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BIJLAGE AB-35.2 
 

 

 

Agenda punt:  35.2 

 

Onderwerp:  Verslag 34e vergadering AB  

 

Voorstel:    Vaststellen verslag 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptverslag van de 34e vergadering van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam 

Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette op vrijdag 30 november 2018 in Roermond 

 

Aanwezige (plv.) bestuursleden  

Dhr. A. Budde (voorzitter)   Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 

Dhr. F.-J. Draack    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Kleve 

Dhr. T. Fegers     Naturpark Schwalm-Nette, Stadt Mönchengladbach 

Mw. D. Heesakkers    Gemeente Beesel 

Mw. M. Lipp     Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 

Mw. M. Pollux-Linssen    Gemeente Venlo 

Dhr. P. Ruijten     Gemeente Echt-Susteren 

Dhr. Dr. F. Schmitz    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Heinsberg 

Mw. A. Terporten    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 

Dhr. A. Walraven (plv. voorzitter)   Gemeente Leudal 

Adviserende bestuursleden  

Dhr. F. Dieters     Provincie Limburg 

Dhr. R. Seelig      MKULNV NRW 

 

Medewerkers secretariaat  

Dhr. L. Reyrink  

Mw. S. Weich 

Gasten 

Dhr. M. Puschmann    Naturpark Schwalm-Nette 

 

Afwezig met kennisgeving 
Mw. E. Cuijpers     Gemeente Roerdalen 

Dhr. R. Evers     Gemeente Roermond 

Dhr. J. Lalieu     Gemeente Maasgouw 

Dhr. R. Lind     Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Heinsberg 

Dhr. G. Kaltwasser     Bezirksregierung Düsseldorf 
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Agendapunt 34.1 Opening 

De voorzitter dhr. Budde opent de vergadering en stelt vast dat de vergadering bevoegd is te 

besluiten. Afgemeld zijn mw. Cuijpers, dhr. Evers, dhr. Lalieu, dhr. Lind en dhr. Kaltwasser. 

 

Agendapunt 34.2 Verslag van de 33e vergadering d.d. 29.06.2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Agendapunt 34.3 Kiezen van een Duits lid voor het Dagelijks Bestuur 
De voorzitter deelt mee, dat het Duitse Naturpark Schwalm-Nette als opvolger van de heer Nießen van de 

Kreis Viersen dezernent Reinhold Lind voor het algemeen bestuur heeft gekozen. De voorzitter stelt dhr. Lind 

als lid van het dagelijks bestuur voor. Nadat er geen verdere voorstellen worden gedaan, wordt dhr. Lind in 

afwezigheid unaniem gekozen als lid van het dagelijks bestuur.  

 

Agendapunt 34.4 Mededelingen 

 

34.4.1 Ledenlijst algemeen bestuur 

- De actuele ledenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

34.4.2 Overzicht van ingekomen en verzonden stukken 

- Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

34.4.3 Privacyverklaring en beleidsdossier AVG 

- Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

34.4.4 Subsidiëring Grenspark 2019-2022 

-  De provincie Limburg heeft de beschikking voor de periode 2019-2022 afgegeven. Daarmede wordt 

het Grenspark MSN voor verdere vier jaar door de deelstaat NRW en de provincie gesubsidieerd. De 

secretaris bedankt zich bij de adviserende leden van het Grenspark uitdrukkelijk voor hun 

ondersteuning hierbij.  

34.4.5 Mondelinge mededelingen 

- Er worden geen verdere mondelinge mededelingen gedaan. 

 

Agendapunt 34.5 Stand uitvoering projecten 
Dhr. Reyrink en mw. Weich geven tijdens een presentatie de actuele stand van de uitvoering van de lopende 

projecten weer. Op dit moment zijn twee INTERREG V-A projecten.in uitvoering. In het kader van het 

project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald, vond begin oktober de feestelijke lancering plaats van de app 

“Langs sporen – biografie van een landschap”. De bijeenkomst vond plaats op de Westzipfel op het Smalste 

Stukje Nederland op de grens tussen Echt-Susteren en Selfkant. 

De app is intussen 1800 keer gedownload. Regelmatig wordt van gebruikers feedback ontvangen, 

waarop het systeem verder wordt verbeterd en aangepast. 

Verschillende buitenmaatregels zijn intussen uitgevoerd. De actuele stand van de uitvoering is in de 

laatste nieuwsbrief te lezen ( zie HIER). 

 

Binnen het project Natuur- en Bosbrandpreventie zijn twee maatregels uitgevoerd om de 

grensoverschrijdende toegankelijkheid voor reddingvoertuigen te verbeteren en een voorziening voor 

bluswater. Voor de Duitse zijde is in gemeentelijke werkgroepen een nadere analyse gemaakt van het 

risico op onbeheersbare branden (Analyse Risicoindex) per 1x1 km². Dit wordt de basis voor de 

risicobeheersplannen en de uitvoering van verdere maatregels. De actuele stand van de uitvoering van 

het project is in de meest recente nieuwsbrief weergegeven (zie HIER). 
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Agendapunt 34.6 Nieuwe projectideeën 

34.4.1 Project ruiterroutenetwerk 
- Het Grenspark onderzoekt op verzoek van de Kreis Viersen de mogelijkheid om een project 

rondom grensoverschrijdend ruiterroutes te ontwikkelen. Achtergrond is de recente wijziging 

van het recht van ruiters (in NRW) om ook buiten specifiek aangewezen ruiterroutes paard te 

mogen rijden. Doel van het project is het bepalen van interessante ruiterroutes en het 

realiseren van een grensoverschrijdend ruiterroutenetwerk. Daarmee kunnen ruiters beter 

worden gestuurd. Het zou goed zijn om daarbij aansluitingen te maken op het 

ruiterroutenetwerk aan Nederlandse zijde. 

- Dhr. Seelig geeft aan dat het ministerie in NRW op zijn website de ruiterregeling van de 

verschillende Kreisen op kaarten heeft weergegeven. 

- Dhr. Schmitz geeft aan dat het belangrijk is in een project ook het thema veterinair recht op te 

nemen (vergelijkbaar met overeenkomst voor grensregio’s tussen Denemarken en Duitsland). 

Dit om grensoverschrijdend ruiteren ook daadwerkelijk mogelijk te maken. 

- Het algemeen bestuur neemt het projectidee welwillend ter kennis.  

 

Agendapunt 34.7 Vergaderdata algemeen bestuur MSN 2019 
Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2019 worden de volgende data besloten: 

 28 juni 2019:   10.00 - 11.30 uur 

 29 november 2019: 10.00  - 11.30 uur 

De vergaderlocatie zullen vroegtijdig worden meegedeeld. 

 

Agendapunt 34.8 Rondvraag en sluiting 
- Dhr. Ruijten geeft aan dat enkele geografische plaatsen op de app niet kloppen. De gemeente 

heeft verder nog enkele vragen over de inhoud. De medewerkers van het secretariaat hebben 

hiertoe al een afspraak met medewerkers van de gemeente gemaakt om dit nader te bespreken.   

- De voorzitter geeft aan dat het boek „Natuur voor elkaar Grenspark Maas-Swalm-Nette“ nog 

steeds te verkrijgen is.  

- Dhr. Fegers en dhr. Schmitz spreken het thema naamswijziging van het Duitse Naturpark 

Schwalm-Nette aan. Aan Duitse zijde wordt door het algemeen bestuur overwogen de naam te 

wijzigen en Naturpark Schwalm-Nette evt. te wijzigen in „Naturpark Niederrhein“.  

Gevraagd wordt in hoe de Nederlandse leden van het algemeen bestuur hierover denken en of 

een eventuele naamswijziging aan Duitse zijde ook consequenties heeft voor het D-NL 

Grenspark MSN. In de daaropvolgende discussie wordt opgemerkt, dat dit niet persé hoeft te 

betekenen, dat ook de naam van het Grenspark wordt gewijzigd. Wijziging in „Grenspark  

Maas-Niederrhein“ is niet wenselijk. In Nederland is de Nederrijn de regio van de Rijn tussen 

Nijmegen, Arnhem en westelijk tot Wijk bij Duurstede. Verder wordt opgemerkt, dat een 

wijziging van de naam aanzienlijke kosten veroorzaakt, die niet zonder meer ter beschikking 

staan. De secretaris zal met alle leden van het algemeen bestuur contact opnemen om voor de 

Nederlandse zijde een afsluitende mening te vormen. 

 

Nadat er van de rondvraag geen verder gebruik wordt gemaakt sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

Roermond, 28.06. 2019 

 

 

 

Andreas Budde      Leo Reyrink 

Vorsitzender      Geschäftsführer 
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BIJLAGE AB-35.3.1 
 

 

 

Agenda punt:  35.3.1 

 

Onderwerp:  ledenlijst algemeen bestuur Grenspark MSN 

 

Voorstel:    ter kennisname 

 

 

 

 

 

Ledenlijst algemeen bestuur Grenspark Maas-Swalm-Nette (stand per 01.06.2019) 

  

 

Namens de deelnemende Nederlandse gemeenten 

    

Gemeente Beesel  

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder mw. D. Heesakkers Wethouder M. Roelofs 

  

Gemeente Echt-Susteren 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder P. Pustjens Wethouder P. Ruijten 

 

Gemeente Leudal  

Plv. voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Plaatsvervangend bestuurslid  

Wethouder A. Walraven Wethouder S. Backus 

 

Gemeente Maasgouw 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder J. Lalieu Burgemeester S. Strous 

  

Gemeente Roerdalen    

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder mw. E. Cuijpers Wethouder J. Smits  

 

Gemeente Roermond 

Bestuurslid Algemeen en Dagelijks Bestuur Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder R. Evers Wethouder mw. A. Waajen-Crins 

 

Gemeente Venlo      

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder mw. M. Pollux-Linssen N.N.  



 

 Nederlands-Duits Grenspark Maas-Swalm-Nette   

 
 

 

2 

 

Namens de Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 

 

 

Kreis Viersen  

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Dezernent A. Budde 

 

Kreis Heinsberg 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Dr. F. Schmitz  M. Pillich  

   

Kreis Heinsberg 

Bestuurslid Algemeen en Dagelijks Bestuur Plaatsvervangend bestuurslid 

Dezernent R. Lind  A. Wilms  

   

Kreis Kleve  

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

F.-J. Draack J. Mailänder 

 

Stadt Mönchengladbach 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

T. Fegers      Mevr. E. Gils  

  

Kreis Viersen 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Mevr. A. Terporten Mevr. A. Feller  

 

Kreis Viersen 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Mevr. M. Lipp Mevr. M. Mai 

 

 

 

 

 

Adviserende leden 

 

 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

NRW 

 

Afdelingshoofd Plaatsvervanger 

MDg. H. Kaiser R. Seelig 

 

Provincie Limburg 

Gedeputeerde Plaatsvervanger 

H. Mackus F. Dieters/Mevr. H. Gorissen 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

G. Kaltwasser 
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BIJLAGE AB-35.3.2 
 

 

 

 

Agenda punt:  35.3.2 

 

Onderwerp:  overzicht ingekomen en verzonden poststukken 

 

Voorstel:    ter kennisname 
 

 

 

Overzicht relevante poststukken sinds 1 december 2018 

 

 

 

Ingekomen brieven/mail 

 
Datum Afzender Thema 

12.2.2019 Provincie Limburg 
Instemming verlening voorschot subsidie Grenspark MSN 

2019-2022  

22.2.2019 Provincie Limburg Interbestuurlijk toezicht Informatie- en Archiefbeheer 

08.05.2019 Gemeente Echt-Susteren  

Mededeling wethouder P. Pustjens is m.i.v. 8 mei 2019 

bestuurslid in het algemeen bestuur Grenspark MSN en 

wethouder P. Ruijten zijn vervanger. 

 

 

 

Verzonden brieven/mail 

 

Datum Geadresseerde Thema 

22.03.2019 
Deelnemers en toezichthouders 

Grenspark MSN 

Verzoek zienswijze conceptjaarverslag 2018 en begroting 

2020 

27.03.2019 
Projectpartners, subsidiegevers en 

leden AB  

Uitnodiging afsluitende bijeenkomst INTERREG V-A 

Project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald op 24 mei 2019 

in Brüggen (D)  
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BIJLAGE AB-35.5 

 

 

Agenda punt:  35.5 

 

Onderwerp:  verslag van werkzaamheden 2018 

 

Op basis van art. 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling verstrekt het algemeen bestuur vóór 1 

juli een verslag van activiteiten van het openbaar lichaam gedurende het voorafgaande jaar aan de 

deelnemers. Daartoe is het conceptjaarverslag 2018 opgesteld en voor een eventueel 

commentaar/zienswijze aan de raden van deelnemers voorgelegd (LR/19-M067 van 22.03.2019).  

Van de deelnemers zijn tot op heden geen op- of aanmerkingen/zienswijzen ontvangen.  

 

Voorstel: 

Vaststellen van het verslag van werkzaamheden 2018 conform concept en ter kennisname opsturen 

aan de deelnemers en de toezichthouders. 
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CONCEPT-VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2018 

Grenspark Maas-Swalm-Nette 

 

 

    Foto: M. Hectors 

 

 

WWW.GRENSPARK-MSN.NL  

 

 

GESUBSIDIEERD DOOR DE PROVINCIE LIMBURG EN LAND NORDRHEIN-

WESTFALEN  
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1. Inleiding            

 

De werkzaamheden van het Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) in 2018 betroffen vooral 

de uitvoering van maatregelen in het kader van de INTERREG V-A projecten Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald en Natuur- en Bosbrandpreventie. 

In augustus 2018 vond binnen Roermond de verhuizing plaats van het kantoor van het Grenspark MSN. 

Aangezien de gezamenlijke huurders van het oude kantoor in het GroenHuis allen naar dezelfde 

kantoorlocatie zijn verhuisd is verder intensief contact en samenwerking met de overige organisaties op 

het gebied van natuur en milieu mogelijk. 

Grenspark MSN wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg, de deelstaat Nordrhein-

Westfalen en de aan het Grenspark deelnemende overheden. Dit is de basis voor de acquisitie en 

coördinatie van grensoverschrijdende projecten in het Grenspark. 

Mede dankzij de ondersteuning van de natuur- en landschapsgidsen en routescouts aan weerszijden van 

de grens stond natuurgeïnteresseerden en recreanten in 2018 een groot aanbod aan evenementen en 

producten ter beschikking. 

Met dit concept-verslag van werkzaamheden informeert het dagelijks bestuur in overeenstemming met 

de gemeenschappelijke regeling de deelnemers van het openbaar lichaam Grenspark MSN over de in 

2018 uitgevoerde werkzaamheden. Het concept-verslag zal op 28 juni 2019 ter vaststelling aan het 

algemeen bestuur worden aangeboden. 
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2. Openbaar Lichaam Grenspark MSN        

 

Deelnemers 

De Nederlandse gemeenten Beesel, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo 

en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette waren 2018 deelnemers van het Grenspark 

MSN. Het ambtsgebied van het Grenspark MSN omvat de ambtsgebieden van de deelnemende 

gemeenten en van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De oppervlakte bedraagt ca. 1080 km². 

Het ambtsgebied is hieronder nader weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1  Ligging en begrenzing Grenspark MSN  

 

Algemeen Bestuur 

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens de 

deelnemende gemeenten en zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens Naturpark 

Schwalm-Nette. Vertegenwoordigers van het ministerie MULNV van de deelstaat Nordrhein-

Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf en de provincie Limburg zijn adviserende leden van het 

algemeen bestuur. 
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Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben de deelnemende gemeenten voor de nieuwe 

zittingstermijn de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur Grenspark MSN nieuw benoemd.   

De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden twee maal per jaar plaats, afwisselend in Nederland 

en Duitsland. De voorjaarsvergadering vond op 29 juni in Wassenberg plaats en de najaarsvergadering 

op 1 december in het nieuwe kantoorpand van het Grenspark in Roermond. 

 

Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2018) 

Namens de gemeenten 

Dhr. A. Walraven (plv. voorzitter)  wethouder gemeente Leudal 

Mevr. E. Cuijpers    wethouder gemeente Roerdalen 

Dhr. R. Evers      wethouder gemeente Roermond 

Mevr. D. Heesakkers    wethouder gemeente Beesel 

Dhr. J. Lalieu     wethouder gemeente Maasgouw 

Mevr. M. Pollux-Linssen   wethouder gemeente Venlo 

Dhr. P. Ruijten     wethouder gemeente Echt-Susteren 

Plaatsvervangend 

Dhr. S. Backus     wethouder gemeente Leudal 

Dhr. dr. J. Hessels    burgemeester gemeente Echt-Susteren 

Dhr. M. Roelofs    wethouder gemeente Beesel 

Dhr. J. Smits     wethouder gemeente Roerdalen 

Dhr. S. Strous     burgemeester gemeente Maasgouw 

Mevr. A. Waajen-Crins    wethouder gemeente  Roermond 

N.N.       wethouder gemeente Venlo 

Namens Zweckverband Schwalm-Nette 

Dhr. A. Budde (voorzitter)   Dezernent Kreis Viersen 

Dhr. F.-J. Draack    Kreis Kleve 

Dhr. T. Fegers     Mönchengladbach 

Dhr. R. Lind     Dezernent Kreis Heinsberg 

Mevr. M. Lipp     Kreis Viersen 

Dhr. dr. F. Schmitz    Heinsberg 

Mevr. A. Terporten    Kreis Viersen 

Plaatsvervangend 

Mevr. A. Feller     Kreis Viersen 

Mevr. E. Gils     Stadt Mönchengladbach 

Mevr. M. Mai     Kreis Viersen 

Dhr. J. Mailänder    Kreis Kleve 

Dhr. M. Pillich     Kreis Heinsberg 

Dhr. A. Wilms     Kreis Heinsberg 

Adviserende leden  

Dhr. H. Kaiser     Abteilungsleiter MULNV deelstaat NRW 

Dhr. G. Kaltwasser    Bezirksregierung Düsseldorf 

Dhr. H. Mackus    Gedeputeerde provincie Limburg 

Plv. dhr. R. Seelig    MULNV deelstaat NRW 

Plv. dhr. F. Dieters/mevr. H. Gorissen  Provincie Limburg 
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Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur werd in de bestuursvergadering van 29 juni 2018 opnieuw gekozen. Het dagelijks 

bestuur is op 31 december 2018 als volgt samengesteld: voorzitter dhr. A. Budde (Dezernent Kreis 

Viersen), plv. voorzitter dhr. A. Walraven (wethouder gemeente Leudal), dhr. R. Evers (wethouder 

gemeente Roermond) en dhr. R. Lind (Dezernent Kreis Heinsberg), die op 1 december door het 

algemeen bestuur als lid van het dagelijks bestuur werd gekozen. 

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 3 september 2018 de Privacyverklaring en het 

Beleidsdossier van het Grenspark MSN i.k.v. het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

besloten en deze op 1 december 2018 ter kennisname aan het algemeen bestuur voorgelegd. 

 

Kantoor 

Ook in 2018 voerden de secretaris drs. L. Reyrink en de projectcoördinator mevr. dipl.-ing. agr. S. Weich 

in volledige deeltijd de werkzaamheden van het Grenspark MSN uit. De boekhouding en de 

administratie werden op basis van een overeenkomst met de Stichting Ons WCL uitgevoerd. De 

loonadministratie, de opstelling en controle van de jaarrekening werden in 2018 in opdracht door een 

daartoe bevoegde externe organisatie uitgevoerd. 
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3. Subsidies            

Grenspark MSN werd in 2018 gesubsidieerd door de provincie Limburg en de deelstaat Nordrhein-

Westfalen. De subsidies (van elk € 55.000,- ) waren in 2014 voor de periode 2015-2018 beschikt. In 

2018 werd zowel door de provincie Limburg als de deelstaat NRW opnieuw beschikkingen afgegeven 

voor de subsidiëring voor de periode 2019-2022. 

In de subsidiebeschikking 2015-2018 van de provincie Limburg is o.a. als voorwaarde geformuleerd, 

dat het Grenspark MSN in het jaarverslag zichtbaar maakt, aan welke provinciale doelen is bijgedragen. 

Het betreft vooral de realisatie van de doelen uit de Nota Natuurbeleid: ‘natuurlijk eenvoudig’, de POL 

2014, het Beleidskader Burgerparticipatie en de Strategienota Internationalisering. In het volgende 

overzicht zijn daartoe per beleidsnota de projecten en activiteiten benoemd die 2018 een substantiële 

bijdrage hebben geleverd aan de doelrealisatie van provinciale doelen. 

 

Beleidsnota Doel Projecten MSN 2018  

Natuurbeleid: 

„natuurlijk 

eenvoudig“ 

Hoofdstuk 3.1  

Goudgroene natuur:  

- Versterken recreatieve 

mogelijkheden in de bestaande 

natuur 

Bronsgroene landschapszones: 

-  Herstel cultuurhistorische 

elementen 

Ontwikkeling van streekfondsen 

Hoofdstuk 5.7  

Versterken van grensover-

schrijdende samenwerking voor 

natuur en landschap  

Het jaarlijkse programma van “evenementen en 

excursies” en de werkzaamheden en promotie 

van de premium waterwandelroutes dragen bij 

aan het versterken van recreatie in natuur en 

landschap. 

Het in 2017 gepubliceerde en in 2018 gepromote 

natuurboek “Natuur voor elkaar” met 

beschrijvingen van de 21 belangrijkste 

natuurgebieden in het D-NL Grenspark en de 

opgenomen, te downloaden wandelkaarten, 

vormden een sterke grensoverschrijdende 

bijdrage aan de provinciale doelen.  

Het INTERREG V-A project “Cultuurge-

schiedenis Verdigitaald” draagt bij aan het 

recreatief gebruik van bronsgroene en 

goudgroene natuur, herstel van cultuurhistorische 

elementen en beleving cultureel erfgoed. 

Het in 2016 goedgekeurde INTERREG V-A 

project “Natuur- en Bosbrandpreventie” levert 

ook een bijdrage aan de doelen uit de 

beleidsnota.  

Provinciaal 

Omgevingsplan 

Limburg 

POL 2014 

Hoofdstuk 4.2.3  

Visie Midden Limburg, 

belangrijkste uitdagingen en 

opgaven:  

- Versterken hoofdtoe-

gangspoorten bij grensover-

Zie ook hierboven onder INTERREG V-A 

project “Cultuurgeschiedenis Verdigitaald”. 

Bij de uitvoering van het project zijn naast 

toeristen ook de bewoners aan weerszijden van 

de grens doelgroep in het project. Bij de 

uitvoering wordt actief gebruik gemaakt van de 
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schrijdende natuurgebieden en 

versterken aanwezige 

cultuurhistorie 

 

Hoofdstuk 7.2.1  

De Limburgse ambitie: 

 - Versterken van natuur en 

natuurbeleid in de samenleving 

 

Hoofdstuk 7.2.5  

Verankering natuur in de 

samenleving: 

 - Vergroten betrokkenheid en 

draagvlak 

  

Hoofdstuk 7.5.1  

Landschap en cultuurhistorie, de 

Limburgse ambitie: 

 - Behoud en versterken van de 

kenmerkende kwaliteiten (incl. 

cultureel erfgoed) en afwisseling 

van het landschap  

expertise van de lokale verenigingen. Het project 

draagt daarmee actief grensoverschrijdend bij aan 

de vermaatschappelijking van de natuur en het 

cultureel erfgoed. 

Het INTERREG V-A project “Natuur- en 

Bosbrandpreventie” levert een bijdrage aan 

verankering van natuur in de samenleving. Dit 

vooral door de participatie van vrijwillige 

brandweren aan weerszijden van de grens.  

Het gepubliceerde natuurboek met 21 

gebiedsbeschrijvingen en wandelroutes vormen 

als het ware 21 toegangspoorten tot natuur en 

landschap in de grensregio. In de artikelen nemen 

ook landschap en cultuurgeschiedenis een 

belangrijke plaats in. 

 

Beleidskader 

Burgerparticipatie 

Hoofdstuk 2 

doel: implementeren van een 

aanpak voor burgerparticipatie 

Zie hierboven. 

De binnen het INTERREG IV-A project 

Water.Wandel.Wereld ontwikkelde premium-

wandelroutes worden in het veld door vrijwillige 

lokale routescouts gecontroleerd en 

bijeenkomsten voor het grensoverschrijdend 

uitwisselen van informatie en kennis worden 

door het Grenspark MSN en het Naturpark 

Schwalm-Nette i. s. m. Routebureau Noord- en 

Midden Limburg gefaciliteerd.  

De wandelroutes werden in 2018 opnieuw als 

premiumwandelroute gecertificeerd.  

Strategienota 

Internationalisering 

Provincie Limburg 

Doel: economisch, fysiek, sociaal 

& cultureel versnellen en 

versterken van het 

grensoverschrijdend functioneren. 

INTERREG A (B/C) zijn bij 

uitstek bedoeld om 

grensoverschrijdende 

samenwerkingsprojecten te 

bevorderen en kunnen rechtstreeks 

Door de deelname van de 7 Limburgse 

gemeenten in het INTERREG V-A project 

“Cultuurgeschiedenis Verdigitaald” worden 

actief verbindingen gelegd met gemeenten en 

partners in het aangrenzende Duitsland.  

Hoofddoel van het Grenspark MSN is de 

grensoverschrijdende samenwerking, o.a. door 

gebruikmaking van het instrument INTERREG.  
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bijdragen aan de realisatie van de 

tweevoudige internationale 

strategie. 

Met de uitvoering van hiervoor genoemde 

INTERREG projecten wordt een bijdrage 

geleverd aan de doelen van de 

internationalisering in Limburg. Het project 

natuur- en bosbrandpreventie verbindt natuur- en 

bosbeheerders en brandweerlieden 

grensoverschrijdend. In totaal zijn 16 

Nederlandse en Duitse grensgemeenten bij het 

project betrokken.  

Het boek “Natuur voor elkaar” is een goed 

voorbeeld van grensoverschrijdende 

samenwerking en marketing. 
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4. Projecten           

INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald 

Applicatie en website „langs sporen – Biografie van een landschap” 

De geplande applicatie voor mobiles „langs sporen – biografie van een landschap“ is in 2018 

gerealiseerd. Meer dan 350 bezienswaardigheden werden als zogenaamde Points of Interest (POIs) in 

de app, voorzien van tekst en gedeeltelijk met audio of video, gepresenteerd. 

De applicatie werd op 4 oktober gelanceerd. Deze officiële gebeurtenis vond plaats op het smalste stukje 

Nederland en het meest westelijke puntje van Duitsland, de Westzipfel, op de grens van de gemeenten 

Echt-Susteren en Selfkant.  

In het kader van de lancering werd een actieve reclamecampagne gestart voor de schrijvende media 

(kranten, tijdschriften, postkaarten en folder) en digitale media (website, facebook) om de app te 

promoten. Aan Duitse zijde werd de campagne door een extern communicatiebureau uitgevoerd, aan 

Nederlandse zijde door de projectpartner VVV Midden Limburg. 

De app werd tot nu ca. 2000 keer gedownload. Feedback van gebruikers wordt gebruikt om de 

functionaliteit van de app te verbeteren. Verder zijn voor opname op de app drie speciale 

kinderwandelroutes ontwikkeld, de zogenaamde dwaallichtroutes. Het zijn audiotochten voor kinderen 

die langs verschillende POI’s leiden en waarbij spannende verhalen worden verteld.  

 

Natuurtheater 

De in 2016 en 2017 opgeleide natuurtheatergidsen voeren regelmatig hun stukken op. Deze worden o.a. 

via het online evenementenprogramma van het Grenspark MSN gepromoot. Op 22 september 2018 werd 

in Brüggen door negen theatergidsen negen voorstellingen gegeven op het natuurtheaterfestival. Dit 

festival werd in nauwe samenwerking met de gemeente Brüggen georganiseerd. Vooraf werd voor het 

festival met posters, flyers, sociale media en de pers reclame gemaakt. Helaas was het weer die dag zo 

slecht, dat maar weinig bezoekers het festival hebben bezocht. 

 

Buitenmaatregelen 

Zichtbaar en toegankelijk maken van cultuurhistorische elementen 

Binnen dit deelproject werden in 2018 de volgende maatregels uitgevoerd:   

- Zichtbaar en toegankelijk maken van het doolhof Arcen voor bezoekers  

- Brochure voor kinderen met themaroute draak in Beesel 

- Restauratie en toegankelijk maken van de Kazematten in Brüggen  

- Restauratie van het torentje van het historische Ursulinenklooster in Posterholt (Roerdalen) 

- Smeedijzeren omheining kerkplein Basiliek St. Odiliënberg (Roerdalen)  

- Restauratie graven Oude kerkhof Roermond)  

- Zichtbaar maken voormalige wasplaats Engerbeek in Venlo-Tegelen  

- Openen voormalige smalspoortunnels in Venlo- Tegelen 

- Realisatie Cultuurroute noord in Wachtendonk  

- Herstel Motte Aldeberg in Wegberg 
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App „langs sporen“ - biografie van een landschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicatie “Langs sporen“ 

Startpagina en dashboard 

 Postkaarten 

Website 
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 Buitenmaatregels 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer 

Natuurtheater-Festival Brüggen 

Arcen - Toegankelijk maken doolhof 
Beesel - Drakenwandeling voor kinderen 
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Vanwege de opgetreden vertragingen bij de uitvoering van het project is een projectverlenging 

aangevraagd en goedgekeurd. De duur van het project is met een half jaar verlengd en loopt nu af op 15 

juni 2019. 

 

Roerdalen - Restauratie toren Ursulinenkloster 

Posterholt 

Brüggen - Restauratie Kazematten 

Ursulinenklosters Posterholt Restaurierung der 

Tegelen - Restauratie wasplaats Engerbeek Roermond - Restauratie graven Oude kerkhof 

Wachtendonk - Cultuurbelevenisroute Nord Wegberg – Restauratie Motte Aldeberg 
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INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie 

Dit project heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking bij de preventie en bestrijding van 

onbeheersbare natuur- en bosbranden te verbeteren. Daarmee worden kennis en ervaringen aan 

weerszijden van de grens met elkaar gedeeld en brandgevaar verminderd. 

Risicoanalyse Natuur- en Bosbrand 

In Nederland is meerdere jaren geleden begonnen met de analyse van risico’s  op onbeheersbare branden 

in natuur en bos. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een indexeringssysteem dat op basis van meerdere 

parameters de risicoklasse bepaalt. De parameters die daarbij een belangrijke rol spelen zijn o.a. 

vegetatietype, hellingpercentage, bluswatervoorzieningen, toegankelijkheid voor de brandweer, en 

aantal bewoners en bezoekers in het gebied. Deze variabelen worden op basis van uurhokken van 1x1 

km² geïnventariseerd.  

In plaatselijke  werkgroepen werd met een door het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld 

internetprogramma gegevens over natuur en bos ingevoerd en de risicoklasse berekend. De gegevens 

werden in samenwerking met de brandweer, de gemeentes en de natuur- en bosbeheerders aangeleverd. 

Aangezien het internet gebaseerde programma voor de risicoanalyse pas in de zomer beschikbaar was 

is er een aanzienlijke vertraging opgetreden bij de uitvoering van het project.  

De volgende lokale werkgroepen werden geformeerd:  NL-D Meinweg/ Grenzwald en drie werkgroepen 

voor de Maasduinen;  Maasduinen Noord (Mook en Middelaar), Maasduinen Midden (Gennep en 

Bergen) en Maasduinen Zuid (Venlo).  

 

Risicobeheersplannen 

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse worden risicobeheersplannen ontwikkeld waarin maatregelen 

zijn opgenomen om het risico op brand te verminderen en waarin weergegeven is hoe bij lokale branden 

het best gehandeld kan worden. Belangrijk onderdeel van de plannen is de indeling van de gebieden in 

zogenaamde compartimenten. Doel van de indeling is bij brand het vuur op de compartimentgrenzen te 

stoppen en daartoe eventuele maatregels uit te voeren.  

De werkgroepen bereiden de op korte en lange termijn uit te voeren preventieve maatregels voor en de 

borging ervan voor de toekomst. 

 

Wateropnamepunt Sechseichen/Roermonderbahn 

Om op de oostgrens van de NL-D Meinweg ter hoogte van de parkeerplaats 

Sechseichen/Roermonderbahn in Wegberg-Dalheim over voldoende bluswater te kunnen beschikken is 

de plaatselijke waterleiding verlengd en van een hydrant voorzien. 

 

Evacuatieroute grensovergang Wegberg-Dalheim / Vlodrop/Station 

De grensovergang van Vlodrop naar Wegberg-Dalheim is zodanig aangepast, dat hulpdiensten bij een 

eventuele evacuatie (o.a. van de MERU - Maharishi European Research University  en Vlodrop Station) 

bij brand snel de grens over kunnen. De verbrede evacuatieroute werd op 26 oktober tijdens een officiële 
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bijeenkomst door de burgemeesters van Wegberg en Roerdalen, de projectpartners en de subsidiegevers 

feestelijk geopend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat risicoanalyse NL-D Meinweg en Grenzwald 

natuur- en bosbrand 

Rood: hoog risico  

Groen:  laag risico 

 

Evacuatieroute grensovergang  

Wegberg-Dalheim / Vlodrop-Station 
Opening grensovergang 

Hydrant Sechseichen/Roermonderbahn 

Hydrant Sechseichen/Roermonderbahn 
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5. Overige werkzaamheden 2018        

Genootschapsdag 

Het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg organiseert elk voorjaar voor leden en 

geïnteresseerden de Genootschapsdag. Tijdens de bijeenkomst worden lezingen gehouden over 

resultaten van onderzoek naar flora en fauna en kunnen de deelnemers zich op verschillende infoplekken 

nader informeren. Grenspark MSN nam met een infoplek deel aan de bijeenkomst, mede ter promotie 

van het boek „Natuur voor elkaar“. De Genootschapsdag werd door ca. 300 personen bezocht. 

Natuurwerkdag 

Ook in 2018 werd op de 1e zaterdag in november weer de traditionele grensoverschrijdende 

natuurwerkdag georganiseerd. Dit uit het INTERREG III A project MSN in de picture daterende 

evenement vindt afwisselend in Nederland en Duitsland plaats. De organisatie van het evenement werd 

in samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd. Dit jaar werden beheersmaatregels uitgevoerd voor 

de bescherming van de adder in Nationaal Park De Meinweg. Meer dan 20 personen van weerszijden 

van de grens namen aan deze beheeractie deel. 

Boek “Natuur voor elkaar” 

De oplage van 1500 van de Duitse versie van het in december 2017 gepubliceerde boek „Natuur voor 

elkaar” in Grenspark MSN was begin februari 2018 al uitverkocht. Het boek met 21 artikelen over 

natuurgebieden in het NL-D Grenspark was in nauwe samenwerking met het Koninklijk 

Natuurhistorisch Genootschap Limburg gerealiseerd. In maart 2018 werd een 2e Duitse oplage van 2500 

exemplaren gedrukt. Het boek wordt via de reguliere boekhandel en bezoekers- en infocentra verkocht. 

Lidmaatschap EUROPARC  

Grenspark MSN is sinds 2007 lid van de EUROPARC federatie, de koepelorganisatie van Europese 

natuurparken en nationale parken in Europa. Grenspark MSN behoort binnen de federatie tot het 

zogenaamde Transparcnet, waarbinnen 10 gecertificeerde Transboundary Parks grensoverschrijdend 

nauw samenwerken en gemeenschappelijk projecten uitvoeren. Aan de jaarlijkse bijeenkomsten van 

Transparcnet en de EUROPARC conferentie is ook in 2018 door Grenspark MSN deelgenomen. 

 

Evenementen programma 

Het digitale programma van evenementen in het Grenspark MSN werd samen met het Naturpark 

Schwalm-Nette binnen het INTERREG III-A project MSN in de picture, ontwikkeld. Het is een digitaal 

forum voor aanbieders van evenementen op het gebied van natuur en landschap. Gebruikers vinden op 

de website een uitgebreid aanbod aan excursie, wandelingen, fietstochten en andere evenementen in 

natuur en landschap. 

In 2018 zijn 673 verschillende evenementen tweetalig aangeboden, een tiende ervan vond in Nederland 

plaats. Het Duitse aanbod wordt via het Duitse Naturpark Schwalm-Nette beheerd. In Nederland hebben 

de verschillende natuurorganisaties eigen excursiekalenders. De bereidheid om excursies aanvullend op 
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de site van het Grenspark MSN op te nemen is derhalve gering en de afgelopen jaren aanzienlijk 

teruggegaan. 

Ongeveer 35 % van de evenementen waren wandelingen, 13 % fietstochten, 38 % doe-acties en 14 % 

overige evenementen. De evenementen werden door ca. 19.600 personen bezocht, met een gemiddelde 

van 14 personen per evenement. De evenementen zijn steeds actueel en tweetalig op de internetsite van 

Grenspark MSN www.grenspark/msn.nl weergegeven.  

 

Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld 

Binnen het INTERREG IV-A project Water.Wandel.Wereld (2009-2012) zijn in het Grenspark MSN 

negen gecertificeerde premiumwandelroutes gerealiseerd. Deze wandelroutes worden door Duitse en 

Nederlandse routescouts gecontroleerd, die elkaar twee keer per jaar ontmoeten om ervaringen uit te 

wisselen. Het onderhoud van de routes loopt in Duitsland via het Naturpark Schwalm-Nette en aan 

Nederlandse zijde via het Routebureau Noord en Midden Limburg. 

De bijeenkomsten van de routescouts vond in het voorjaar in Nettetal plaats en in het najaar in Leudal.  

Grenspark MSN adviseert de Stichting Het Limburgs Landschap (SLL) bij de realisatie van een eerste 

premiumwandelroute in Nationaal Park De Maasduinen. Deze geplande route ligt nog binnen het 

Grenspark MSN en sluit direct aan op de al gerealiseerde premiumwandelroutes. Het Duitse 

Wandelinstituut heeft in de Maasduinen een haalbaarheidsstudie (gefinancierd door SLL) uitgevoerd. 

Daarbij werden zeven potentiële routes geïdentificeerd, waarvan de eerste in 2019 wordt gerealiseerd. 

 

Beurs Tour Natur 

Samen met het Naturpark Schwalm-Nette heeft het Grenspark MSN met een gemeenschappelijke stand 

premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld op de beurs Tour Natur in Düsseldorf gestaan. De beurs 

wordt jaarlijks door ca 35.000 - 40.000 mensen bezocht, waarvan de meesten uit de regio Niederrhein 

en het Roergebied komen. De premiumwandelroutes genieten intussen grote bekendheid. Veel 

bezoekers vragen naar verdere vergelijkbare routes. Daarom is het positief dat een nieuwe route in het 

Grenspark MSN wordt gerealiseerd. 

 

 

Website Water.Wandel.Wereld 

De tweetalige internetsite Water.Wandel.Wereld (www.wa-wa-we.eu) werd in 2018 in totaal 116.884 

keer bezocht.  Ten opzichte van het jaar ervoor betekende dit een afname van 8400 bezoeken. Dit komt 

waarschijnlijk doordat de premiumwandelroutes in de regio al redelijk bekend zijn en veel wandelaars 

al in het bezit van de route zijn. 

Maand 
Aantal bezoeken Aantal bezoeken Daggemiddelde  Daggemiddelde 

2018 2017 2018 2017 

Januari  10.540 8.560 340 276 

Februari 8.834 7.784 316 278 

Maart 8.614 10.027 278 323 

April 11.561 13.514 385 450 

Mei 12.526 11.976 404 386 
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Juni 8.201 10.348 273 345 

Juli 8.874 10.230 286 330 

Augustus 9.800 16.912 316 546 

September 10.181 12.977 339 433 

Oktober 13.474 19.824 435 639 

November 7.529 10.941 251 365 

December 4.732 7.144 153 230 

Totaal 116.884 125.271 315 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetsite Grenspark MSN en social media 

De tweetalige internetsite www.naturpark-msn.de / www.grenspark-msn.nl van het Grenspark MSN 

informeert over de vrijetijdsactiviteiten en projecten. 

De volgende tabel geeft een overzicht over het maandelijks aantal bezoeken op de site in 2018 en 2017 

weer. De bezoekersaantallen zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met meer dan 35 % gestegen.  

Maand 
Aantal bezoeken Aantal bezoeken Daggemiddelde Daggemiddelde 

2018 2017 2018 2017 

Januari  7.360 5.641 237 182 

Februari 6.349 4.549 227 162 

Maart 7.525 6.190 243 200 

April 7.701 7.308 257 244 

Mei 6.832 7.129 220 230 

Juni 9.811 6.773 327 226 

Juli 11.939 6.544 385 211 

Augustus 15.958 7.496 515 242 

September 6.388 6.466 213 216 

Oktober 11.378 7.505 367 242 

November 9.335 6.588 311 220 

December 6.178 6.785 199 219 

Totaal 106.754 78.947 292 216 

0
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Aantal bezoeken 2018
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Het Grenspark MSN heeft een Nederlandse en een Duitse facebooksite die regelmatig van postings met 

informatie over projecten of activiteiten worden voorzien. De facebooksite van het Grenspark MSN 

heeft 760 followers.  

Het twitteraccount van het Grenspark MSN werd opgeheven vanwege de geringe navraag en de weinig 

relevante doelgroep van twitter. In plaats daarvan werd een instagram account geopend.  
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Transboundary Parks meeting  

Bijeenkomst routescouts Water.Wandel.Wereld 

(Foto: B. Nienhaus) 

Beurs Tour Natur  

Facebooksite Grenspark MSN  Instagramsite Grenspark MSN  

Boek Natuur voor elkaar 
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6. Projectacquisitie          

 

Ruiterroute netwerk 

Grenspark MSN is met de voorbereidingen gestart voor de realisatie van een grensoverschrijdend 

ruiterroute netwerk. 

Aanleiding is een wijziging van de wettelijke regeling voor ruiters in Nordrhein-Westfalen. Sinds dit jaar 

is recreatief paardrijden in bos en natuur op alle verharde en onverharde wegen toegestaan en niet meer 

gebonden aan daartoe specifiek aangewezen ruiterroutes. Doel van het project is aan Duitse zijde 

aantrekkelijke ruiterroutes te promoten die direct op het Nederlandse ruiterroute netwerk aansluiten. 

Daardoor kan sturing van recreanten plaatsvinden. Daarbij kan het Nederlandse systeem van het 

knooppuntensysteem voor ruiters worden benut. Op 8 november vond daartoe aan Duitse zijde een eerste 

informatieve bijeenkomst met relevante stakeholders plaats. Omdat meerdere potentiële partners hun 

interesse in het project hebben getoond wordt nu een projectvoorstel ontwikkeld. 

 

Overige  

Op 31 december 2020 loopt de huidige programmaperiode van de Europese Structuur- en 

Investeringsfondsen af. Daarmee eindigt ook het huidige INTERREG V-A programma Nederland-

Deutschland. Thans wordt op Europees niveau voorbereidingen getroffen voor de EU-begroting voor 

2021-2027. Verwacht wordt dat binnen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen daarbij opnieuw 

ruimte wordt gegeven voor grensoverschrijdende samenwerking en initiatieven om de cohesie van  

grensregio’s in Europa te versterken.  

Ter voorbereiding van projectideeën voor een eventueel toekomstig INTERREG VI-A programma is op 

ambtelijk niveau begonnen met een inventarisatie van thema’s voor grensoverschrijdende projecten. 

Daarbij zijn o.a. de volgende thema’s vaker genoemd: klimaatadaptatie, duurzaamheid, alternatieve 

energie. Afhankelijk van de toekomstige inhoud van de eventuele INTERREG-programma’s en interesse 

van potentiele projectpartners zullen deze thema’s de komende tijd verder worden uitgewerkt, om zo 

mogelijk tot concrete grensoverschrijdende projecten op te zetten. 

 

Door Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt in samenwerking met de Stichting IKL een project met 

de naam Grenzlandroute ontwikkeld. Doel van het project is natuur en cultuur langs de grens van de 

provincie Limburg vanuit cultuurhistorisch perspectief beter beleefbaar te maken en te promoten. 

Grenspark MSN is vanwege de ervaringen bij NL-D samenwerking en de ontwikkeling van de lange 

afstandswandelroute Maas-Niederrhein pad gevraagd om eventueel aan dit project mee te werken.   
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7. Voorlichting, communicatie en promotieactiviteiten 2018    

 

De hieronder weergegeven tabel geeft een overzicht van de in 2018 uitgevoerde overige activiteiten ter 

promotie en de marketing van het Grenspark MSN. 

 

Activiteit Datum Plaats Organisatie 

Lezing Elmpter Bruch ter promotie 

boek Natuur voor elkaar 

11-01 Roermond Grenspark MSN / NHGL 

Interview praktikant m.b.t. 

grensoverschrijdende samenwerking   
20-01 Mönchengladbach euregio rijn-maas-noord 

Deelname excursie Europees 

parlement 
31-01 Brussel 

Deutsch-Niederländische 

Gesellschaft Aachen 

Lezing en deelname afsluitend 

symposium DBU-project 

Kulturlandschaft Muskauer 

Faltenbogen  

16/18-02 Bad Muskau 
Fürst Pückler Stiftung Park Bad 

Muskau 

Lezing en deelname 3. euregionale 

Masterclass: grensoverschrijdende 

toeristische marketing 

20-02 Venlo 

Fontys Venlo University of Applied 

Sciences 

Moderatie infoavond Geluksplekken 

Wassenberg 
27-02 Wassenberg 

Stadt Wassenberg 

Deelname bijeenkomst “t Landschap 

in het hart van de samenleving” 
1-03 Valkenburg 

Provincie Limburg 

Televisiepresentatie Boek “Natuur 

voor elkaar” 
4-03 Melick 

OR6, Sendung “Spek met eieren” 

Deelname 25. internationale 

boomplantdag 
14-3 Herkenbosch 

Gemeente Roerdalen / SBB / 

Naturpark Schwalm-Nette 

Deelname Siggen Seminar 18/21-03 Arcen EUROPARC Federation 

Deelname  stakeholdersdag VVV 

Midden Limburg  
09-04 Roermond VVV Midden Limburg 

Organisatie en lezing boek “Natuur 

voor elkaar” 
18-04 Wassenberg Naturparktor Wassenberg 

Deelname inspiratie bijeenkomst NP 

Maasduinen 
20-04 Arcen 

Coöperatie Particuliere Eigenaren NP 

Maasduinen 

Deelname debat Toekomst van Europa 21-04 Maastricht 
Stiftung Internationaler Karlspreis zu 

Aachen / Provincie Limburg 

Deelname presentatie Premiumwandel 

regio 
02-05 Wassenberg Naturparktor Wassenberg 

Deelname opening wandel- en 

fietsroute Grensverhalen 
06-05 Elmpt 

Gemeenten Niederkrüchten / 

Roermond / Roerdalen 

Organisatie bijeenkomst routescouts 23-05 Nettetal 
Grenspark MSN / Naturpark 

Schwalm-Nette 

Deelname excursie 

organisatiestructuur NP Meinweg 
30-05 NP De Meinweg 

IVN Limburg / overlegorgaan  

NP De Meinweg 

Lezing Krickenbecker Seen en 

Elmpter Schwalmburch promotie boek 

“Natuur voor elkaar” 

24-05 Swalmen 

Milieu- en Heemkunde Vereniging 

Swalmen en Heemkundevereniging 

Maas- en Swalmdal /Grenspark MSN 

Deelname Meeting TransParcNet  5/8-06 Renz Oostenrijk TransParcNet 
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EUROPARC Federation 

Deelname Euregiodag i.h.k. van 40-

jarig jubileum euregio rmn 
09-06 Mönchengladbach 

euregio rijn-maas-noord /  

Grenspark MSN 

Excursie en lezing leden Business 

Club Maas Rijn 
22-06 Herkenbosch 

Business Club Maas Rijn /  

Grenspark MSN 

Deelname opening kinderwandelroute 

Joris en Cathelijne 
24-06 Beesel Gemeente Beesel 

Organisatie bijeenkomst handhaving 

met Staatsbosbeheer en Kreis Viersen 
22-07 

Meinweg, 

Grenzwald 
Staatsbosbeheer / Kreis Viersen 

Deelname bezoek Minister 

Scharrenbach, Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-

Westfalen 

06-08 Nettetal Naturpark Schwalm-Nette 

Persbijeenkomst kazematten i.k.v. 

INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald 

14-08 Brüggen Stadt Brüggen / Grenspark MSN 

Deelname met stand 30-jarig jubileum 

Biologisch Station Krickenbecker 

Seen 

09-09 Nettetal 
Biologisch Station Krickenbecker 

Seen  /  Grenspark MSN 

Organisatie Natuurtheaterfestival 22-09 Brüggen 
Grenspark MSN / Werkgroep 

Natuurtheater  

Deelname ledenvergadering 

EUROPARC conferentie 
18/21-09 Schotland EUROPARC Federation 

Persbijeenkomst lancering app “langs 

sporen“ i.k.v. INTERREG V-A 

project Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald  

28-09 Niederkrüchten 
Grenspark MSN / Kapelle an der 

Heiden 

Persbijeenkomst lancering app “langs 

sporen“ i.k.v. INTERREG V-A 

project Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald 

02-10 Mönchengladbach Grenspark MSN / Textil Technikum 

Persbijeenkomst lancering app “langs 

sporen“ i.k.v. INTERREG V-A 

project Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald 

02-10 Wachtendonk 
Grenspark MSN / Naturparkzentrum 

Wachtendonk 

Persbijeenkomst lancering app “langs 

sporen“ i.k.v. INTERREG V-A 

project Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald 

04-10 Susteren Grenspark MSN / Café IJzerenbosch 

Officiële persbijeenkomst lancering 

app “langs sporen“ i.k.v. INTERREG 

V-A project Cultuurgeschiedenis 

Verdigitaald  

04-10 

Westzipfel / Smalste 

Stukje Nederland 

Susteren / Selfkant 

Grenspark MSN / gemeenten Echt-

Susteren en Selfkant 

Deelname Ecotop 2018 06-10 Herkenbosch 

Biologisch Station Krickenbecker 

Seen / Staatsbosbeheer / NP De 

Meinweg / Stichting Koekeloere 

Lezing commissie economie en 

toerisme  
11-10 Wassenberg euregio rijn-maas-noord 
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Officiële opening evacuatieroute 

grensovergang MERU 
26-10 Dalheim-Vlodrop 

Grenspark MSN / gemeenten 

Wegberg en Roerdalen 

Organisatie bijeenkomst routescouts 07-11 Leudal 
Grenspark MSN / Naturpark 

Schwalm-Nette 

Presentatie ruiterroute netwerk 

Limburg 
08-11 Viersen 

Grenspark MSN / Routebureau 

Noord- en Midden Limburg / Kreis 

Viersen 

Deelname expert-workshop 

INTERREG Deutschland-Nederland 
27-11 Kleve Euregio Rijn-Waal 

Deelname inspraakbijeenkomst Natura 

2002 beheersplan Meinweg 
28-11 Herkenbosch Provincie Limburg 

Presentatie INTERREG V-A project 

Cultuurgeschiedenis Verdigitaald 

i.k.v. afsluitende bijeenkomst 2018 

Meinweggidsen 

07-12 Herkenbosch IVN Limburg 

Interview promotiefilm INTERREG 

V-A projecten 
10-12 Mönchengladbach euregio rijn-maas-noord 

Deelname afsluitende bijeenkomst 

2018 
17-12 Kleve Euregio Rijn-Waal 
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BIJLAGE AB-35.6 
 

 

 

 

Agenda punt:  35.6 

 

Onderwerp:  jaarverslag 2018 
 

Op basis van art. 26 lid 3 dient het algemeen bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vast te 

stellen vóór 1 juli en deze ter kennisname aan de deelnemers en toezichthouders toe te zenden. 

Daartoe is het bijgevoegde jaarverslag 2018 met de accountantsverklaring opgesteld en aan de 

deelnemers gezonden (LR/19-M067 van 22.03.2018) met het verzoek om eventuele 

opmerkingen/zienswijze.  

 

Van de deelnemers zijn m.b.t. de jaarrekening tot nu geen wijzigingsvoorstellen ontvangen.  

 

   

Voorstel: 

 
Vaststellen van het jaarverslag 2018 
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BIJLAGE AB-35.7 

 

 

 

Agenda punt:  35.7 

 

Onderwerp:  déchargeren van het dagelijks bestuur 
 

Op basis van art. 11 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks décharge 

te verlenen aan het dagelijks bestuur. 

   

 

Voorstel: 

 
Voorgesteld wordt het dagelijks bestuur voor 2018 te déchargeren 
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BIJLAGE AB-35.8 

 

 

Agenda punt:  35.8 

 

Onderwerp:  Begroting 2020 
 

Op basis van art. 25 lid 1 dient het algemeen bestuur de begroting voor het komende jaar vóór 1 juli vast 

te stellen. 

Daartoe is de bijgevoegde conceptbegroting 2018 opgesteld en op 22 maart j.l. (LR/19-M067) aan de 

deelnemers gezonden met het verzoek om eventuele opmerkingen of commentaar.  

 

Van de deelnemers zijn m.b.t. de voorlopige jaarrekening tot nu geen wijzigingsvorstellen ontvangen.  

  

Voorstel: 
 

Vaststellen van de begroting 2020 en deze conform de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemers 

en toezichthouders toe te zenden. 
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1 Uitgangspunten opstelling begroting 2020 

 

Voor u ligt de conceptbegroting 2020 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-

Swalm-Nette (Grenspark MSN).  

De begroting 2020 is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).  

De conceptbegroting is op 22 maart door het dagelijks bestuur vastgesteld en zal voor eventueel 

commentaar/zienswijze aan de deelnemers worden toegezonden. Het dagelijks bestuur is voornemens 

de begroting 2020 op 28 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.   

 

Met het besluit van de begroting van 2019 door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018 is, gehoord de 

deelnemers van het openbaar lichaam, ook de kadernota 2019-2022 van Grenspark MSN vastgesteld. 

Daarmee zijn ook belangrijkste uitgangspunten voor het financiële beleid voor 2020 vastgelegd.  

 

2 Programmabegroting 2020 

 

Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma 

“Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en 

voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: 

behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de 

meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk 

landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met 

inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Alle werkzaamheden binnen dit 

programma vallen onder het taakveld: landschap, toerisme, marketing.  

 

Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te 

bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert 

binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert 

financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent 

financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert 

de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij 

grensoverschrijdende aangelegenheden. 

 

De bedrijfsvoering is onder de paragraaf overhead opgenomen.  

 

Doelstellingen 

Het beoogde maatschappelijke effect is: 

 Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking. 

 Het leveren van kwalitatief hoge adviezen. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, relevant 

en binnen gestelde termijnen. 

 Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische 

infrastructuur. 

 Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud.  

 Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens. 

 

De doelgroep is: 

 Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer 

Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders. 



 

  Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette   

 

 

 

4 

 

 Alle burgers als (potentiële) gebruiker van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen 

als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en 

landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie.  

 Medewerkers van de deelnemers. 

 Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van 

natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie. 

 

Het beleid van Grenspark MSN is vastgelegd in: 

 De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is 

gebaseerd op de eerdere regeling van juni 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid 

bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd 

door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het 

Zweckverband Naturpark-Schwalm-Nette als Duitse deelnemer. 

 De kadernota 2019-2022 zoals op 29 juni 2018 door het algemeen bestuur besloten.  

Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de 

deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark 

MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te 

vervullen. Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting.  

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats 

door middel van het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar 

aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt 

gezonden en die daarna in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN 

worden vastgesteld.  

Prioriteiten in het programma en het taakveld zijn: 

 Organiseren grensoverschrijdende projecten 

 Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders  

 Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking 

 

Onderstaande tabel geeft de kwalitatieve doelen voor elke prioriteit weer. 

 

Prioriteit Kwalitatieve 

doelstelling 

Kwantitatieve doelstelling 

Projecten Aanvragen subsidies 

en financiering en 

uitvoering van 

grensoverschrijdende 

projecten. 

Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar. 

Advisering Het Grenspark MSN 

geeft gevraagd en 

ongevraagd adviezen 

en informatie over 

relevante thema’s en 

over de Nederlands-

Duitse samenwerking 

meer algemeen.  

Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van  

bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats.  

Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal 

advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders 

plaats in werkgroepen.  

Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten 

dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd 

onbezoldigd advies over grensoverschrijdende 

aangelegenheden gegeven aan bestuurders, burgers en 

medewerkers deelnemers en stakeholders.  
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Voorlichting, 

pr en 

facilitering 

 

Het Grenspark MSN 

verzorgt een adequate 

voorlichting en pr 

binnen de projecten en 

borgt de daaruit 

voortvloeiende PR.  

In samenwerking met de deelnemers, stakeholders en burgers 

wordt jaarlijks een programma van evenementen (ca. 600) 

opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website 

openbaar gemaakt.  

Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en 

projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en 

maakt gebruik van social media met wekelijkse postings van 

actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de website is een goede 

indicator voor de voorlichting en communicatie 

Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het 

afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten 

georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. 

subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.  
 

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken. 

 In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en 

cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten. 

 Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie van 

projecten. 

 Opstellen jaarverslagen en begrotingen. 

 Onderhouden tweetalige websites en permanente actualisering 

 Promotie van gerealiseerde PR instrumenten 

 Voorlichting via social media en actuele postings en persbijeenkomsten. 

 In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige 

evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevenissen, cultuurgeschiedenis en 

milieueducatieve activiteiten.  

 Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes 

Water.Wandel.Wereld in samenwerking met Duitse deelnemer en Routebureau Noord en 

Midden Limburg. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en 

actualiseren routekaartjes. 

 Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts. 

 

Het werkplan in bijlage 1 geeft de prioritaire werkzaamheden voor het jaar 2020 in overzichtsvorm 

weer. 

 

3.  Paragrafen 

3.1 Paragraaf Financiële structuur 

 

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie 

Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers 

(25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). 

De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn gebaseerd op 

subsidiebeschikkingen voor 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven. 

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald 

door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De 

afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden voor de helft berekend op basis van de 

oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes. De 

betreffende bijdragen zijn voor de periode 2019-2022 door het algemeen bestuur op 1 december 2017 

besloten onder voorwaarde dat de subsidies door de provincie Limburg en de deelstaat NRW worden 

voortgezet. Aan deze voorwaarde wordt met de ontvangen subsidiebeschikkingen voldaan. 
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3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement 

Weerstandsvermogen 

Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves: 

Bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode wordt de subsidie aan het Grenspark MSN 

naar rato gekort. Daarom kan een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode niet 

persé aan de algemene reserve of de bestemmingsreserve worden toegevoegd.  

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2017 besloten een maximumplafond van € 50.000,- in de 

exploitatiereserve te storten. Om risico’s in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur 

op 12 mei 217 besloten om een maximumplafond van € 40.000 als het totaal aan bestemmingsreserves 

in te stellen.  

Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over 

een langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden. 

 

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering 

per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van 

de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn tot en met 2022 geborgd. 

Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral 

binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma’s Nederland-Duitsland. Het huidige 

INTERREG V-A programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen 

loopt van 2014-2020. Met name in de overgangsperioden van oude naar nieuwe programma’s is 

realisatie van grensoverschrijdende projecten daardoor mogelijk beperkt.  

 

Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt 

beïnvloed door:  

 Stand van de economie.  

 Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de 

Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma’s. 

 De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen 

dragen aan grensoverschrijdende projecten. 

 

Risicomanagement 

In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor 

de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid 

van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, 

is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. 

Conform de regeling kan uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie 

jaar en dient altijd per 31 december te geschieden.  

 

Verplichte kengetallen 

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de 

deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante 

financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen 

bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de 

beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto 

schuldquota, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn 

niet aan de orde en daarom niet opgenomen.  
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De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om 

structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Kengetallen geven inzicht in de 

financiële weerbaar- en wendbaarheid. Ze vormen een basis voor de beoordeling, hoe solide de 

begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.  

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële 

kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële 

kengetallen. 

 

 
 

(1) Een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.  

(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij 

een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs. 

(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan 

een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0 % zijn de 

structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel 

niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten 

(waaronder rente en aflossing van leningen) te dekken.  

 

3.3 Paragraaf Financiering 

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. 

Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico’s. Het aangaan en 

verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast 

moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van 

inkomen door het lopen van overmatige risico’s.  

Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts 

ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. De interne financiering is nodig omdat de deelnemende 

gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van 

projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering. Het restant van het 

financieringsoverschot wordt uitgezet bij de huisbank (huidige kredietstatus S&P: long term A).  

 

Renterisiconorm 

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de 

rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste 

schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende 

markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20 % van de vaste schuld in aanmerking mag komen 

voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van € 2,5 miljoen. Over dat 

minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen. Omdat Grenspark MSN geen langlopende 

leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm. 

 

Kasgeldlimiet 

Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen 

van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,2 %. Concreet betekent 

het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 85.387 overschrijdt er 
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geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er 

geldt echter een minimumbedrag van € 300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat er een 

financieringsoverschot is. 

3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering 

Algemeen 

Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en 

kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark 

MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de 

grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.  

Het Grenspark MSN heeft een formatie van 2 fte, verdeeld over twee personen. De medewerkers van 

het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse resp. Duitse universitaire 

opleiding. Van de formatie van twee personen is er een van het vrouwelijke en een van het mannelijke 

geslacht (50-50%). 

Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door 

een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op uurbasis afgerekend. 

In verband met de mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van stoppen subsidieringen en/of 

de uittreding van een gemeente, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden. Eventuele toename 

van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van 

externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de 

begroting 2020 geen rekening gehouden met boventallige medewerkers /of tijdelijke uitbreiding van de 

formatie.  

De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in 

opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd. 

Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark 

MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).  

 

Functioneren 

Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers. 

Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt 

tevens de opleidingsbehoefte besproken.  

 

Automatisering 

Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. De computers worden gemiddeld 

elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden is een 

beheerscontract met een externe adviseur gesloten. 

 

Huisvesting 

Het Grenspark MSN is huurder van een bedrijfsruimte in het bedrijfsverzamelgebouw Kapellerpoort 1 

in Roermond. Gebaseerd op een overeenkomst met de Stichting Ons WCL worden een server en 

kopieerapparaat gemeenschappelijk gebruikt en de lopende kosten op basis van gebruik gedeeld.  

 

3.5 Paragraaf verbonden partijen 

Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de 7 deelnemende 

Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark 

MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of 

beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is Grenspark MSN lid van de EUROPARC federatie, de 

Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa, waarvoor contributie 

verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen. Grenspark 

MSN is onbezoldigd lid van het overlegorgaan en de werkgroepen van het NP De Meinweg. 
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4. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

4.1 Begroting 

* De op de volgende pagina weergegeven begroting 2019 is op 29 juni 2018 door het algemeen bestuur 

vastgesteld.  
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Jaarrekening 

2018

Begroting 

2019*

Begroting 

2020
Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023

1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld 9.088 0 0 4.500 0 0

2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald 512.726 410.000 2.500 0 0 0

3 INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie 134.006 300.000 190.000 0 0 0

4 Boek Natuur voor elkaar MSN 8.264 1.500 0 0 0 0

5 Aankoop wandelkaarten en wandelboeken 1.009 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 Eindafrekening MJP nationaal park De Meinweg 2.102 0 0 0 0 0

7 Overige projectkosten (o.a. eigenaandeel INTERREG V-A) 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

667.195 717.500 198.500 10.500 6.000 6.000

1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld 5.439 0 0 4.500 0 0

2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Digitaal 562.726 460.000 0 0 0 0

3 INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie 159.006 320.000 255.000 0 0 0

4 Opbrengsten wandelkaarten en wandelboeken 1.228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200

5 Overige inkomsten 0 1.300 7.200 72.700 73.000 75.000

728.399 782.300 263.200 78.200 74.000 76.200

61.204 64.800 64.700 67.700 68.000 70.200

61.204 64.800 64.700 67.700 68.000 70.200

Jaarrekening 

2018

Begroting 

2019*

Begroting 

2020
Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023

1 Personeelskosten 197.136 186.000 192.000 195.000 195.000 197.000

2 Huisvestingskosten 7.626 8.500 7.500 7.500 8.000 8.000

3 Inhuur financiële - en secretariaatsadministratie 6.190 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

4 ITC 6.423 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5 Bedrijfsmiddelen kantoor 1.989 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

6 Bedrijfsvoering (accountant, jaarverslag, verzekeringen, telefoon, etc.) 14.791 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000

7 Lasten bankrekening 479 300 300 300 300 300

8 Afschrijvingen 403 0 400 400 400 400

235.037 229.800 231.200 234.200 234.700 236.700

1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

2 Gemeente Beesel 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274

3 Gemeente Echt-Susteren 3.747 3.747 3.747 3.747 3.747 3.747

4 Gemeente Leudal 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257

5 Gemeente Maasgouw 2.386 2.386 2.386 2.386 2.386 2.386

6 Gemeente Roerdalen 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888

7 Gemeente Roermond 4.338 4.338 4.338 4.338 4.338 4.338

8 Gemeente Venlo 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610

9 Ministerium ULNV NRW (D) 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

10 Provincie Limburg (NL) 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

11 Overige inkomsten 2.536 0 1.500 1.500 1.700 1.500

12 Rente Bankrekening 15 0 0 0 0 0

167.551 165.000 166.500 166.500 166.700 166.500

-67.486 -64.800 -64.700 -67.700 -68.000 -70.200

-6.282 0 0 0 0 0

TOTAAL LASTEN 

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (bedragen in €)

RESULTAAT OVERHEAD

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting

Taakveld natuur,  landschap, toerisme en marketing

OVERHEAD

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 

TOTAAL BATEN OVERHEAD

TOTAAL BATEN 

LASTEN

BATEN

EINDRESULTAAT

LASTEN

TOTAAL LASTEN OVERHEAD

BATEN

PROGRAMMA RESULTAAT

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN 
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4.2 Toelichting op baten en lasten 2020 

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en 

milieueducatie en voorlichting 

 

Baten 

- 2. INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Digitaal 

De looptijd van het project conform de beschikking en aanvraag was oorspronkelijk van 15 juni 2015 

tot 31 oktober 2018. In verband met de opgetreden vertragingen bij de uitvoering van het project is een 

projectverlenging aangevraagd en beschikt. Het project loopt nu uiterlijk 15 juni 2019 af. Voor de 

begroting 2020 zijn derhalve slechts geringe lasten opgenomen.  

- 3. INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie 

De looptijd van het project conform de beschikking en aanvraag is van 2 augustus 2016 tot 29 februari 

2020. De totale projectomvang is € 900.000, - . Geplande personeelsinzet Grenspark MSN 2016-2020 

van 2.270 uren incl. projectvoorbereiding. Geplande vergoeding  € 124.500,- incl. 15 % overhead. Ook 

voor dit project zal een verlenging worden aangevraagd. Het project zal in ieder geval in 2020 worden 

afgesloten. 

 

Bedrijfsvoering (Overhead) 

 

Lasten 

- 1. Personeelskosten 

Salarissen kantoorpersoneel 2018: € 197.136,-. De salarissen 2020 zijn geraamd naar peildatum 31 

december 2018.  

 

Baten 

- 1. t/m 8. Bijdrage deelnemers 

De bijdrage van de deelnemers 2020 ter hoogte van € 55.000 is gebaseerd op het besluit van het 

algemeen bestuur van 1 december 2017 de deelnemersbijdrage voor de periode 2019-2022 vast te 

stellen op € 55.000/jaar. 

- 9. en 10.  Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg.  

De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de in 2018 afgegeven 

subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022. 
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5 Bilansprognose  

Met de geprognosticeerde balans wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de reserves en eventuele 

voorzieningen in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans en de meerjarenraming is in 

onderstaande tabel weergegeven (bedragen in €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dagelijks bestuur  

  

 Roermond, 22 maart 2019 

Omschrijving

Jaar- 

rekening 

2018 

Begro- 

ting 2019 

Begro- 

ting 2020

Raming

    2021 

Raming 

 2022 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 5.875 4.711 3.547 2.383 1.219 55

Financiële vaste activa 735 735 735 735 735 735 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 23.830 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Liquide middelen 228.958 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

TOTAAL ACTIVA 259.398 145.446 144.282 143.118 141.954 140.790 

Exploitatiereserve 8.840 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 

algemene projecten 
36.135 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Bestemmingsreserve 

herdruk wandelboeken en - 

kaarten 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Kortlopende schulden 211.423 106.446 105.282 104.118 102.954 101.790

TOTAAL PASSIVA 259.398 145.446 144.282 143.118 141.954 140.790 

ACTIVA ULTIMO JAAR

PASSIVA ULTIMO JAAR 

Raming 
 2023 
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Bijlage 1: werkzaamheden 2020 

 

1 Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam  

 Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 

 Opstellen verslag van werkzaamheden 2019 en jaarrekening 2019 

 Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2021 

 Organisatie 37e en 38e vergadering van het Algemeen Bestuur en vergaderingen van het 

Dagelijks Bestuur 

 Deelname vergaderingen overlegorgaan en werkgroepen NOB en CER nationaal park  De 

Meinweg 

 

2 Voorlichting en communicatie 

 Het beheer en actualisatie van de presentatie op de websites 

 Redactie en vertaling van het evenementenprogramma 2020 op de website  

 Onderhouden actieve contacten met de pers en media, (project-)lezingen, artikelen, etc.  

 Deelname workshops, ledenvergadering EUROPARC federatie en TransParcNet etc.  

 Organisatie internationale natuurwerkdag 2020 

 Promotie app en website “langs sporen”  

 

3 Projecten 

 

 3.1  Water.Wandel.Wereld 

 Promotie en marketing van de gecertificeerde wandelroutes 

 Ondersteuning acquisitie en uitbreiding nieuwe gecertificeerde routes  

 

 3.2 INTERREG V-A project natuur- en bosbrandpreventie 

 Projectcoördinatie, administratie, boekhouding project en begeleiding uitvoering 

buitenmaatregels met projectpartners. 

 Opstellen tussentijdse rapportages 2e halfjaar 2019 en 1e halfjaar 2020 

 Uitvoering buitenmaatregels natuur- en bosbrandpreventie in de drie deelgebieden 

 Grensoverschrijdende oefeningen brandbestrijding  

 Projectvoorlichting en communicatie 

 Afronding project, eindrapportage en financieel eindverslag. 

 

 3.3 Boek Natuur voor elkaar MSN 

  Promotie en voorlichting boek Natuur voor Elkaar MSN 

 

 3.4 Projectacquisitie 

  Ontwikkelen van nieuwe projectideeën op basis van eigen of externe initiatieven en  samen 

met deelnemers van het grenspark MSN en overige potentiële partners de  voorbereiding 

en het aanvragen van projectsubsidies. 

 

 

 

 

4 Advisering van de deelnemers, overheden en organisaties bij de planning en 

 realisatie van grensoverschrijdende projecten en grensoverschrijdende zaken 

 

 Gevraagd en ongevraagd advies (incl. lezingen en voorlichting) geven ter verbetering van de 

grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van informatie conform de 

doelstellingen van het Grenspark MSN. 


