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Interreg voor economie 
en mobiliteit van de 
toekomst in Gelderland 
De impact van EU-financiering 
op Gelderse organisaties 
die werk maken van slimme 
economische groei en het 
duurzaam bereikbaar houden 
van Gelderse steden en dorpen.

Interreg en economie en 
mobiliteit van de toekomst 
in Gelderland

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 omde 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 geinvesteerd 
in de versterking van de sociaal-culturele en 
territoriale cohesie in dit grensgebied. Innovaties 
die de economie op een duurzame manier laten 
groeien, die vergroening aanjagen en mobiliteit 
transformeren, zijn belangrijk in Interreg. Er 
wordt in de subsidieprogramma’s ook stevig 
ingezet op maatschappelijke innovaties en 
het bereikbaar houden van stad en platteland 
met duurzame mobiliteitsopties. 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 maar ook in 
verschillende lidstaten van de EU.

Impact Interreg-projecten
Tussen 2014 en 2020 werkten 237 Gelderse 
organisaties in meer dan 100 door de EU 
gefinancierde Interreg-projecten aan de economie en 
mobiliteit van Gelderland. De projecten werden 
gefinancierd vanuit 5 verschillende Interreg 
programma’s. In deze factsheet presenteren we de 
impact die Interreg-projecten hebben op duurzaam 
economische ontwikkeling en het bereikbaar houden 
van de provincie Gelderland en haar inwoners.              

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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EFRO subsidie voor economie en mobiliteit 
in Gelderland (in miljoen euro)

Wie doen er mee? 
Partners in aantallen en organisaties

€ 421,5 miljoen EFRO voor 
‘economie en mobiliteit’ projecten, 
waarvan 49,9 miljoen EFRO ging 
naar Gelderse partners.

53% van projecten kreeg 
cofinanciering vanuit Gelderland

Gelderse partners actief in projecten die 
bijdroegen aan ambitie ‘economie en 
mobiliteit’

dat bijdraagt aan ‘Ambitie economie en mobiliteit’  

NWE  >  € 11,4  EFRO 

NSR   >  € 0,1  EFRO

NL-DE  >  € 36,9  EFRO

NL-VL   >  € 0,4  EFRO
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Aantal nieuwe banen gecreëerd door 
op ‘economie en mobiliteit’ gerichte 
projecten 

De impact van projecten gericht op de ambitie ‘economie 
en mobiliteit’ met Interreg-financiering in Gelderland

Hoeveelheid innovatieve producten 
en processen 
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Aantal MKB-organisaties met  
Interreg-subsidie
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Aantal MKB-organisaties dat 
samenwerkte met kennisinstellingen

1.969  

1.176 partners

237  
Gelderse partners

Partners en 
netwerken voor 
economie en 
mobiliteit  in 
Europa

2 ZEEËN
9

2 ZEEËN
27

NWE 
633

4 

5 



Interreg voor economie en mobiliteit van de toekomst in Gelderland 4

eHUBS: vervoermiddelen delen 
Een eHUB is een plek waar mensen verschillende 
deelvervoermiddelen kunnen huren: elektrische 
fietsen, bakfietsen en elektrische auto’s. Zo kunnen 
mensen altijd het vervoermiddel kiezen dat het 
meest geschikt is voor hun reis. Dit vermindert de 
CO2-uitstoot en de eigen auto wordt minder gebruikt 

of gaat zelfs de deur uit. Het Interreg NWE-project 
(Noordwest-Europa) eHUBS had 18 partners uit 
6 landen. 

Jasper Meekes, beleidsadviseur ruimtelijke 
ontwikkeling bij gemeente Nijmegen: “Het aanbod 
van deelvervoer als vervanging van het ov bood 
tijdens de coronacrisis een mooie kans. Mensen 
voelden zich prettiger en veiliger. Vooral de elektrische 
fietsen werden goed gebruikt. Interreg is een mooie 
manier om met eHUBS en de rol van de overheid 
te experimenteren, te zorgen voor meer duurzame 
mobiliteit en van elkaar te leren. Het is heel interessant 
te zien hoe de andere partners het aanpakken. 
Zo waren in andere steden meer discussies, maar 
minder diefstal en vandalisme. De internationale sfeer 
bij projectmeetings is leuk en door dat plezier krijg je 
meer gedaan. Een tip: blijf pragmatisch en kijk vooral 
wat u er zelf uit kunt halen.”

Wilt u weten hoe de eHUBS Nijmegen zijn bevallen, 
wat Meekes zoal leerde en wat hij u aanraadt?

Lees het volledige interview 

E-bus 2020: rijdend opladen 
Het project E-bus 2020 ontwikkelde onder meer 
een trolleybus die tijdens het rijden bestaande 
bovenleidingen gebruikt om op te laden. Als de accu 
vol is, kan de bus ook zonder bovenleiding rijden, 
bijvoorbeeld naar het buitengebied. Ook daar zijn 
dan geen bussen op diesel of gas meer nodig. Uit 
het project blijkt dat de trolley 2.0 techniek uitstekend 
werkt en toepasbaar is op het trolleynetwerk van 
Arnhem. Indien deze techniek toegepast wordt 
kunnen alle openbaar vervoer bewegingen in 
Arnhem en omstreken emissievrij uitgevoerd worden. 
Dat betekent winst voor de stad: betere luchtkwaliteit 
en minder uitstoot van CO2. 

Iwan van Bochove, operational manager Mobility 
Innovation Center bij de HAN: “De resultaten kunnen 
als voorbeeld dienen voor andere vervoersprojecten 
in trolley-steden in Europa.”

Dankzij Interreg heeft de HAN nieuwe contacten 
in Duitsland. Dat is prettig, want vanwege de grote 
focus op automotive is daar veel kennis te halen. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.ebus2020.eu/
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“Interreg biedt heel veel kansen. Dus als u de kans 
krijgt, doe dan zeker mee.” 

Hij noemt de E-bus “de goedkoopste oplossing voor 
het openbaar vervoer”. Waarom dat is, en hoe de 
HAN werken aan een Interreg-project ervoer,  
leest u in het volledige interview.

Lees het volledige interview 

Sharepair: meer repareren, minder afval
Afval van elektrische en elektronische apparatuur 
is een van de snelst groeiende afvalstromen in 
de Europese Unie. Sharepair wil die hoeveelheid 
verminderen door de reparatie van apparaten 
makkelijker te maken. Ook ontwikkelen de partners 
bedrijfs- en beleidsmodellen voor een Europees 
platform voor open reparatiegegevens. Dit Interreg 
NWE-project (Noordwest-Europa) heeft 16 partners 
uit 5 landen: Nederland, België, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland.

Kai Stam, adviseur smart city en projectleider 
Sharepair bij gemeente Apeldoorn: “ We willen 
afval van elektrische en elektronische apparatuur 
verminderen. Door gericht op reparatie en hergebruik 
van consumentenelektronica te sturen brengen 
wij de circulaire economie naar mensen thuis. Dus 
moet het voor consumenten makkelijker worden 
om apparaten te (laten) repareren, commerciële 
reparatiediensten te vinden of bij repair-cafés binnen 
te lopen’’. Bijvoorbeeld met een app, waarmee je een 

kapot apparaat aanmeldt. De verzamelde data laten 
zien welke apparaten makkelijk of juist moeilijk te 
repareren zijn, nuttige input voor beleidsaanpassingen 
op Europees niveau.

“Interreg gaat niet alleen om geld. De kennis en het 
netwerk zijn enorm waardevol, zeker als het om grote 
thema’s als klimaatverandering en energietransitie 
gaat. Die kun je nu eenmaal lastiger lokaal of regionaal 
oplossen. Interreg biedt ook de kans de lokale 
samenwerking te versterken. Door het project leerde 
ik dat we allemaal dezelfde stip op de horizon zien, 
maar daar door verschillende uitgangspunten via een 
andere weg naartoe gaan. Dat is heel waardevol!”

Stam leerde bijvoorbeeld veel van activistische 
groepen die betrokken zijn bij het thema repair. 
Lees alles over wat het project de gemeente 
Apeldoorn bracht in het volledige interview.

Lees het volledige interview 

http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/sharepair-digital-support-infrastructure-for-citizens-in-the-repair-economy/
https://www.apeldoorn.nl/ter/smartcity/Algemene-informatie/Wat-is-Smart-City-Apeldoorn.html
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 sterke, op de 
toekomst gerichte economie en duurzame mobiliteit in 
Gelderland mét steun van de EU. Het ontwikkelen van 
een toekomstgerichte economie met de bijbehorende 
banen, digitalisering,  duurzame energievoorziening 
en het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit 
zowel privé als voor het openbaar vervoer, zijn 
onderwerpen die in diverse Interreg-programma’s 
ondersteund worden. Het op elkaar afstemmen van 
vraag en aanbod van arbeid en het stimuleren van 
economie en werkgelegenheid om de noodzakelijke 
transities voor energie en klimaat te kunnen uitvoeren, 
zijn onderwerpen die ook terugkomen in het beleid 
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: 
 · Duurzaamheid
 · Natuur & Cultuur
 · Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
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.agentschapnl.nl
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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