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Aan bestuursleden, plaatsvervangende en adviserende bestuursleden van het algemeen bestuur van het Openbaar 

Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 

 

An die Mitglieder, die Stellvertreter und die beratenden Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbands 

Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

  LR/18-M260 02.11.2018 

Onderwerp/betrifft  doorkiesnummer bijlage(n) 

34e  vergadering algemeen bestuur 0(049) 475 - 386491 div. 

34.  Verbandsversammlung  
  

 

 

 

Geachte bestuursleden 

 

 

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de 34e 

vergadering van het Algemeen Bestuur van het Duits-

Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. 

 

De AB vergadering vindt plaats op vrijdag 30 

november 2018 van 9.00 tot 10.30 uur ten kantore 

van het Grenspark MSN,  Kapellerpoort 1 

(vergaderzaal 2e etage) in 6041 HZ Roermond. 

 

Voor route en parkeren zie de bijgevoegde 

wegbeschrijving. 

 

 

De agenda en de overige vergaderstukken zijn in de 

bijlagen bijgevoegd. 

 

Met vriendelijke groeten 

  

De voorzitter  

Andreas Budde  

 

 

i.o.  

 

Drs. Leo Reyrink 

Secretaris 

 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Verbandsversammlung,  

 

 

hiermit möchte ich Sie im Namen des Vorsitzenden zur 34. 

Verbandsversammlung des Deutsch-Niederländischen 

Naturparks Maas-Schwalm-Nette einladen. 

 

Die Sitzung findet statt am Freitag den 30. November 2018 

von 9.00 bis 10.30 Uhr in der neuen Geschäftsstelle des 

Naturparks Maas-Schwalm-Nette (Sitzungssaal 2e Etage)  

Kapellerpoort 1 in NL-6041 HZ Roermond. 

 

Wegbeschreibung und Parkmöglichkeit entnehmen Sie bitte 

der beigefügten Anlage. 

 

 

Die Tagesordnung und die sonstigen Sitzungsunterlagen 

finden Sie im Anhang. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Vorsitzende 

Andreas Budde 

 

 

 

i. A. 

Drs. Leo Reyrink 

Geschäftsführer 

 



Wegbeschrijving       Wegbeschreibung 

 

 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-Schwalm-Nette 

Kapellerpoort 1, NL-6041 HZ Roermond, Tel. 0031 475 386 491 o. 492 

www.grenspark-msn.nl / www.naturpark-msn.de  

 

für Navigation / voor navigatie: Maria Teuwenstraat 5, Roermond 

 

Parkeren 

Er staat een gratis parkeerterrein ter 

beschikking op de Maria Teuwenstraat 5. Vanaf 

hier is het 2 minuten lopen naar het 

kantoorgebouw Kapellerpoort 1 (zie kaart).  

Het parkeerterrein ligt direct links in de Maria 

Teuwenstraat, te herkennen aan het grind. De 

slagboom blijft open staan.   

Let op, parkeer niet op de terreinen van de 

rechtbank! 

Parken 

Ein gratis Parkplatz steht zur Verfügung auf der 

Maria Teuwenstraat 5. Von hier aus sind es 2 

Gehminuten zum Bürogebäude Kapellerpoort 1 

(siehe Plan).  

Es ist der erste Parkplatz direkt links, nachdem 

man in die Maria Teuwenstraat eingebogen ist, 

ein Schotterparkplatz. Die Schranke bleibt 

geöffnet.  

Bitte beachten: Nicht auf den für das Gericht 

(Rechtbank) reservierten Parkplätzen parken! 

Aankomst in het gebouw 

Er staat in de ontvangsthal een beeldscherm. 

Klik hierop en er verschijnen een aantal logo’s. 

Klik op het logo van het Grenspark Maas-

Swalm-Nette en er word automatisch iemand 

opgebeld die u op komt halen. 

Ankunft im Gebäude 

In der Empfangshalle steht ein Bildschirm. 

Hierauf klicken und es erscheinen 

unterschiedliche Logos. Bitte auf das Logo des 

Naturparks Maas-Schwalm-Nette klicken und es 

wird automatisch jemand angerufen, der Sie 

abholt. 

Aankomst per trein 

Vanaf station Roermond is het rond 10 minuten 

lopen naar het kantoorgebouw Kapellerpoort 1 

(zie kaart). 

Ankunft mit dem Zug 

Vom Bahnhof Roermond sind es rund 10 

Gehminuten zum Bürogebäude Kapellerpoort 1 

(siehe Plan). 

 

 

http://www.grenspark-msn.nl/
http://www.naturpark-msn.de/
http://www.grenspark-msn.nl/




 

 

 

 

 

 

Agenda voor de 34e vergadering van het algemeen bestuur Openbaar Lichaam Duits-

Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette op vrijdag 30 november 2018 om 09.00 uur ten 

kantore van het Grenspark Maas-Swalm-Nette (Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond)  

 

 

 

 

 

34.1 Opening  

34.2 Verslag van de 33e vergadering d.d. 29.06.2017  (BIJLAGE AB-34.2) 

34.3 Kiezen van een Duits lid voor het Dagelijks Bestuur 

34.4 Mededelingen 

34.4.1 Ledenlijst algemeen bestuur   (BIJLAGE AB-34.4.1) 

34.4.2 Overzicht van ingekomen en verzonden stukken (BIJLAGE AB-34.4.2) 

34.4.3 Privacyverklaring en beleidsdossier AVG  (BIJLAGE AB-34.4.3) 

34.4.4  Subsidiëring Grenspark 2019-2022  (BIJLAGE AB-34.4.4) 

34.4.5  Mondelinge mededelingen 

34.5 Stand uitvoering projecten 

34.6 Nieuwe projectideeën 

34.6.1 Project ruiterroutenetwerk     

34.7 Vergaderdata algemeen bestuur MSN 2019  

34.8 Rondvraag en sluiting 

 

Na afloop van de vergadering wordt de gelegenheid geboden een bezoek te brengen aan de Oude 

Kerkhof, projectlocatie van het INTERREG V-A project van de gemeente Roermond. 

 

 

 

Andreas Budde 

voorzitter      

 

i.o.  

 

Leo Reyrink 

secretaris  
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Agenda punt:  34.2 

 

 

Onderwerp:  Verslag 33e vergadering AB  

 

 

Voorstel:    Vaststellen verslag 

 

 

 

Conceptverslag van de 33e vergadering van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam 

Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette op vrijdag 29 juni 2018 in de Bergfried in 

Wassenberg 

 

Presentielijst 

Aanwezige (plv.) bestuursleden  

Dhr. A. Budde     Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 
Mw. E. Cuijpers    Gemeente Roerdalen 
Dhr. R. Evers     Gemeente Roermond 
Dhr. T. Fegers     Naturpark Schwalm-Nette, Stadt Mönchengladbach 
Dhr. J. Lalieu     Gemeente Maasgouw 
Mw. M. Lipp     Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 
Dhr. dr. F. Schmitz    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Heinsberg 
Dhr. A. Walraven    Gemeente Leudal 
 
Adviserende bestuursleden  

Dhr. F. Dieters     Provincie Limburg 
Dhr. R. Seelig      MULNV NRW 
 

Medewerkers secretariaat  

Dhr. L. Reyrink  
Mw. S. Weich 
 

Gasten 

Dhr. J. Dijcks     oud-bestuurslid  
Dhr. G. IJff     oud-bestuurslid 
Dhr. M. Puschmann    Naturpark Schwalm-Nette, secretaris 
Dhr. J. Smolenaars    oud-bestuurslid 
Dhr. J. Teeuwen    oud-bestuurslid 
 
Afwezig met kennisgeving 

Dhr. F.-J. Draack    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Kleve 
Mw H. Gorissen     Provincie Limburg 
Mw. D. Heesakkers    Gemeente Beesel 
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Dhr. G. Kaltwasser     Bezirksregierung Düsseldorf 
Dhr J. Nießen     Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Heinsberg 
Mw. M. Pollux-Linssen   Gemeente Venlo 
Dhr. P. Ruijten     Gemeente Echt-Susteren 
Mw. A. Terporten    Naturpark Schwalm-Nette, Kreis Viersen 
 
 

Agendapunt 33.1  Opening 

De plv. voorzitter dhr. Budde opent de vergadering en stelt vast dat de vergadering bevoegd is te 
besluiten. Afgemeld zijn dhr. Draack, mw. Heesakkers, dhr. Kaltwasser, mw. Pollux-Linssen en 
mw. Terporten. 
 
 
 

Agendapunt 33.2 Begroeting door de burgemeester van Wassenberg dhr. Winkens  

De plv. voorzitter geeft het woord aan de burgemeester van Wassenberg dhr. Winkens. Deze 
begroet de aanwezigen van harte op de Bergfried van kasteel Wassenberg, waarvan de restauratie 8 
jaar geleden werd afgesloten. Nu dient de Bergfried voor exposities, evenementen en vergaderingen. 
Dhr. Winkens benadrukt de jarenlange goede samenwerking met het Duitse Naturpark Schwalm-
Nette en het Grenspark Maas-Swalm-Nette, bij de realisatie van meerdere (grensoverschrijdende) 
projecten. Hij wenst de deelnemers een goede vergadering toe. 
 
Agendapunt 33.3 Afscheid oud-leden en kennismakingsronde nieuwe bestuursleden  
Op 23 maart jl. hebben in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In verband 
daarmee werd afscheid genomen van de voormalige bestuursleden: dhr. J. Dijcks (Echt-Susteren),  
mw. R. Fick-Moussaoui (Roermond), dhr. J. Smolenaars (Beesel), dhr. J. Teeuwen (Venlo)  
alsmede dhr. C. Wolfhagen (Roerdalen).  
De Nederlandse deelnemers hebben de volgende nieuwe vertegenwoordigers voor het algemeen 
bestuur benoemd: mw. E. Cuijpers (Roerdalen), dhr. R. Evers (Roermond), mw. D. Heesakkers 
(Beesel), mw. M. Pollux-Linssen (Venlo) en dhr. P. Ruijten (Echt-Susteren).  
 
De plv. voorzitter begroet de oud-bestuursleden en bedankt zich voor de goede samenwerking en 
ondersteuning de afgelopen jaren in het dagelijks en het algemeen bestuur.  
 
De plv. voorzitter begroet de nieuwe leden van het algemeen bestuur. De aanwezigen stellen zich 
kort voor.  
 
Agendapunt 33.4 Vaststellen verslag van de 32e vergadering d.d. 01.12.2017 

Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. Lalieu of het mogelijk is voor de toekomstige 
vergaderingen het agendapunt nieuwe projecten te agenderen. Dit wordt toegezegd. 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

Agendapunt 33.5 Mededelingen 

- 33.5.1 Ledenlijst algemeen bestuur 

De ledenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- 33.5.2 Overzicht van ingekomen en verzonden stukken 

Dhr. Budde verwijst naar de subsidieverlening door de Bezirksregierung Düsseldorf die zonder 
problemen en binnen zeer korte tijd is gerealiseerd. De plv. voorzitter dankt de Bezirksregierung 
Düsseldorf en het ministerie MULNV uitdrukkelijk voor hun ondersteuning.  
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De overeenkomstige subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg is ingediend en in behandeling. 
Dhr. Dieters van de Provincie Limburg deelt mede dat hij een positief besluit verwacht.  
Het overzicht van ingekomen en verzonden stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. 

- 33.5.3 Mondelinge mededelingen 

De gemeente Roermond is op zoek naar een koper/huurder voor het gehele GroenHuis. In verband 
daarmee is de huur van het Grenspark MSN als onderhuurder opgezegd. Het Grenspark MSN zal 
eind augustus naar de Kapellerpoort 1 in 6041 HZ Roermond verhuizen. Ook deze locatie ligt vlak 
bij het station. 

 
Agendapunt 33.6 Verslag van werkzaamheden 2017 

Dhr. Walraven vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het project Cultuurgeschiedenis Digitaal. Dit 
komt onder agendapunt 11 nader aan de orde.  
Der Tätigkeitsbericht 2017 wird ohne weitere Anmerkungen beschlossen. 
 
Agendapunt 33.7 Jaarverslag 2017 

Von den Verbandsmitgliedern sind keine Anmerkungen zur Jahresrechnung eingegangen.  
Die Jahresrechnung 2017 wird ohne Änderungen beschlossen.  
 

Agendapunt 33.8 Dechargeren van het dagelijks bestuur 
Frau Lipp stellt den Antrag, den Verbandsvorstand zu entlasten.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Agendapunt 33.9 Kiezen van de Duitse voorzitter en de plv. Nederlandse voorzitter 
Dhr. dr. Schmitz wordt voorgesteld om de verkiezing te leiden. Hij wordt unaniem gekozen. 
  
Hij vraag de leden van het algemeen bestuur om voorstellen. Mw. Lipp stelt dhr. Budde als 
voorzitter voor. Er worden geen verdere voorstellen gedaan. Dhr. Budde wordt unaniem met 
onthouding van de betrokkene tot voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur gekozen. 
Dhr. Budde aanvaardt het voorzitterschap en bedankt zich voor het vertrouwen. 
 
Voor de verkiezing tot plv. voorzitter stel dhr. Lalieu dhr. Walraven, vertegenwoordiger van de 
gemeente Leudal voor. Er worden geen verdere voorstellen gedaan. Dhr. Walraven wordt unaniem 
tot plv. voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur gekozen. Dhr. Walraven aanvaardt het 
plv. voorzitterschap. 
 

Agendapunt 33.10 Kiezen van een Nederlands lid voor het Dagelijks bestuur 

    

Dhr. Lalieu stelt dhr. Evers, vertegenwoordiger van de gemeente Roermond als verder Nederlands 
lid van het DB voor. Er worden geen verdere voorstellen gedaan. Dhr Evers wordt unaniem 
gekozen als lid van het DB.  
 
Aangezien dhr. Nießen de Kreis Heinsberg binnenkort verlaat ontstaat er een vacature in het 
algemeen en het dagelijks bestuur. De Duitse deelnemer Naturpark Schwalm-Nette zal in november 
een opvolger voor het algemeen bestuur kiezen. Het kiezen van een verder Duits lid voor het 
dagelijks bestuur kan daarna in de vergadering van het Grenspark MSN eind november plaats 
vinden. 
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Agendapunt 33.11 Kadernota 2019-2022 en begroting 2019 
De kadernota 2019-2022 en de begroting 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Agendapunt 33.12 Stand van zaken uitvoering projecten 

 

1 INTERREG V-A project Natuur- en bosbrandpreventie 

Het INTERREG V-A project Natuur- en bosbrandpreventie loopt van 2016 tot februari 2020 
en heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van 
onbeheersbare branden in bos- en natuurgebieden te verbeteren. Hierdoor kunnen 
grensoverschrijdend gevaren beter worden bestreden en worden Nederlandse en Duitse kennis 
en ervaringen met elkaar gedeeld.  
 
Het afgelopen half jaar zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Opstellen risicobeheersplannen: 

- Regelmatige bijeenkomsten van de coördinerende projectgroep bestaande uit de 
Bosgroep Zuid, Gemeente Roerdalen, Gemeinde Wegberg, Grenspark MSN en 
Veiligheidsregio Limburg-Noord.  

- Opstellen van concept-risicobeheersplannen door de werkgroepen Maasduinen 
Midden (Bergen en Gennip), Maasduinen Zuid (Venlo) en Maasduinen Noord (Mook 
en Middelaar). 

- NL-D Meinweg: alvorens de werkgroep kan starten met het opstellen van het 
risicobeheersplan dient een analyse gemaakt te worden van de brandgevaarlijkheid 
van de gebieden aan Duitse zijde. Daartoe dienen digitale gegevensbestanden aan 
weerszijden van de grens te worden gekoppeld. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
vertraging. Na de risicoanalyse kunnen de brandgevaarlijke gebieden nader worden 
bepaald en kan worden gestart met de het opstellen van de risicobeheersplannen voor 
het Grenzwald en de NL-D Meinweg. 

- Onderdeel van het opstellen van de risicobeheersplannen is de planning van de 
uitvoering van brandverminderende maatregelen op de korte, middellange en lange 
termijn. 

Uitvoering maatregelen  

- Realisatie van een verbetering van bluswatervoorziening (hydrant) in Wegberg 
(Sechseichen/Roermonder Bahn).  

- Planning aanpassing grensovergang tussen de MERU (Roerdalen) en Wegberg. Er is 
een uitvoeringsplan en bestek opgesteld voor de aanpassing van de grensovergang, 
zodat bij bosbrand de MERU via de grens naar Wegberg geëvacueerd kan worden en 
tegelijkertijd hulpvoertuigen vanuit Duitsland de MERU en Vlodrop station kunnen 
bereiken. De uitvoering van de maatregelen zullen na het broedseizoen worden gestart.  

- Op dit moment wordt onderzocht of de reinwaterkelders van het voormalige WML 
pompstation in de toekomst als bluswatervoorziening voor de Meinweg kunnen 
worden benut.  

Communicatie 

- Er is een website aangemaakt om projectpartners, subsidiegevers en geïnteresseerden 
over het project te informeren en om via een intranet de deelnemers van de 
werkgroepen van alle stukken te voorzien (www.nbb-vrln.eu). Tevens is informatie 
over het INTERREG V-A project te vinden op de website van het D-NL Grenspark 
MSN.  
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- In diverse krantenartikelen is over het project geschreven. 
Projectcoördinatie 

- In januari werd de 2e tussentijdse rapportage 2017 ingediend. 
- In juni werd een tweede afroep van subsidiemiddelen 2017/2018 ingediend.  

 

 

2 INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis digitaal 
Het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis digitaal is beschikt van juni 2015 tot 
oktober 2018. Doel is de ontwikkeling van een applicatie voor smartphones om de 
cultuurhistorie van het Grenspark Maas-Swalm-Nette tot leven te brengen. 350 zogenaamde 
Points Of Interest (POI) vormen samen het verhaal van het Grenspark. Met behulp van dit 
digitale communicatiemiddel brengen we de cultuurgeschiedenis dichter bij de bewoners en 
bezoekers van het Grenspark.  
Het afgelopen half jaar zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
 Deelproject Natuurtheater 

Met de officiële presentatie van de gerealiseerde producties door de verschillende 
natuurtheatergidsen in de kasteeltuinen in Arcen juni 2017, is dit deelproject formeel en 
succesvol afgerond. Op 23 september 2018 zal met de opgeleide natuurgidsen in Burg 
Brüggen opnieuw een natuurtheaterfestival worden georganiseerd.  
 Deelproject realisatie Applicatie Cultuurgeschiedenis digitaal  

Doel van dit deelproject is de realisatie van een app voor de beleving van het Grenspark 
MSN. 
Na de inventarisatie van meer dan 2000 potentiële POI’s (Points of Interest) is er o.a. 
afhankelijk van de wandel- en fietsroutestructuur in samenwerking met de projectpartners een 
uiteindelijke selectie gemaakt van ca. 350 POI’s die thematisch verder zijn uitgewerkt en van 
verschillende media voorzien. De realisatie van de media is afgesloten. Op dit moment wordt 
er nog aan de techniek van de app. gewerkt, om de verschillende gemaakte mediale 
presentaties in de app op te nemen. Op donderdag 4 oktober 2018 is gepland de app te starten. 
De realisatie van de app duurt langer dan oorspronkelijk gepland. 
 Buitenmaatregelen 

De uitvoering van de verschillende buitenmaatregelen zijn met uitzondering van die bij de 
Burg Wassenberg aanzienlijk vertraagd.  
 Projectcoördinatie 

- In februari werd de 2e tussentijdse rapportage 2017 opgesteld. 
- Begin juni werd een eerste afroep van subsidiemiddelen 2017/2018 ingediend.  

 Verlenging projectduur 
Vanwege de achterstand bij de uitvoering van de buitenmaatregelen en de realisatie van de 
app. is intussen bij de euregio rijn-maas-noord een aanvraag voor de verlenging van de 
projectduur ingediend.  
Bij de aangevraagde verlenging is er dan ook nog voldoende tijd voor de marketing en 
communicatie van de app. 
  
3 Natuurboek MSN 

In nauwe samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) is in 
december 2017 het rijk geïllustreerd boek “Natuur voor elkaar in het Grenspark MSN” 
gepubliceerd (Nederlandse en Duitse editie). Het boek is uitgegeven door de Stichting 
Natuurpublicaties Limburg. Elk artikel in het boek is voorzien van een wandelroute, die via 
www.grenspark-msn.nl gedownload kan worden.  
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De Duitse 1e druk van 1.500 ex. was binnen drie weken uitverkocht. Inmiddels is een tweede 
oplage gerealiseerd.  
 
Dhr. Fegers vraagt naar ideeën voor toekomstige projecten. 
De secretaris geeft aan dat volgende thema’s voor een volgend project kunnen dienen: 

- bezoekersmanagement en monitoren bezoekersaantallen 
- Citizen Science – van bezoeker naar onderzoeker. Communicatie en voorlichting om 

bezoekers en gasten van gebieden te betrekken bij het monitoren van soorten. 
- uitwisseling van ervaringen bij het beheer van natuur en landschap o.a. beweiding en 

natuurontwikkeling 
- klimaatadaptatie – Grenspark als klimaatambassadeur en klimaatbestendige bossen 

 
Naar aanleiding hiervan merkt dhr. Fegers op, het ook interessant kan zijn om de gevolgen 
van de bruinkoolwinning te communiceren. 
 
Dhr. Puschmann, secretaris van het Duitse Naturpark Schwalm-Nette geeft aan, dat de 
bruinkoolwinning ook al tijdens de Naturparkschau 2015 aan de orde is geweest. De interesse 
van de burger voor de daarbij ter beschikking gestelde communicatiemiddelen was daarbij 
vrij gering. De secretaris zal hierover met de stad Mönchengladbach nader overleggen.  
 
Agendapunt 33.13 Rondvraag en sluiting 

- Dhr. Budde deelt mee dat het Duitse Naturpark Schwalm-Nette overweegt zijn naam 
te veranderen. In de komende vergadering zal hierover nader geïnformeerd worden.  

- Mw. Weich geeft aan dat samen met de Duitse partner overwogen wordt om de 
premiumwandelroutes uit te bouwen tot een zogenaamde Premiumwandelregio. 
Daartoe is een aparte certificering nodig. Het gaat erom rondom de 
premiumwandelroutes een aanvullend aanbod aan activiteiten, evenementen en 
gastronomie te ontwikkelen en deze als geheel te vermarkten en zich niet meer 
uitsluitend te beperken tot de wandelroutes. Dit zal de komende maanden verder 
gestalte krijgen.  

- Mw. Weich deelt verder mee dat er gesprekken gevoerd zijn om ook in de Maasduinen 
Premiumwandelroutes te realiseren. Deze zouden een goede aanvulling kunnen zijn op 
de premiumwandelroutes in het D-NL Grenspark MSN en de grensregio verder te 
sterken. 

 
De volgende vergadering van het algemeen besuur is gepland op vrijdag 30 november 2018 van 

9.00-10.30 uur in Roermond. 

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

 
 
Roermond, 30.11.2018 
 
 
 
Andreas Budde      Drs. Leo Reyrink 
Vorsitzender      Geschäftsführer 
     



 

 
 

 

 

Agendapunt:  34.3 

 

 

Thema:   Kiezen Duits lid voor het Dagelijks Bestuur  
 

 

Nadat dhr. Nießen niet langer werkzaam is in de Kreis Heinsberg is hij geen lid meer van het Dagelijks 

en het Algemeen bestuur van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. 

 

Het Duitse Naturpark Schwalm-Nette kiest op 23 november een opvolger voor het Algemeen Bestuur 

van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. 

 

 

Voorstel: 
 

Het algemeen bestuur van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette kiest uit zijn midden een Duitse 

vertegenwoordiger voor het Dagelijks Bestuur. 
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Agenda punt:  34.4.1 

 

Onderwerp:  ledenlijst algemeen bestuur Grenspark MSN 

 

Voorstel:    ter kennisname 

 

 

 

Ledenlijst algemeen bestuur Grenspark Maas-Swalm-Nette (stand per 30.11.2018) 

  

 

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. Ruijten Burgemeester dr. J. Hessels 

  

 

Gemeente Leudal  

Bestuurslid en plv. voorzitter AB/DB 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 en lid DB Plaatsvervangend bestuurslid 

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

 

 

Gemeente Venlo      

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Wethouder mw. M. Pollux-Linssen N.N.  
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Namens de Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 

 

 

Kreis Viersen  

Bestuurslid en voorzitter AB/DB 

Dezernent A. Budde 

 

Kreis Heinsberg 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Dr. F. Schmitz  M. Pillich  

   

Kreis Heinsberg 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

NN  A. Wilms  

   

Kreis Kleve  

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

F.-J. Draack J. Mailänder 

 

Stadt Mönchengladbach 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

T. Fegers      mw. E. Gils  

  

Kreis Viersen 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

mevr. A. Terporten mw. A. Feller  

 

Kreis Viersen 

Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

mw. M. Lipp mw. M. Mai 

 

 

 

Adviserende leden 

 

 

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

Afdelingshoofd Plaatsvervanger 

H. Kaiser R. Seelig 

 

 

Provincie Limburg 

Gedeputeerde Plaatsvervanger 

H. Mackus F. Dieters / mw. H. Gorissen 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

G. Kaltwasser 
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Agenda punt:  34.4.2 

 

Onderwerp:  overzicht van ingekomen en verzonden poststukken 

 

Voorstel:   ter kennisname 

 

 

 

 

Overzicht relevante poststukken sinds 29 juni 2018 

 

 

Ingekomen brieven 

 
Datum Afzender Thema 

10.10.2018 Provincie Limburg Beschikking subsidie 2019-2022 Grenspark MSN 

11.10.2018 Bezirksregierung Münster  
Beschikking verlenging INTERREG V-A project 

cultuurgeschiedenis digitaal 

12.10.2018 Duits Wandelinstituut Certificaten premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld 

 

 

 

 

 

Verzonden brieven  

 

Datum Geadresseerde Thema 

29.06.2018 Deelnemers en subsidiegevers Vastgestelde jaarstukken 2017 en begroting 2019  

06.08.2018 euregio rijn-maas-noord 
Aanvraag aanpassingen projectduur project INTERREG V-

A cultuurgeschiedenis digitaal 

08.08.2018 
Projectpartners, subsidiegevers en 

leden AB 

Uitnodiging lancering app “opsporen” op 4 oktober 2018 

Westzipfel/smalste stukje Nederland  

12.10.2018 
Projectpartners, subsidiegevers en 

leden AB 

Uitnodiging resultaten INTERREG V-A Natuur- en 

Bosbrandpreventie 26 oktober 2018 grensovergang 

Vlodrop-Station / Wegberg-Dalheim  
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Agenda punt:  34.4.3 

 

Onderwerp:  Privacyverklaring en beleidsdossier AVG 

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 september de hieronder weergegeven privacyverklaring (1) 

en het beleidsdossier AVG (2) vastgesteld.  De privacyverklaring is op de website van het 

Grenspark MSN opgenomen.  

 

Voorstel:    ter kennisname 

 

 

1 

Privacyverklaring 

 

Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is gevestigd in NL-6041 HZ Roermond, 

Kapellerpoort 1.  

Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Algemeen 

Op de website van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette vindt u informatie over natuur en 

landschap binnen het Grenspark, toeristische en recreatieve evenementen en bestemmingen in 

de regio, over grensoverschrijdende projecten. 

Contactgegevens: 

Kapellerpoort 1,  NL-6041 HZ Roermond, Tel. +31 475 386491, info@grenspark-msn.nl,  

www.grenspark-msn.nl 

Drs. Leo Reyrink is de Functionaris Gegevensbescherming van D-NL Grenspark Maas-Swalm-

Nette. Hij is te bereiken via info@grenspark-msn.nl 
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Persoonsgegevens die wij verwerken 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 

van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- E-mailadres indien u ons een contactformulier stuurt 

- Voor- en achternaam indien door u via het contactformulier aangegeven 

- Geslacht indien door u via het contactformulier aangegeven 

- Adresgegevens indien door u via het contactformulier aangegeven 

- Telefoonnummer indien door u via het contactformulier aangegeven 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 

zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder 

die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 

contact met ons op via info@grenspark-msn.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette analyseert het gedrag van bezoekers op de website 

om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van excursies en evenementen af te 

stemmen op voorkeuren.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen van gegevens die via contactformulieren werden ontvangen: 1,5 

jaar; tenzij wettelijk anders bepaald. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verstrekt principieel geen persoonsgegevens aan derden. 

Mocht dit echter nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, dan alleen in 

overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D-NL Grenspark Maas-

Swalm-Nette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar info@grenspark-msn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 

tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 

ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 

uw verzoek. D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette wil u er tevens op wijzen dat u de 

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 

info@grenspark-msn.nl 

 

Stand 30-11-2018 
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Beleidsdossier van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette 

Europese privacywetgeving 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

 

Naam en contact verantwoordelijke 

Drs. Leo Reyrink is de Functionaris Gegevensbescherming van D-NL Grenspark Maas-Swalm-

Nette. Hij is te bereiken via Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, tel. 0475 386491, 

info@grenspark-msn.nl, www.grenspark-msn.nl. 

 

Doel van verwerking van gegevens, betrokken doelgroepen en gegevens 

 

Contactformulier 

Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft op haar website een contactformulier voor 

vragen en  

opmerkingen door geïnteresseerden. Namen en e-mailadressen worden hierbij verplicht 

vermeld. Als mensen een zending via de post van ons verwachten delen ze op vrijwillige basis 

hun postadres mee. De gegevens die via dit contactformulier binnen komen worden enkel 

gebruikt om de mensen van dienst te zijn en hun vragen te beantwoorden. Er worden geen 

gegevens verzameld en de mails die via het contactformulier binnen komen worden gemiddeld 

na 1,5 jaar verwijderd; tenzij wettelijk anders bepaald. 

 

Evenementenkalender 

Om als aanbieder van excursies gebruik te kunnen maken van het evenementenkalender van 

het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette, d.w.z. om excursies via dit platvorm aan te kunnen 

bieden, wordt voor deze aanbieders een account op de website van het redactiesysteem van het 

Grenspark Maas-Swalm-Nette aangemaakt. Om te kunnen inloggen ontvangen aanbieders 

inloggegevens bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord. In de afzonderlijke evenementen 

worden op de website van Grenspark MSN telefoonnummers en evt. e-mail adressen voor 

aanmelding bekend gemaakt. Bij het eerste inloggen in het redactiesysteem moeten aanbieders 
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hun toestemming voor publicatie van hun evenementen geven en dit door een vinkje kenbaar 

maken. Deze luidt als volgt: 

Ik geef mijn toestemming dat de door mij ingevoegde evenementen in het gegevensbestand 

en in de gedrukte versie van het programma gepubliceerd worden en dat hiertoe 

persberichten en een newsletter aan geregistreerde mailadressen gestuurd kunnen 

worden. 

Verder worden persoonlijke gegevens door ons niet aan derden verder gegeven. 

 

Verzenden van E-Mail aan een groep ontvangers (newsletter, overige informatie) 

Het D-NL Grenspark verstuurd geen algemene newsletter waarvoor mensen zich kunnen 

aanmelden. Wel worden er in het kader van lopende projecten regelmatig newsletters aan een 

vaste groep projectpartners gestuurd en worden projectpartners en vrijwilligers in het kader van 

bepaalde thema’s regelmatig over lopende zaken geïnformeerd.  

Bij het verzenden van informatie aan een grotere groep waar de afzonderlijke ontvangers 

onderling niet met elkaar te maken hebben (projectpartners e.d.) maken we consequent gebruik 

van de BCC functie om te voorkomen dat iedereen in de groep de mailadressen van de anderen 

ontvangt.  

 

Gegevens op website MSN 

Per 25 mei 2018 worden geen adres gegevens van bestuurders van AB en DB via verslagen van 

bestuursvergaderingen op de website openbaar gemaakt. 

 

Verstrekken van data en verwijderingstermijnen 

Gegevens die het D-NL Naturpark Maas-Swalm-Nette ontvangt, zullen op geen enkel moment 

ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaand overleg met de betrokkenen. 

Bovendien zullen gegevens van derden die om informatie vragen via het contactformulier 

uiterlijk na 1,5 jaar worden verwijderd; tenzij wettelijk anders bepaald. 

 

Technische beveiliging van gegevens 

Het kantoor van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is altijd afgesloten wanneer het 

personeel niet aanwezig is. De pc's van de werknemers zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Dienovereenkomstig hebben vreemdelingen geen toegang tot gegevens en documenten. 

De gegevens van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette worden opgeslagen op een server 

die wordt onderhouden door een IT bedrijf uit Roermond. Er wordt dagelijks een backup van 

de gewijzigde gegevens gemaakt. Maandelijks wordt er een backup van alle gegevens gemaakt. 

Er is een gegevenswerkingsovereenkomst met het IT bedrijf. 



 
 

Agendapunt:  34.5 

 

Onderwerp:  Stand uitvoering projecten  
 

Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken betreffende de projecten mondeling toegelicht. 

 

Voorstel: ter kennisname 
 

 

 

 

Agendapunt:  34.6 

 

Onderwerp:  Project Ruiterroutenetwerk  
 

Tijdens de vergadering zal een uiteenzetting worden gegeven van de voorbereidingen voor een NL-

D ruiterrouteproject. 

 

Voorstel:   Bespreking projectidee 

 
 

 

 

Agendapunt:  34.7 

 

Thema:   Vergaderdata Algemeen Bestuur 2019  
 

Het dagelijks bestuur stelt de volgende vergaderdata voor de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur in 2019 voor: 

 

- vrijdag 28 juni 2019:          10.00 - 11.30 uur (D) 

- vrijdag 29 november 2019  10.00 - 11.30 uur (NL) 
 

Voorstel:   Besluiten vergaderdata 
 

 

 

 


