AANGENOMEN

M 2019-1
MOTIE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 februari 2019
Kennis genomen hebbende van de Gemeenschappelijke Verklaring, met instemming van aanwezige
Statenleden van de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Overijssel, vastgesteld door de
Commissie voor Bonds- en Europa-aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling (AfBuEuR) op 22
november in een otficiële commissievergadering van de Duitse Landtag;

Ovenregende dat de provincie Drenthe, al dan niet samen met de provincies Groningen, Fryslân en
Overijssel al meer dan 50 jaar bijzonder nauwe en vriendschappelijke betrekkingen met Nedersaksen
onderhoudt, intensief en succesvol samenwerkt met name in de grensregio van de provincies
Groningen, Drenthe en Overijssel en de Weser-Ems-regio. De samenwerking is voor het belangrijkste
deelfinancieel en organisatorisch geschoeid op de gemeenschappelijke implementatie van het
INTERREc-programma Deutschland-Nederland in de Eems Dollard Regio en de EUREGIO;
Overwegende dat het regeerakkoord van de Nedersaksische Landtag en de Nederlandse
regeringsverklaring beiden de wens tot samenwerking onderstrepen en de inspanningen
ondersteunen;
Ovenruegende dat het deelstaatparlement van Nedersaksen de deelstaatregering opgeroepen heeft tot
intensivering van de samenwerking, met name op terreinen als onderwijs, werkgelegenheid en

infrastructuur. Als basis hiervoor dient de nieuwe gemeenschappelijke Samenwerkingsagenda
Nederland-Nedersaksen en de bijbehorende governance;
Roept Gedeputeerde Staten van Drenthe op;
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2.
3.

4.

zich er in het kader van een gemeenschappelijke lobbyactiviteit bij de Europese Commissie
en het Europees Parlement voor in te zetten dat het INTERREG-programma DeutschlandNederland met voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan worden;
in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing,
overige instanties te verkennen hoe de obstakels voor een wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties opgeheven kunnen worden;
in overleg met de Nederlandse regering te verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders
op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 - buiten het INTERREG-subsidieprogramma om
- meerjarig gefinancierd kan worden;
in te zetten op verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen, met name de
Wunderline Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine en de
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En gaan over tot de orde van de dag
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