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Verslag van de 29
e
 vergadering van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Duits-Nederlands 

Grenspark Maas-Swalm-Nette op woensdag 20 april 2016 in Wassenberg 

 

Presentielijst 

Aanwezige (plv.) bestuursleden  

Dhr. A. Budde    plv. voorzitter, Kreis Viersen 

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

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

Dhr A. Reijnders   plv. bestuurslid, gemeente Beesel 

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

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

Dhr. W. van den Beucken gemeente Venlo 

Dhr. A. Walraven  gemeente Leudal 

Dhr. C. Wolfhagen  gemeente Roerdalen 

 

Adviserende bestuursleden  

Mw. H. Gorissen  provincie Limburg 

Dhr. R. Seelig    MKULNV NRW 

 

Medewerkers secretariaat  

Dhr. L. Reyrink  

S. Weich 

 

Gasten  

Dhr. J. Lalieu    gemeente Maasgouw 

Dhr. M. Puschmann  Naturpark Schwalm-Nette 

 

 

 
Agendapunt 29.1  Opening 
In afwezigheid van de voorzitter Jos Teeuwen opent de plaatsvervangende voorzitter dhr. Budde de vergadering 

en stelt vast, dat de vergadering bevoegd is besluiten te nemen. De volgende leden hebben zich afgemeld: mevr. 

Moussaoui (gemeente Roermond), dhr. Teeuwen (gemeente Venlo) en dhr. Smolenaars (gemeente Beesel). De 

heer Teeuwen als vertegenwoordiger van de gemeente Venlo is opgevolgd door wethouder Wim van den 

Beucken. Van Jos Teeuwen werd afgelopen vrijdag tijdens de openingsbijeenkomst van het INTERREG V-A 

projekt „Cultuurgeschichte digitaal“ in Wassenberg officieel afscheid genomen. Dhr. Budde begroet Wethouder 

Johann Lalieu van de gemeente Maasgouw en dhr. Reijnders. 

 

Agendapunt 29.2 Vaststellen verslag van de 28
e
  AB vergadering d.d. 26.11.2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Agendapunt 29.3 Mededelingen 

29.3.1 Ledenlijst algemeen bestuur 

Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

29.3.2 Overzicht van ingekomen en verzonden stukken 

Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

29.3.3 Mondelinge mededelingen 
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1.  Met de Stichting GroenHuis is een nieuw huurcontract gesloten voor de huur van kantoorruimte in het 

 GroenHuis in Roermond. 

2.  Wijziging gemeenschappelijke regeling: het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en de raden van 

de deelnemende Nederlandse gemeenten hebben m.u.v. Roerdalen intussen definitief ingestemd met de 

wijziging van de regeling. De gemeenteraad van Roerdalen zal naar verwachting morgen instemmen. 

Daarna volgt de bekendmaking van de gewijzigde regeling en kan de nieuwe regeling met ingang van 1 

juli 2016 in werking treden. 

 Het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette zal in de aansluitende vergadering twee verdere 

vertegenwoordigers kiezen voor het algemeen bestuur van het Grenspark MSN. In de eerstvolgende 

vergadering dien dan een Duits en een Nederlands lid voor het dagelijks bestuur te worden gekozen.  

 

Agendapunt 29.4 Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen besloten. 

 

Agendapunt 29.5 Jaarrekening 2015 
De jaarrekening wordt zonder verdere opmerkingen besloten. 

 

Agendapunt 29.6 Dechargeren van het dagelijks bestuur gemeenten 
Aan het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur unaniem decharge verleend. Dhr. Budde bedankt zich 

mede namens dhr. Teeuwen voor het geschonken vertrouwen.  

 

Agendapunt 29.7 Kiezen Nederlandse voorzitter 
Dhr. Walraven stelt als nieuwe voorzitter de heer Wim van den Beucken, wethouder van de gemeente Venlo 

voor.  Dhr. van den Beucken presenteert zich kort en nadat er geen verdere voorstellen gedaan worden, wordt 

dhr. van den Beucken unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. 

 

Agendapunt 29.8 Werkplan en begroting 2017 
Het werkplan en de begroting 2017 worden zonder verdere opmerkingen besloten. 

 

Agendapunt 29.9 Stand van zaken projecten en acquisitie 
 

INTERREG V-A Projekt Kulturgeschichte Digital 

Op vrijdag 15 april heeft een officiële bijeenkomst plaats gevonden ter ondertekening van de 

projectovereenkomst door de projectpartners.  

Door de projectpartners Stichting IKL, het Biologische Station Krickenbecker Seen en het Naturschutzstation 

Wildenrath worden op dit moment de inventarisaties van de cultuurhistorische elementen uitgevoerd. Tevens 

loopt de procedure voor de Europese aanbesteding voor de content en programmering van de drietalige app. De 

aanbesteding wordt in opdracht van het Grenspark MSN door het Inkoopcentrum Zuid uitgevoerd. 

Voor de uitvoering van het deelproject Natuurtheater is op basis van drie offertes de opdracht gegund voor de 

organisatie en uitvoering van de workshop voor natuurgidsen en toneelspelers. 

Met de planning en uitvoering van de buitenmaatregelen is begonnen:  

Venlo 

Infopunt oude stadsmuur De Luif 

Doolhof Kasteeltuinen Arcen 

Smalspoortunnels Tegelen 

Engerbach historisch centrum Tegelen 

Kapelle van Genooi 

Beesel 

Drakendorp 

Spaanse schans Fort St. Brigitte 
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Roermond 

Kasteel Ouborgh 

Wachtendonk 

Cultuurbelevenisroute Noord 

Brüggen 

Kazematten 

Wegberg 

Motte Aldeberg 

Wassenberg 

Lift voor mensen met beperkingen Bergfried  

 

Dhr. Wolfhagen vraagt in hoeverre er overeenkomsten zijn met het project AEZEL. Aangezien het in het project 

AEZEL in eerste instantie nog vooral om stambomen gaat zijn er op dit moment nog weinig aanknopingspunten. 

Door de regelmatige uitwisseling met de provincie Limburg, waar ook gewerkt wordt aan een digitale databank 

van cultuurhistorische elementen wordt dubbelwerk voorkomen. 

 

Dhr. Wolfhagen vraagt naar de mogelijkheid of er binnen het project nog verdere buitenelementen kunnen 

worden opgenomen. Indien bij de uit te voeren maatregelen middelen onbenut blijven kunnen deze in principe 

voor verdere maatregelen worden gebruikt. Daartoe is dan wel de goedkeuring van het programmamanagement 

van de euregio rmn nodig. 

 

Dhr. Fegers geeft aan, dat in Duitsland de Windows App Store nog een belangrijke rol speelt en het gewenst is de 

app niet alleen voor IOS en Android te programmeren maar ook voor Windows. In de aanbesteding is de 

Windows App niet als dwingende voorwaarde gesteld. De verdere ontwikkeling van de markt zal worden 

gevolgd, zo nodig kan de ontwikkeling voor overige App-Stores worden opgepakt. 

 

Dhr. Fegers verzoekt om het algemeen bestuur in de toekomst vooraf te informeren over eventuele openbare 

aanbestedingen van het Grenspark MSN. 

 

Dhr. Walraven vraagt waarom de App pas in 2017 operationeel wordt. De App wordt op basis van 200 POI‘s 

ontwikkeld, die met multimediale inhoud (film, foto’s, audio, augmented reality) worden gevuld. Bovendien is de 

app drietalig. Voor de vertaling is ook tijd nodig. Dhr. Walraven stelt voor om de inhoud van de app eerder te 

presenteren en de content daarna verder uit te breiden, de app kan dan al gebruikt worden ook al is de content nog 

niet compleet.   

 

INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie (in voorbereiding) 

Op 4 april werd op uitnodiging van de burgemeester van Roerdalen, mevr. de Boer-Beerta, het projectconcept 

aan potentiële projectpartners gepresenteerd. Ook werd het projectconcept met de euregio rmn en het kabinet van 

de gouverneur besproken.  

De geplande projectkosten bedragen € 900.000, -. Daarvan wordt voor € 450.000 subsidie aangevraagd uit het 

INTERREG V-A programma Nederland-Duitsland en € 135.000, - bij de provincie Limburg en de deelstaat 

NRW. De bijdrage van de ca. 20 projectpartners bedraagt minimaal € 180.000, -. 

Tijdens de bijeenkomst stemden de vertegenwoordigers van de grensgemeenten en belanghebbende organisaties 

in met het projectconcept. De volgende stap is de voorbereiding van de aanvraag, verdere acquisitie van de eigen 

middelen van de projectpartners en de schriftelijke bevestiging van de cofinanciering door de projectpartners. 

Inhoud van het project:  

 opstellen van risicobeheersplannen voor de NL-D Meinweg, NSG Brachter Wald/Elmpter Bruch en NP 

De Maasduinen 

 uitvoering van brandpreventieve maatregelen en maatregels voor bluswatervoorzieningen 

 uniforme plaatsbepalingsystematiek  
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 gemeenschappelijk  oefenen 

 voorlichting (eigenaren en bedrijven) 

 projectcoördinatie, administratie en accountant 

 

Dhr. Seelig vraagt of ook de Bundesforst aan het project deelneemt. Aangezien ook eigendommen van de 

Bondsrepubliek betroffen zijn, is de Bundesforst ook een potentiële projectpartner. 

 

Dhr. Seelig verzoekt aan te geven wie vanuit de natuurbescherming betrokken is. De natuurbeschermingsorganen 

van de Kreisen worden in het project betrokken en de biologische stations zijn voorzien als projectpartners. 

 

Natuurboek (in voorbereiding) 

In totaal zijn 18 artikelen geschreven. De werkgroep is begonnen met de eerste eindredactie en de vertaling van 

de teksten. 

 

Agendapunt 29.10 Overige 
Dhr Wolfhagen vraagt of de gemeente Niederkrüchten ook lid van het Grenspark MSN is. De gemeente 

Niederkrüchten is via de Kreis Viersen als deelnemer van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 

onderdeel van het Grenspark MSN. Het Grenspark MSN kent 7 gemeenten als Nederlandse deelnemers en het 

Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette als Duitse deelnemer. Het Duitse Naturpark Schwalm-Nette wordt 

gevormd door de Kreisen Kleve, Viersen en Heinsberg en de Stadt Mönchengladbach. 

 

De volgende vergadering van het algemeen bestuur is gepland op 23 november 2016. 

 

 

 

Wim van den Beucken     Drs. Leo Reyrink 

Voorzitter      Secretaris 

     

 


