.eu/carbon-farming/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021


Hoe gaat het verder?
Vanaf 2021 start een nieuwe, zesjarige ronde met  
Interreg-programma’s. Dit biedt Gelderse organisaties 
volop mogelijkheden om projectvoorstellen in te 
dienen en actief bij te dragen aan een duurzaam 
Gelderland mét steun van de EU. Energietransitie, 
klimaatadaptatie, het omgaan met wateroverlast, 
droogte- en hitte-stress en het betrekken van burgers 
bij noodzakelijke aanpassingen zijn onderwerpen die 
met de Interreg-programma’s worden ondersteund. 
Duurzaamheid is dan ook een van de speerpunten 
van de Europese Unie en de Green Deal. Zo komt 
er tussen 2021 en 2027 weer nieuwe subsidie 
beschikbaar voor nieuwe Gelderse initiatieven. 

Meer weten? 
Hier vind je 3 interactieve dashboards over Interreg in 
de periode 2014 - 2020

Bekijk ook de impact van Interreg op de andere 
beleidsambities van Gelderland: 
 · Natuur & Cultuur
 · Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
 · Economie en Mobiliteit
Of lees de hele brochure.

Meedoen met de nieuwe Interreg-programma’s? 
Bekijk uw mogelijkheden hier:
 · Interreg Deutschland-Nederland (NL-DE)
 · Interreg Noord West Europa (NWE)
 · Interreg North Sea Region (NSR)
 · Interreg Europe

Colofon
Deze factsheet is gemaakt door Reeleaf in opdracht van provincie Gelderland. 
Er is gebruik gemaakt van openbare gegevens uit Keep.eu, directe gegevens van 
de Interreg programmasecretariaten en informatie van de provincie Gelderland. 
Ondanks dat de gegevens met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, 
kunnen aan gegevens in deze publicatie geen rechten worden ontleend.

© Provincie Gelderland, oktober 2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgxNDU3ZTgtMGMyMC00NzFjLWJiZTItZjQ5NGQ1OTYxMjZlIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
https://www.nweurope.eu/future-nwe-programme/
https://northsearegion.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.reeleaf.nl/
https://keep.eu/
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