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Inleiding 

a. Algemeen 
 In ons Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ hebben wij aangegeven dat wij met 

onze Duitslandagenda internationale kansen willen benutten. Per brief van 24 maart 2020, 
kenmerk 13/5.7/2020000559, hebben wij u geïnformeerd dat wij daartoe een nieuwe 
Drentse Duitslandagenda uitwerken voor de periode 2020-2023. Over de inhoud van deze 
agenda en onze ervaringen met de uitvoering van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020 
hebben wij op 3 juni 2020 gesproken met vertegenwoordigers vanuit uw Staten binnen de 
Statenwerkgroep Drents Europa Netwerk (DrEUn). De uitgewerkte conceptversie van de 
Drentse Duitslandagenda 2020-2023 is eveneens besproken binnen de Statenwerkgroep 
DrEUn op 4 november  2020.   

 
Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is nauwe samenwerking met onze partners in 
Nederland en Duitsland. Wij hebben de conceptversie van de Duitslandagenda daarom in 
oktober ter consultatie aangeboden aan een selectie van bestuurlijke partners in Nederland 
en Duitsland. Aan Nederlandse zijde betrof dit de colleges van Burgemeester en Wet- 
houders van de twaalf Drentse gemeenten, de Colleges van Bestuur van NHL Stenden  
Hogeschool, Alfa College en Drenthe College, de Dagelijkse Besturen van de waterschappen 
Vechtstromen en Hunze en Aa’s en de Dagelijkse Besturen van de Eems Dollard Regio (EDR) 
en de EUREGIO. Aan Duitse zijde hebben wij onze ‘buurkreisen’ Emsland en Grafschaft 
Bentheim gevraagd te reageren, evenals het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-
Ems (ArL Weser-Ems).  

 
De uitkomsten van de bestuurlijke consultatieronde en de bespreking binnen de Staten-
werkgroep DrEUn hebben wij meegenomen bij de uitwerking van de definitieve Drentse 
Duitslandagenda 2020-2023. Wij stellen uw Staten voor deze agenda nu vast te stellen. 

 
In de toelichting op dit Statenstuk hebben wij onder meer een korte terugblik opgenomen 
op de hoofdresultaten vanuit de vorige bestuursperiode en hebben wij de belangrijkste ele-
menten uit de Drentse Duitslandagenda 2020-2023, evenals de uitkomsten van de bestuur-
lijke consultatie voor u samengevat.  

b. Europese aspecten 
Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking en het slechten van grenzen  
vormen belangrijke onderdelen binnen het Europese cohesiebeleid. Een belangrijk in- 
strument in dit kader is het in ontwikkeling zijnde INTERREG-programma Deutschland- 
Nederland 2021-2027. Aanvullend heeft de Europese Commissie in 2017 een mededeling ge-
publiceerd, getiteld ‘Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions’ (COM 2017, 534), 
waarin het belang van bevordering van economische groei en cohesie in Europese grens-
regio’s wordt benadrukt. Op grond hiervan voert de Commissie bijvoorbeeld thans het pro-
gramma ‘b-solutions’ uit, gericht op het identificeren van en het zoeken naar innovatieve 
oplossingen voor obstakels voor grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Ook heeft 
de Commissie een voorstel gedaan voor een mechanisme waardoor bij grensoverschrijdende 
projecten de wet- en regelgeving van één van de betrokken lidstaten van toepassing kan 
zijn. 
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c. Economie/werkgelegenheid 
De Drentse Duitslandagenda 2020-2023 biedt het kader voor de Drents-Duitse samen- 
werking, onder meer gericht op het duurzaam versterken van de Drentse economie. De 
agenda sluit daarmee aan op de Economische Koers Drenthe 2020-2023. 

d. Participatie 
De Drentse Duitslandagenda is opgesteld in ambtelijke samenwerking met de gemeenten 
Emmen en Coevorden en de partners binnen het Rijnland Instituut. Aanvullend hebben wij, 
zoals hiervoor beschreven, de conceptagenda voor een bestuurlijke consultatie aangeboden 
aan een selectie van Nederlandse en Duitse partners. 

Advies  

1. De Drentse Duitslandagenda 2020-2023 vast te stellen.                  

Doelstelling uit de begroting 

1.4.04 Versterken van de samenwerking met Duitsland 
3.4.01 Wij benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleids-
doelstellingen 
3.4.03 Versterken van de samenwerking met Duitsland 
3.6.02 Inzet op wederzijdse grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (nationaal en internationaal) 
4.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht 
8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaaleconomische ontwikkeling van Zuid- en 
Oost Drenthe, samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost-Drenthe 

Argumenten 

1.1. Hiermee worden uw Staten in de gelegenheid gesteld om kaders te stellen met betrekking 
tot de beleidsprioriteiten en aanpak in relatie tot de samenwerking met Duitsland. 
In de Drentse Duitslandagenda 2020-2023, getiteld ‘Grenzeloos Verbinden’, worden de ver-
schillende aspecten van onze koers bijeengebracht in een strategisch kader voor de samen-
werking met Duitsland met als richtinggevende onderlegger ons Coalitieakkoord. Het  
betreft een leidraad voor onze inzet om internationale kansen te benutten en drempels en 
belemmeringen in de grensregio weg te nemen of af te bouwen door te investeren in duur-
zame betrekkingen en samenwerking met Duitse partners met een bijzondere focus op de 
aan ons grenzende deelstaat Nedersaksen.  

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Ten behoeve van de uitvoering van de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 worden proceskosten 
gemaakt. Het betreft onder meer vertaalkosten, de lidmaatschapsbijdrage aan de Association of 
European Border Regions en de cofinanciering voor de regioverbinder. In totaal gaat het om  
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€ 30.000,-- per jaar. Dit bedrag zal gelijkmatig verdeeld gedekt worden uit programma 1  
‘Besturen en samenwerken: kijkend over de grenzen heen’ en programma 3 ‘Regionale econo-
mie en werkgelegenheid: kansen benutten’ vanaf het begrotingsjaar 2021 t/m 2023, onder voor-
behoud van vaststelling van de Begrotingen 2021 tot en met 2023 door Provinciale Staten. 

Monitoring en evaluatie 

Monitoring en evaluatie vinden primair plaats binnen de reguliere planning- en controlcyclus 
vanuit de inhoudelijke programma’s. In aanvulling daarop zullen wij uw Staten eens per jaar via 
een brief informeren over onze inspanningen in relatie tot de samenwerking in Duitsland en  
Europa, bezien vanuit onze Duitslandagenda en onze Europese agenda. 

Communicatie  

Wij zullen de door uw Staten vastgestelde Drentse Duitslandagenda 2020-2023 aanbieden aan 
onze Nederlandse en Duitse partners.  

Bijlagen 

1. Drentse Duitslandagenda 2020-2023 
2. Voortgangsrapportage Actieagenda Grensoverschrijdende Economie & Arbeid 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
Assen, 3 november 2020 
Kenmerk: 45/5.12/2020002073 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
mb/coll. 
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Drentse Duitslandagenda 2020-2023 
In de Drentse Duitslandagenda 2020-2023, getiteld ‘Grenzeloos Verbinden’, brengen wij op basis 
van ons Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ in een strategisch kader voor de samen-
werking met Duitsland de verschillende aspecten van onze koers bijeen. Het betreft een leidraad 
voor onze inzet om internationale kansen te benutten en drempels en belemmeringen in de 
grensregio weg te nemen of af te bouwen door te investeren in duurzame betrekkingen en  
samenwerking met Duitse partners met een bijzondere focus op de aan ons grenzende deelstaat 
Nedersaksen. Wij trekken daarbij samen op met het Rijk, (grens)provincies, gemeenten, water-
schappen en maatschappelijke organisaties. 
 
De Drentse Duitlandsagenda is geen beleidsinhoudelijke agenda, maar vormt facetbeleid gericht 
op samenwerking met Duitsland als onderdeel van onze integrale public affairs-strategie in ver-
binding met Den Haag en Europa. Een agenda die aangeeft waar de focus ligt van ons handelen 
in de samenwerking met Duitse partners en weergeeft waar de inhoudelijke accenten liggen en 
wat de meest relevante instrumenten zijn om onze doelen te realiseren. De thematische uit- 
werking van onze inzet in concrete acties vindt plaats binnen de verschillende inhoudelijke be-
leidskaders en maakt daarom geen onderdeel uit van onze Duitslandagenda.  
 
1. Kern van de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 
Om de sociaal-maatschappelijke en economische integratie in de grensregio te bevorderen en 
internationale kansen te benutten, is de afgelopen decennia geïnvesteerd in goede betrek- 
kingen met de Duitse buren. In de vorige bestuursperiode zijn daarbij positieve ervaringen op-
gedaan met het uitvoeren van een Drentse Duitslandagenda als rode draad voor de grensover-
schrijdende samenwerking. Met de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 willen wij voortbouwen 
op het fundament dat is gelegd, waarbij naast de bevordering van de brede welvaart in de 
Drents-Duitse grensregio ook wordt gekoerst op samenwerking met Duitsland als sterke bond-
genoot in Europa. Daartoe zijn in de Duitslandagenda vier sporen uitgewerkt: investeren in 
duurzame betrekkingen, samenwerken en kennisdelen, stimuleren en ondersteunen van grens-
overschrijdende initiatieven en het benutten van kansen in Europa vanuit het oogpunt van lobby 
en het benutten van fondsen. De nadruk wordt daarbij gelegd op vijf opgaven: handelsbevor-
dering en mkb-samenwerking, waterstof als gemeenschappelijke aanjager voor de energie- 
transitie, grensoverschrijdend personenvervoer op de spoorverbinding Emmen-Rheine, een  
360-graden-arbeidsmarkt en een verbonden grensregio, bijvoorbeeld door het stimuleren van 
grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van sport, vrijetijdseconomie, zorg en cultuur. 
Op 4 november 2020 is met de werkgroep DrEUn besproken dat wij binnen een verbonden 
grensregio nadrukkelijk aandacht hebben voor enerzijds het grenzeloos verbinden van de Duitse 
en Nederlandse jongeren en anderzijds het versterken van de Drentse vrijetijdseconomie.  
 
2. Terugblik op de vorige bestuursperiode 
In de afgelopen jaren hebben wij samen met onze partners tal van acties ondernomen om grens-
barrières te slechten, grensoverschrijdende kansen te verzilveren en te bouwen aan duurzame 
betrekkingen met onze Duitse buren. De belangrijkste ambitie die hieraan ten grondslag ligt, is 
dat Drenthe ook op de lange termijn een goed vestigingsklimaat kent en aantrekkelijk is om te 
wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Hierna volgt een korte terugblik op de hoofd-
resultaten uit de vorige bestuursperiode. 
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De Drentse Duitslandagenda als beleidsinstrument 
In 2017 hebben wij ons integrale beleid, gericht op de samenwerking met Duitsland, voor het 
eerst vastgelegd in een Drentse Duitslandagenda. Uit onze ervaringen de afgelopen jaren is ge-
bleken dat wij hiermee niet alleen richting geven aan ons eigen handelen, maar dat dit ook  
helderheid biedt aan onze partners in Nederland en Duitsland als het gaat om onze ambities en 
beleidsprioriteiten. Uit de contacten met onze partners blijkt dat dit zeer gewaardeerd wordt en 
dat dit het samenwerkingsproces ondersteunt. Het feit dat wij als provincie Drenthe een eigen 
Duitslandagenda hebben, laat ook zien dat wij de bilaterale en grensoverschrijdende  
samenwerking zien als een belangrijk integraal onderdeel van ons beleid. Waar Drenthe de eer-
ste Nederlandse decentrale overheid was met een Duitslandagenda, hebben inmiddels diverse 
andere provincies, regio’s en steden dit voorbeeld gevolgd.  
 
Samenwerking Nederland-Nedersaksen 
Het vinden van de juiste gesprekspartner, op het juiste niveau, vergt kennis en een goed net-
werk. De verkenning ten behoeve van de samenwerking tussen Nederland en Nedersaksen  
onder leiding van de commissaris van de Koning van Groningen, de heer Paas, heeft geleid tot 
een nieuwe Samenwerkingsagenda met bijbehorende afspraken over de organisatie van de  
binationale en grensoverschrijdende samenwerking. Op basis van het vertrouwen en de energie 
die hierdoor zijn ontstaan, heeft de samenwerking tussen beide landen een enorme impuls  
gekregen. In aanvulling daarop is ook aan Nederlandse zijde het samenwerkingsproces tussen 
Rijk, provincies, gemeenten en euregio ’s opnieuw ingericht. Ten slotte zijn de politiek-bestuur-
lijke contacten versterkt, onder meer door Parlamentariertreffen vanuit uw Staten met vertegen-
woordigers vanuit de Landtag van Nedersaksen en de Kreistage van de Landkreisen Emsland en 
de Grafschaft Bentheim. 
 
Personenspoorverbinding Emmen-Rheine 
Een directe personenspoorverbinding met Duitsland komt steeds dichterbij. Samen met de  
Bentheimer Eisenbahn AG, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de gemeenten Emmen en  
Coevorden, de Stadt Nordhorn en de Samtgemeinden Neuenhaus en Emlichheim wordt gewerkt 
aan de realisatie per 1 januari 2025. Daarnaast zijn ook het Nedersaksische Ministerium für  
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, het Landesnachverkehrsgesellschaft  
Niedersachsen, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Wij hebben 
ProRail een opdracht verstrekt om aan Nederlandse zijde de randvoorwaarden uit te werken 
voor realisatie en zijn met de Duitse buren in gesprek over een gezamenlijk plan voor de finan-
ciering van de benodigde investeringen en de exploitatie. 
 
Internationaal Natuurpark Moor-Veenland 
Onder de titel ‘Grenzeloos Veen’ is met ondersteuning vanuit het INTERREG-programma  
Deutschland-Nederland volop geïnvesteerd in natuurontwikkeling en de toeristische infra- 
structuur in het Bargerveen. Er zijn hydrologische maatregelen getroffen om het veengebied nat 
te houden, bijvoorbeeld door de aanleg van waterbuffers en een grenskade. In aanvulling 
daarop is ten behoeve van de begrazing van het veenweidegebied een schaapskooi gerealiseerd 
met aangrenzend een horecapunt. 
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Rijnland Instituut 
Het Rijnland Instituut heeft op verzoek van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen een 
Masterplan 2020-2024 geschreven ten behoeve van de ontwikkeling van het netwerk tot een  
expertisecentrum met een zelfstandige rechtspositie, gericht op grensoverschrijdend wonen, 
werken, studeren, onderzoeken en leven. Vanuit de provincie Drenthe is ten behoeve van de 
ontwikkeling van het Rijnland Instituut in 2018 en 2020 een subsidie verstrekt aan de Stichting 
NHL Stenden Hogeschool als penvoerder van het instituut. In aanvulling daarop is door het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met het  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een subsidie verstrekt om een aanbeveling  
uit te werken voor binationale curricula voor twee mbo-beroepen. 
 
Arbeidsmarkt 
Vanuit het ‘Koepelproject Arbeidsmarkt Noord’, dat wordt gefinancierd vanuit het INTERREG-
programma Deutschland-Nederland, zijn diverse projecten opgezet die bijdragen aan een grens-
overschrijdende arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn ‘Sorgen für, Sorgen dass’ (bevordering 
van wederzijdse stages in de zorg), PraktiTrans (bevordering van werk en stage in het buurland) 
en ‘Vroege buurtaal’ (stimulering buurtaalonderwijs op basisscholen). Vanuit het GrensInfoPunt 
Eems Dollard Regio (GIP EDR) zijn diverse spreekuren georganiseerd op locaties in Winschoten, 
Groningen en Emmen voor werkgevers en werkzoekenden. 
 
Toerisme en recreatie 
Steeds meer Duitse toeristen weten Drenthe te vinden als korte of lange vakantiebestemming. 
Vanuit Marketing Drenthe zijn specifieke campagnes uitgevoerd gericht op de Duitse toerist en 
er zijn evenementen georganiseerd voor Drentse ondernemers in de toeristische sector om hen 
te helpen beter in te spelen op de wensen van Duitse klanten. Het Drents Museum en de  
Kunsthalle Emden hebben voor het eerst een grensoverschrijdende tentoonstelling georga- 
niseerd. Daarnaast is ingezet op de restauratie van cultureel erfgoed (diverse grenspalen),  
samenwerking tussen Geopark De Hondsrug en het Duitse geopark Terra Vita en samenwerking 
op het gebied van immaterieel erfgoed met de Emsländische Landschaft. 
 
Handelsbevordering en innovatie 
Op basis van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen 2017-2021’ zijn diverse acties ont-
plooid om Drentse ondernemers te helpen met export en handel in relatie tot Duitsland, onder 
meer door de organisatie van evenementen en webinars vanuit het programma ‘Ik ben Drents 
Ondernemer’ (IBDO) en ondersteuning bij missies en beurzen (bijvoorbeeld de Hannover Messe 
en de Grüne Woche in Berlijn). Op het gebied van het stimuleren van grensoverschrijdende inno-
vatie en mkb-samenwerking zijn diverse INTERREG-projecten gerealiseerd door coalities te  
bouwen en provinciale cofinanciering beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van 
healthy ageing, biobased economy, bionica, groene chemie, gebruik van sensortechnologie, be-
vordering van digitalisering in het mkb, innovatie in landbouw en voedsel en de transitie naar 
een duurzame energievoorziening. In aanvulling daarop is een project gerealiseerd om startups 
vanuit een grensoverschrijdende context te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
 
INTERREG-programma Deutschland – Nederland 
Samen met onze partners hebben wij binnen het INTERREG-programma Deutschland –  
Nederland 2014-2020 diverse projecten gecofinancierd die bijdragen aan de versterking van de 
cohesie in de grensregio ofwel aan de versterking van de innovatiekracht van het mkb. Het  
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betreft tot op heden (stand per oktober 2020) 33 projecten met een totale provinciale cofinan-
ciering van circa € 2,4 miljoen.  
 

3. Consultatie van onze partners in Nederland en Duitsland 
Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is nauwe samenwerking met onze partners in  
Nederland en Duitsland. Het concept van de Drentse Duitslandagenda hebben wij daarom ter 
consultatie aangeboden aan een selectie van bestuurlijke partners in Nederland en Duitsland. 
Hieruit is gebleken dat door de betrokken partners de in de agenda benoemde thema’s en  
opgaven breed worden gedeeld en dat er een grote mate van bereidheid is om met ons samen 
te werken.  
 

4. Voortgangsrapportage Actieagenda Grensoverschrijdende Economie en Arbeid 
In 2017 heeft het Actieteam Grensoverschrijdende Economie & Arbeid, bestaande uit vertegen-
woordigers van euregio ‘s, grensprovincies, grensgemeenten, Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten (VNG), MKB-Nederland en de rijksoverheid, een actieagenda gepubliceerd waarin 
veertig acties worden beschreven die moeten worden uitgevoerd om de grensoverschrijdende 
samenwerking met Duitsland en België te bevorderen. Op 7 juli 2020 heeft de staatssecretaris 
van BZK een rapportage aan de Tweede Kamer gestuurd die per thema de voortgang van de  
actiepunten beschrijft mede op basis van input vanuit betrokken grensprovincies en grensge-
meenten. Waar het de samenwerking met Nedersaksen betreft, raakt de voortgang op deze  
actiepunten onze inspanningen met betrekking tot de uitvoering van onze Duitslandagenda en 
de Samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen als instrumentele pijler daarvan. Derhalve 
bieden wij u deze voortgangsrapportage ter informatie aan als bijlage bij de Drentse Duitsland-
agenda 2020-2023.  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 november 2020, kenmerk 
5.12/2020002073; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 vast te stellen. 
 
 
Assen, 3 februari 2021 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter   , griffier 
 
mb/coll.  
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VOORWOORD

Vanwege haar ligging maakt Drenthe in economisch en sociaal-maatschappelijk 
opzicht deel uit van een regio die de landsgrens met Duitsland overschrijdt. 
Bovendien werken we op basis van gedeelde economische en politieke belangen 
nauw samen met onze Duitse buren in Europa. De manier waarop wij omgaan met 
onze betrekkingen met Duitsland is daarom voor Drenthe van grote betekenis. 

In de vorige bestuursperiode zijn positieve ervaringen opgedaan met het uitvoeren 
van een Drentse Duitslandagenda als rode draad voor de grensoverschrijdende 
samenwerking door alle beleidsprogramma’s heen. Op het gebied van bijvoorbeeld 
innovatie, economie, mobiliteit, energie, toerisme en cultuur werken wij in 
toenemende mate samen met Duitse partners aan gedeelde maatschappelijke 
opgaven en het benutten van grensoverschrijdende kansen die bijdragen aan 
de leefbaarheid, het welzijn en de welvaart in de Drents-Duitse grensregio. Een 
vriendschappelijke, intensieve en vruchtbare samenwerking die voor partijen aan 
beide zijden van de grens concrete resultaten oplevert. Daarom zetten wij deze 
samenwerking onverminderd en met veel energie voort. 

De corona-crisis heeft laten zien dat 
globale en Europese ontwikkelingen 
ook een substantieel effect 
hebben op de samenwerking in de 
grensregio met Duitsland. Besluiten 
en voorschriften worden soms in 
samenhang bezien, maar veelal ook 
los van elkaar en soms is de uitwerking 
zelfs tegenstrijdig, waardoor de 
integratie tussen Nederland en 
Duitsland juist af- in plaats van 
toeneemt. Tegelijkertijd hebben onze 
langjarige betrekkingen er ook toe 
geleid dat Nederland, Nedersaksen en 
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VORWORT

Aufgrund seiner Lage ist Drenthe in gesellschaftlicher sowie sozioökonomischer Hinsicht 
Teil einer grenzübergreifenden Region mit Deutschland. Zudem arbeiten wir aufgrund 
der gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Interessen in Europa eng mit unseren 
deutschen Nachbarn zusammen. Daher ist die Art unserer Beziehungen zu Deutschland 
von großer Bedeutung für Drenthe. 

In der vorigen Amtszeit haben wir mit einer Drenther Deutschlandagenda als rotem 
Leitfaden für die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen aller politischen 
Programme positive Erfahrungen gemacht. Im Zusammenhang mit Themen wie 
beispielsweise Innovation, Wirtschaft, Mobilität, Energie, Tourismus und Kultur 
arbeiten wir zunehmend zusammen mit deutschen Partnern an unseren gemeinsamen 
gesellschaftlichen Zielen sowie der Nutzung grenzübergreifender Chancen, die zur 
Lebensqualität beitragen und dem Wohlbefinden beziehungsweise dem Wohlstand 
in der Grenzregion Deutschland-Drenthe zuträglich sind. Dabei handelt es sich um 
eine freundschaftliche, intensive und fruchtbare Zusammenarbeit, die für die Parteien 
an beiden Seiten der Grenze konkrete Ergebnisse erbringt. Daher setzen wir diese 
Zusammenarbeit uneingeschränkt und mit viel Energie fort. 

Die Coronakrise hat gezeigt, dass globale und europaweite Entwicklungen auch starke 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Grenzregion mit Deutschland haben. 
Manchmal werden die Beschlüsse und Vorschriften im Zusammenhang häufig, aber 
auch unabhängig voneinander betrachtet; und manchmal entstehen daraus sogar 
entgegengesetzte Maßnahmen, sodass die Integration zwischen den Niederlanden 
und Deutschland geschwächt statt gestärkt wird. Gleichzeitig haben unsere 
langjährigen Beziehungen auch dazu geführt, dass die Niederlande, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen gemeinsam eine grenzübergreifende Taskforce Corona 
ins Leben gerufen haben, um Grenzprobleme durch den unterschiedlichen Umgang 
mit der Krise zu beheben. Zudem konnten wir uns bei der Bundesregierung in Berlin 
erfolgreich für die weitere Öffnung der deutsch-niederländischen Grenze einsetzen. 
Dies zeigt, dass sich die nachhaltige Investition in die Stärkung der bilateralen 
Beziehungen mit Deutschland lohnt und insbesondere auch nach der Coronakrise 
weiterhin unserer Aufmerksamkeit bedarf. 



Noordrijn-Westfalen samen een Grensoverschrijdende Taskforce Corona hebben 
ingericht om grensknelpunten door verschillen in crisisaanpak op te lossen. 
Bovendien is gezamenlijk succesvol bij de Bondsregering in Berlijn gepleit voor het 
openhouden van de Duits-Nederlandse grens. Dit laat zien dat blijvend investeren 
in het versterken van de bilaterale betrekkingen met Duitsland loont en zeker post-
corona onze aandacht nodig blijft hebben. 

In de voorliggende Drentse Duitslandagenda 2020-2023, getiteld ‘Grenzeloos 
verbinden’, brengen we de verschillende aspecten van onze koers bijeen in een 
strategisch kader voor de samenwerking met Duitsland met als richtinggevende 
onderlegger ons Coalitieakkoord. Het betreft een leidraad voor onze inzet om 
internationale kansen te benutten en drempels en belemmeringen in de grensregio 
weg te nemen of af te bouwen door te investeren in duurzame betrekkingen 
en samenwerking met Duitse partners met een bijzondere focus op de aan ons 
grenzende deelstaat Nedersaksen. Wij trekken daarbij samen op met het Rijk, 
buurprovincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Op basis van onze ervaringen en onze inhoudelijke koers is in deze nieuwe agenda 
een slag gemaakt als het gaat om het aanbrengen van focus voor wat betreft onze 
inzet. Daarnaast hebben wij de ambitie om de Duitslandagenda nadrukkelijker te 
verbinden aan onze Europese agenda door samen te werken met Nedersaksen 
aan het beïnvloeden van het beleid van Europese instellingen en het bevorderen 
van Europese investeringen in onze gemeenschappelijke grensregio. Hiermee 
versterken we onze inzet in Europa én ons partnerschap met onze Duitse buren. 

Tjisse Stelpstra 
Portefeuillehouder Duitsland & Europa
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In der vorliegenden Drenther Deutschlandagenda 2020-2023 mit dem Titel 
„Grenzenlos verbinden“ bündeln wir die einzelnen Aspekte unseres Konzepts in 
einem strategischen Rahmen für die Zusammenarbeit mit Deutschland, wobei 
unsere Koalitionsvereinbarung als richtungsweisende Grundlage gilt. Dies dient als 
Leitfaden für unsere Bemühungen, die internationalen Chancen zu nutzen sowie 
vorhandene Schwellen und Barrieren in der Grenzregion durch die Investition in 
nachhaltige Beziehungen und die Zusammenarbeit mit deutschen Partnern zu 
eliminieren oder zumindest abzubauen, wobei der Schwerpunkt insbesondere 
auf dem benachbarten Bundesland Niedersachsen liegt. Dabei arbeiten wir 
mit der niederländischen Regierung, den benachbarten Provinzen, Kommune, 
Wasserbehörden und gesellschaftlichen Organisationen zusammen.

Auf Basis unserer Erfahrungen und unserer inhaltlichen Ausrichtung wurde in 
dieser neuen Agenda ein wichtiger Meilenstein in Bezug auf die Vorgabe eines 
Schwerpunkts für unser Engagement erreicht. Außerdem streben wir danach, 
die Deutschlandagenda deutlicher an unsere europäische Agenda anzuknüpfen, 
indem wir uns gemeinsam mit Niedersachsen für die Beeinflussung der Politik 
der europäischen Organe und die Förderung europäischer Investitionen in unsere 
gemeinschaftliche Grenzregion einsetzen. Dadurch stärken wir unseren Einfluss in 
Europa sowie die Partnerschaft mit unseren deutschen Nachbarn. 

Tjisse Stelpstra 
Regionalminister für Deutschland- und  
Europaangelegenheiten
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ONZE MISSIE

Met het oog op het versterken van de leefbaarheid en de brede welvaart in 
Drenthe zetten wij in op het intensiveren van onze economische en politiek-
bestuurlijke betrekkingen met Duitsland. Onze missie op dit punt bestaat uit 
twee componenten: het werken aan een geïntegreerde grensregio en een sterk 
bondgenootschap in Europa. 

Werken aan een geïntegreerde grensregio
Wij streven naar de ontwikkeling van een geïntegreerde grensregio, waar grenzeloos 
wonen, werken, studeren en leven geen wens is, maar realiteit. Een regio die zo 
min mogelijk drempels opwerpt, en daardoor burgers, ondernemers, overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uitnodigt tot samenwerking, 
zodat de grensregio optimaal kan profiteren van grensoverschrijdende kansen en 
agglomeratievoordelen op basis van een blik van 360 graden met de voeten op 
de grens in plaats van met de rug naar de grens. Dit biedt kansrijke perspectieven 
aan onze werkzoekenden, studenten en ondernemers. En ook andersom. Het 
kennen van en aanpassen aan elkaars cultuur en het spreken van elkaars taal zijn 
daarbij cruciaal om drempels te verminderen en samenwerking te bevorderen. In 
ons Coalitieakkoord hebben we daarom specifiek aangegeven in te willen zetten 
op Duits in het onderwijs. 

Natuurlijk realiseren wij ons terdege dat we nog een lange weg te gaan hebben. 
En dat verschillen in taal, cultuur, onderwijs, instituties, fiscale systemen en 
socialezekerheidsstelsels nog altijd een sta-in-de-weg zijn voor een optimale 
werking van de economie en arbeidsmarkt in de Drents-Duitse grensregio. 
Hindernissen die zullen blijven bestaan. Tegelijkertijd valt er nog een wereld te 
winnen.

UNSERE MISSION

Zur Verbesserung der Lebensbedingungen und des Wohlstands breiter 
Bevölkerungsschichten in Drenthe bemühen wir uns um die Intensivierung unserer 
wirtschaftlichen sowie politischen / verwaltungstechnischen Beziehungen zu 
Deutschland. In dieser Hinsicht bezieht sich unsere Mission auf zwei Aspekte: das 
Streben nach einer integrierten Grenzregion und einer starken Allianz in Europa. 

Das Streben nach einer integrierten Grenzregion
Wir streben die Entwicklung einer integrierten Grenzregion an, in der grenzenloses 
Wohnen, Arbeiten und Leben kein Wunsch, sondern Wirklichkeit ist. Eine Region, 
die möglichst wenig Schranken errichtet und dadurch ihre Einwohner, Unternehmer, 
Behörden, Forschungseinrichtungen und gesellschaftlichen Organisationen zur 
Zusammenarbeit einlädt. Sodass unsere Grenzregion die grenzübergreifenden 
Potenziale und Bündelungsvorteile optimal nutzen kann, indem wir eine 360 Grad-
Perspektive mit den Füßen auf der Grenze einnehmen, statt mit dem Rücken zur 
Grenze zu stehen. Damit bieten sich unseren Arbeitssuchenden, den Studenten 
und Unternehmern hervorragende Perspektiven. Und umgekehrt. Die Kenntnis 
der und die Anpassung an die jeweils andere Kultur sowie die Beherrschung der 
jeweils anderen Sprache sind dabei unabdingbar, um vorhandene Schwellen 
zu verringern und die Zusammenarbeit zu fördern. Daher haben wir in unserer 
Koalitionsvereinbarung speziell darauf hingewiesen, dass wir uns für das Erlernen 
der deutschen Sprache im Schulunterricht einsetzen werden. 

Natürlich sind wir uns durchaus davon bewusst, dass wir noch einen langen 
Weg vor uns haben. Und dass die Unterschiede in Bezug auf die Sprache, Kultur, 
Bildung, Institutionen, Steuer- und Sozialversicherungssysteme dem reibungslosen 
Funktionieren der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts in der Grenzregion zwischen 
Deutschland und Drenthe noch immer im Weg stehen. Diese Hindernisse werden 
auch weiterhin bestehen bleiben. Gleichzeitig ist diesbezüglich aber auch noch sehr 
viel möglich.
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Eine starke Allianz in Europa
Was den Handel und die Innovationsbemühungen betrifft, sind die Niederlande 
und Deutschland starke Partner. Unsere Wirtschaftssysteme sind eng miteinander 
verknüpft, wobei der Schwerpunkt auf dem Export liegt, insbesondere ins 
europäische Ausland. Wir streben starke Handelsbeziehungen mit Deutschland an, 
die zu einem nachhaltigen Wachstum der Wirtschaft in Drenthe und der Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit und der Verdienstmöglichkeiten der Unternehmen in 
Drenthe sowie der Forschungseinrichtungen im europäischen Markt beitragen. 
Außerdem nutzen wir unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den deutschen 
Nachbarn auch dazu, im europäischen Kontext in der Lobby der europäischen 
Organe bei der Durchsetzung unserer gemeinschaftlichen Interessen und Ziele 
schlagkräftiger zu werden. Beispielsweise in Bezug auf den Abbau der Grenzeffekte, 
die gewünschte Harmonisierung der politischen Gestaltung und die gezielte 
Nutzung der europäischen Strukturfonds. Unser wichtigster Kooperationspartner 
in diesem Zusammenhang ist das Bundesland Niedersachsen.

Een sterk bondgenootschap in Europa
Nederland en Duitsland zijn sterke partners op het gebied van handel en innovatie. 
Onze economieën zijn nauw verweven en gericht op export, met name met 
landen binnen Europa. Wij streven naar een sterke handelsrelatie met Duitsland, 
die bijdraagt aan duurzame groei van de Drentse economie en het vergroten 
van de concurrentiekracht en het verdienvermogen van Drentse ondernemers en 
kennisinstellingen op de Europese markt. Onze economische samenwerkingsrelatie 
met de Duitse buren benutten we tevens om meer slagkracht te organiseren 
op Europese schaal in de lobby richting de Europese instellingen op basis van 
gedeelde belangen en opgaven. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beperken 
van grenseffecten, gewenste beleidsharmonisatie en het gericht inzetten van 
Europese structuurfondsen. Onze primaire samenwerkingspartner is daarbij de 
deelstaat Nedersaksen. 
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ONZE INZET

Het besef dat de samenwerking met Duitsland loont, wordt breed gedeeld binnen 
de Drentse samenleving. Onze inwoners en ondernemers zien in toenemende 
mate kansen om over de grens te werken, te ondernemen, te studeren en te 
recreëren. En andersom geldt dat ook. Bijna alle beleidsterreinen kennen dan ook 
een grensoverschrijdende dimensie. 

Om de samenwerking met Duitsland gerichter vorm te kunnen geven vanuit 
onze Duitslandagenda, kiezen wij ervoor om onze inzet te focussen op een vijftal 
beleidsopgaven:
• Handelsbevordering en mkb-samenwerking
• Grensoverschrijdend personenvervoer
• Waterstof als gemeenschappelijke aanjager van de energietransitie
• Een 360-graden-arbeidsmarkt
• Een verbonden grensregio

De thematische beleidskaders die op basis van het Coalitieakkoord zijn uitgewerkt, 
zijn hiervoor richtinggevend en bepalen de inhoudelijke focus. 

Handelsbevordering en mkb-samenwerking
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en de op één na 
grootste exporteur ter wereld. Ook voor Drentse ondernemers is Duitsland een 
belangrijke exportbestemming met veel zakelijke kansen. Een groeiend aantal 
ondernemers is dan ook al over de grens actief. Vanuit onze 'Economische Koers 

Drenthe 2020-2023' stimuleren 
wij het Drentse mkb om zaken te 
doen in Duitsland. Dat doen wij 
bijvoorbeeld door ondernemers te 
adviseren over het benutten van 
exportkansen en het bevorderen 
van kennisuitwisseling over 
internationaal zakendoen met de 

UNSER ENGAGEMENT

Die Erkenntnis, dass sich die Zusammenarbeit mit Deutschland auszahlt, ist in der 
Gesellschaft in Drenthe gut angekommen. Die Bevölkerung und die Unternehmer 
in Drenthe erkennen zunehmend die Möglichkeit, grenzüberschreitend zu arbeiten, 
Geschäfte zu treiben, zu studieren und auch die Freizeit im anderen Land zu 
verbringen. Und das gilt auch andersherum. Daher haben fast alle Politikbereiche 
auch eine grenzübergreifende Dimension. 

Um die Zusammenarbeit mit Deutschland gemäß unserer Deutschlandagenda 
gezielter gestalten zu können, konzentrieren wir uns in erster Linie auf fünf 
politische Handlungsschwerpunkte:
• Handelsförderung und Zusammenarbeit der KMU
• Grenzüberschreitende Personenbeförderung
• Wasserstoff als gemeinschaftlicher Impuls der Energiewende
• Ein 360-Grad-Arbeitsmarkt
• Eine verbundene Grenzregion

Dafür sind die strategischen Politikrahmen, die sich gemäß der Koalitionsvereinbarung 
herauskristallisiert haben, richtungweisend und bestimmen auch den inhaltlichen 
Schwerpunkt. 

Handelsförderung und Zusammenarbeit der KMU
Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Niederlande und der zweitgrößte 
Exporteur der Welt. Auch für Unternehmer in Drenthe ist Deutschland eine wichtige 
Exportdestination mit einer Vielzahl von Geschäftsmöglichkeiten. Daher betätigt 
sich eine steigende Zahl von Unternehmern auch bereits grenzübergreifend. Gemäß 
unserem Leitfaden 'Economische Koers Drenthe 2020-2023' regen wir die Mittel- 
und Kleinbetriebe in Drenthe dazu an, sich geschäftlich in Richtung Deutschland 
zu orientieren. Dazu informieren wir die Unternehmer beispielsweise über die 
Nutzung der Exportmöglichkeiten und fördern wir die Informationsaustausch 
im Zusammenhang mit internationalen Geschäftstätigkeiten mit den deutschen 
Nachbarn im Rahmen des Programms „Ik Ben Drents Ondernemer“ (IBDO). Zudem 
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Duitse buren vanuit het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO). Daarnaast 
stimuleren we grensoverschrijdende samenwerking tussen Drentse en Duitse 
ondernemers door te participeren in economische clusters en te ondersteunen 
in het opbouwen van binationale netwerken tussen het bedrijfsleven, onderwijs, 
onderzoek en overheid. Bijvoorbeeld via gerichte handelsmissies vanuit onze 
participatie in het netwerk van Trade en Innovate NL, onze samenwerkingsrelatie 
met Nedersaksen in het kader van de Hannover Messe en onze betrekkingen 
met partners direct over de grens binnen de Ems-Achse. Ten slotte stellen wij 
cofinancieringsmiddelen beschikbaar voor innovatieve projecten die worden 
uitgevoerd binnen een grensoverschrijdende coalitie, passend bij onze economische 
speerpunten: chemie, (maak)industrie, agribusiness, health & life sciences, logistiek 
en vrijetijdseconomie. Hiertoe benutten we Europese cofinancieringsmiddelen 
vanuit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. 

Duitse bedrijven zijn op hun beurt ook actief in Drenthe. Zo heeft circa een 
kwart van de buitenlandse bedrijven in Drenthe een moeder met een Duitse 
achtergrond. Via gerichte acquisitie lokken we, in samenwerking met de 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), nieuwe investeringen uit. 

Europark Coevorden – Emlichheim
Een icoon van de Duits-Nederlandse samenwerking en een voorbeeld 
van grenzeloos ondernemerschap vormt het Europark Coevorden 
– Emlichheim, een uniek grensoverschrijdend bedrijvenpark op 
de Nederlands-Nedersaksische grens met een haven en openbare 
railterminal met frequente verbindingen naar de Rotterdamse haven, 
Scandinavië en Oost-Europa (en met de ambitie om daar in de 
toekomst ook China aan toe te voegen). Het Europark heeft daardoor 
de belangrijke Duitse status van GüterVerkehrsZentrum (GVZ). Het 
bedrijvenpark wordt in gemeenschappelijkheid ontwikkeld door Europark 
Coevorden – Emlichheim GmbH, een samenwerkingsorganisatie 
van de gemeente Coevorden en de Samtgemeinde Emlichheim. 

fördern wir die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Unternehmern 
in Drenthe und Deutschland durch die Beteiligung an Wirtschaftsnetzen und die 
Unterstützung des Aufbaus binationaler Netzwerke zwischen der Wirtschaft, den 
Bildungseinrichtungen, der Forschung und den Behörden. Beispielsweise durch 
gezielte Handelsmissionen im Rahmen unserer Teilnahme am Netzwerk „Trade en 
Innovate NL“, unsere Zusammenarbeit mit Niedersachsen bei der Hannover Messe 
und unsere Beziehungen zu den Partnern auf der anderen Seite der Grenze, entlang 
der Ems-Achse. Schließlich stellen wir auch Kofinanzierungsmittel für innovative 
Projekte im Rahmen einer grenzübergreifenden Koalition entsprechend unseren 
wirtschaftlichen Schwerpunkten Chemie, (Fertigungs-) Industrie, Landwirtschaft 
und Agrobusiness, Health & Life Sciences, Logistik und Freizeitwirtschaft bereit. 
Dazu verwenden wir europäische Kofinanzierungsmittel des INTERREG-Programms 
Deutschland-Nederland. 

Umgekehrt betätigen sich auch deutsche Firmen in Drenthe. Etwa ein Viertel der 
ausländischen Unternehmen in Drenthe gehören zu einer Muttergesellschaft mit 
deutschem Hintergrund. Über gezielte Akquisitionen bieten wir in Zusammenarbeit mit 
der Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) einen Anreiz für neue Investitionen. 

Europark Coevorden – Emlichheim
Eine Ikone der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit und ein Beispiel 
für das grenzüberschreitende Unternehmertum ist der Europark Coevorden-
Emlichheim, ein einzigartiger grenzübergreifender Gewerbepark an der 
Grenze zwischen den Niederlanden und dem Bundesland Niedersachsen mit 
einem Hafen und einem öffentlichen Eisenbahnterminal mit hochfrequenten 
Verbindungen zum Hafengebiet Rotterdam sowie nach Skandinavien und 
Osteuropa (und hoffentlich in Zukunft auch nach China). Dadurch hat der 
Europark in Deutschland den wichtigen Status eines GüterVerkehrsZentrums 
(GVZ). Der Gewerbepark wird gemeinschaftlich vom Europark Coevorden 
– Emlichheim GmbH entwickelt, einem Zusammenarbeitsverband 
der Gemeinde Coevorden und der Samtgemeinde Emlichheim. 
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Ondernemers en betrokken overheden op het Europark komen in veel 
gevallen gezamenlijk tot pragmatische oplossingen om verschillen in wet- 
en regelgeving te overbruggen. Een mooi voorbeeld hiervan betreft de 
vergunningverlening vanuit Nederland voor de grensoverschrijdende nieuwbouw 
van verwarmingsketelproducent Intergas. Helaas is niet elke barrière met 
pragmatisme op te lossen. Verschillen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving 
rondom belastingen en sociale zekerheid, milieu- en veiligheidsvoorschriften, 
vergunningverlening en samenwerking tussen hulpdiensten bij calamiteiten 
maken dat, hoewel de grens fysiek onzichtbaar is, administratieve grenzen 
tussen het Nederlandse en Duitse deel blijven bestaan. Het geheel afbouwen 
van al die grenzen is niet reëel. Wel willen wij ons samen met de gemeente 
Coevorden, de Samtgemeinde Emlichheim en de Landkreis Grafschaft Bentheim 
inzetten om een meer generieke aanpak te ontwikkelen ten aanzien van het 
oplossen van grensproblemen. Niet door nieuwe structuren in te richten, 
maar door hands-on casussen te verkennen en oplossingen uit te werken 
die model kunnen staan voor andere grensregio’s. Daarnaast investeren 
wij in de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer en een verbeterde 
wegbereikbaarheid van het Europark door ons sterk te maken voor investeringen 
in de zuidelijke rondweg van Coevorden en de aansluiting daarvan op de N34. 

Grensoverschrijdend personenvervoer
Een goede fysieke bereikbaarheid is een belangrijke factor voor de attractiviteit van 
het Drentse vestigingsklimaat. We blijven daarom de verdere verdubbeling van de 

E233 tussen Meppen en Cloppen-
burg ondersteunen. Versterking van 
deze internationale schakel tussen 
de Randstad, Noord-Duitsland en 
Scandinavië draagt bij aan de econo-
mische structuurversterking in de 
grensregio en vergroot de potentie 
van deze verbinding als logistieke 
corridor.  

Vielfach entwickeln dabei die Unternehmer im Europark und die zuständigen 
Behörden gemeinsam pragmatische Lösungen zur Überbrückung 
der unterschiedlichen Rechtsvorschriften beider Länder. Ein schönes 
Beispiel hierfür ist die Genehmigungserteilung der Niederlande für den 
grenzübergreifenden Neubau des Heizkesselherstellers Intergas. Leider 
lassen sich nicht alle Hindernisse so pragmatisch aus der Welt schaffen. 
Unterschiedliche Rechtsvorschriften in Bezug auf die Steuern und die 
Sozialversicherungsbeiträge, die Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften, 
die Erteilung von Genehmigungen und die Zusammenarbeit zwischen 
den Rettungsdiensten im Katastrophenfall bewirken, dass trotz der 
physisch unsichtbaren Grenze weiterhin administrative Grenzen den 
niederländischen vom deutschen Teil trennen. Wir können nicht davon 
ausgehen, dass sich diese Grenzen vollständig abbauen lassen - dies 
wäre unrealistisch. Allerdings möchten wir gemeinsam mit der Gemeinde 
Coevorden, der Samtgemeinde Emlichheim und dem Landkreis Grafschaft 
Bentheim versuchen, ein übergreifendes Konzept zur Behebung der 
Grenzprobleme zu entwickeln. Und zwar nicht durch die Schaffung 
neuer Strukturen, sondern durch die Prüfung praktischer Situationen 
und die Ausarbeitung von Lösungen, die auch als Modell für andere 
Grenzregionen dienen können. Daneben investieren wir in die Entwicklung 
des Schienengüterverkehrs sowie die bessere Erreichbarkeit des Europarks 
auf der Straße, indem wir uns für Investitionen in den südlichen Ringweg 
von Coevorden und dessen Anschluss an die N34 einsetzen. 

Grenzüberschreitende Personenbeförderung
Die gute physische Erreichbarkeit ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des 
Industriestandorts Drenthe. Daher unterstützen wir weiterhin den Ausbau der 
E233 zwischen Meppen und Cloppenburg. Die Stärkung dieses internationalen 
Kettenglieds zwischen dem niederländischen Ballungsraum Randstad, 
Norddeutschland und Skandinavien trägt zur wirtschaftlichen Strukturverstärkung 
der Grenzregion bei und erhöht das Potenzial dieser Verbindung als Logistikkorridor.  
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Bezien vanuit onze maatschappelijke opgave in relatie tot de uitvoering van het 
Klimaatakkoord, het benutten van het sociaaleconomische ontwikkelpotentieel 
in de Drents-Duitse grensregio en het bevorderen van de grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit, scholing en toerisme, investeren wij in een personenspoorverbinding 
tussen Emmen en Rheine via Coevorden en Nordhorn. Aan Duitse zijde is hiervoor in 
juli 2019 de eerste stap gezet door reactivering van personenvervoer op het traject 
Bad Bentheim – Neuenhaus. Ruim 2.200 personen maken hier dagelijks gebruik van. 
De volgende stap is het vanaf 2025 doortrekken van deze verbinding naar Coevorden 
met de mogelijkheid om via een overstap op de Vechtdallijn door te reizen naar 
Emmen en vice versa. We creëren hiermee een schaalsprong in de internationale 
bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Drenthe, die bijdraagt aan het verminderen 
van de fysieke en mentale barrièrewerking van de grens. Oftewel: Duitsland komt 
dichterbij! En dat geldt niet alleen voor de directe grensregio. Door de aantakking op 
het Duitse intercitynetwerk is ook een internationale treinreis naar Osnabrück, Berlijn 
en München mogelijk. En wellicht wordt op termijn ook Groningen aangesloten via 
de Nedersaksenlijn. 

In samenwerking met de 
provincies Groningen en 
Overijssel bundelen we onze 
krachten in de lobby richting 
Rijk en Europa om de grens-
overschrijdende spoorver-
bindingen in de noordelijke 
grensregio te verbeteren. 
Naast de verbinding Emmen-
Rheine gaat het daarbij 
ook om de verbetering van  
het personenspoorvervoer 
tussen Groningen en Bremen 
(de Wunderline) en tussen 
Amsterdam en Berlijn. 

Angesichts unserer gesellschaftlichen Ziele in Bezug auf die Umsetzung des 
Klimaschutzabkommens, die Nutzung des sozioökonomischen  Entwicklungs-
potenzials in der Grenzregion Drenthe-Deutschland und die Förderung der 
grenzübergreifenden Arbeitsmobilität, der Bildung und des Tourismus investieren 
wir in eine Eisenbahnstrecke für die Personenbeförderung zwischen Emmen und 
Rheine über Coevorden und Nordhorn. Auf deutscher Seite wurde damit im Juli 
2019 mit der Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Strecke Bad Bentheim 
– Neuenhaus begonnen. Gut 2.200 Personen fahren täglich mit diesem Zug. Im 
nächsten Schritt soll diese Verbindung ab 2025 bis nach Coevorden verlängert 
werden und von dort aus die Möglichkeit des Umsteigens in die Vechtetallinie 
für die Weiterreise nach Emmen und umgekehrt bieten. Damit schaffen wir einen 
Quantensprung in Bezug auf die internationale Erreichbarkeit der Region Südost-
Drenthe und tragen dadurch auch zur Verringerung der physischen und psychischen 
Barrierewirkung der Grenze bei. Das Fazit lautet: Deutschland kommt näher! Und 
das gilt nicht nur für die unmittelbare Grenzregion. Durch den Anschluss an das 
deutsche Intercity-Netz sind dann auch internationale Zugfahrten nach Osnabrück, 
Berlin und München möglich. Und möglicherweise wird langfristig auch Groningen 
über die Niedersachsenlinie angeschlossen. 

In Zusammenarbeit mit den Provinzen Groningen und Overijssel bündeln wir 
unsere Kräfte in der Lobby gegenüber dem niederländischen Staat und Europa, 
um die grenzüberschreitenden Zugverbindungen in der nördlichen Grenzregion 
zu verbessern. Abgesehen von der Verbindung Emmen-Rheine geht es dabei auch 
um die Verbesserung der Personenbeförderung mit der Bahn zwischen Groningen 
und Bremen (der Wunderline) sowie zwischen Amsterdam und Berlin. 
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Waterstof als gemeenschappelijke aanjager van de energietransitie
Op basis van onze noordelijke Investeringsagenda Waterstof en een gezamenlijke 
publiek-private investering van bijna 90 miljoen euro, ontwikkelt Noord-Nederland 
zich tot koploper op het gebied van (groene) waterstof in Europa. Daarbij worden 
diverse projecten uitgevoerd, zoals de grootschalige productie van groene waterstof 
als grondstof voor de industrie, opslag, transport en distributie van waterstof en de 
toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde 
omgeving en in de mobiliteit. In Drenthe gaat het dan bijvoorbeeld om het 
verwarmen van huizen in Hoogeveen en het vergroenen van de chemie in Emmen. 
Onder meer de brede toepassingsmogelijkheden van waterstof als grondstof en 
de mogelijkheid om door middel van de omzetting van elektriciteit naar waterstof 
stroom op te slaan, maken het een belangrijke aanjager voor de energietransitie. En 
dat niet alleen: we zien waterstof ook als een grote stimulans om samen met onze 
Duitse buren te werken aan een grensoverschrijdend energiesysteem. Samen met 
Nedersaksen zetten we daarom in op de ontwikkeling van een geïntegreerde water-
stofeconomie op basis van onze complementaire kennis, expertise en infrastructuur 
en de grote aanwezigheid van potentiële gebruikers in de industriële en mobiliteits-
sector. Vanuit Drenthe is er daarbij in het bijzonder aandacht voor de samenwerking 
met de Landkreis Emsland, waar publieke en private partners grootschalige water-

stofprojecten ontwikkelen die vergelijk-
baar zijn met de ambities vanuit Drenthe 
in de regio Emmen. Een mooi voorbeeld 
daarvan vormt het project ‘Smart Energy 
Region Emmen – Haren’, waarbij de 
gemeenten Emmen en Haren (D) geza-
menlijk werken aan de integratie van hun 
energiesystemen om vraag en aanbod 
van hernieuwbare energie decentraal 
en grensoverschrijdend op elkaar af te 
stemmen. De productie, opslag en distri-
butie van waterstof zouden hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen. 

Wasserstoff als gemeinschaftlicher Impuls der Energiewende
Angesichts unserer nördlichen Investitionsagenda Wasserstoff und einer 
gemeinschaftlichen öffentlich-privaten Investition von fast 90 Millionen Euro 
entwickelt sich der Norden der Niederlande zum Spitzenreiter, was den (grünen) 
Wasserstoff in Europa betrifft. Dies beinhaltet diverse Projekte, beispielsweise 
die Großproduktion von grünem Wasserstoff als Rohstoff für die Industrie, die 
Lagerung, den Transport und Vertrieb von Wasserstoff und dessen Anwendung 
im Kontext der Energieversorgung der Industrie sowie der Wohnhäuser in der 
Umgebung beziehungsweise der Mobilität. In Drenthe geht es beispielsweise um das 
Heizen von Wohnhäusern in Hoogeveen und die umweltfreundlichere Gestaltung 
der Chemie in Emmen. Auch aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
des Wasserstoffs als Rohstoff und die Möglichkeit der Stromspeicherung durch 
die Umwandlung von Strom in Wasserstoff gilt dies als wichtiger Impuls für die 
Energiewende. Und nicht nur das. Wir betrachten die Wasserstofftechnologie 
auch als starken Ansporn, gemeinsam mit unseren deutschen Nachbarn an einem 
grenzüberschreitenden Energiesystem zu arbeiten. Daher bemühen wir uns 
zusammen mit dem Land Niedersachsen um die Entwicklung einer integrierten 
Wasserstoffwirtschaft auf Basis unserer komplementären Kenntnisse, Expertise 
und Infrastruktur und stützen uns dabei auf die Vielzahl potenzieller Nutzer in 
der Industrie und dem Mobilitätssektor. Dabei richtet die Provinz Drenthe ihr 
Augenmerk insbesondere auf die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland, 
wo öffentliche und private Partner umfassende Wasserstoffprojekte entwickeln, 
die mit den Ambitionen der Provinz Drenthe in der Region Emmen vergleichbar 
sind. Ein schönes Beispiel ist das  SEREH-Projekt („Smart Energy Region Emmen 
– Haren“), in dessen Rahmen die Kommunen Emmen und Haren (D) gemeinsam 
an der Integration ihrer Energiesysteme arbeiten, um Angebot und Nachfrage 
nach erneuerbaren Energien dezentral und grenzüberschreitend zu harmonisieren. 
Dabei können die Produktion, die Lagerung und der Vertrieb von Wasserstoff eine 
wichtige Rolle spielen. 
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Een 360-graden-arbeidsmarkt
Door de barrièrewerking van de grens bestaat de arbeidsmarkt voor werkzoekenden 
in de grensregio in feite uit een halve cirkel van 180 graden. Dit zorgt ervoor dat 
werkzoekenden minder kansen op een baan en persoonlijke ontwikkeling hebben 
en werkgevers een beperkter arbeidspotentieel. In de afgelopen jaren zijn er 
veel initiatieven ontplooid om een 360-graden-arbeidsmarkt te realiseren. Veelal 
betrof dit projecten gericht op de bemiddeling van Nederlanders naar baankansen 
in Duitsland, ingegeven door conjuncturele verschillen. De resultaten daarvan 
laten zien dat deze aanpak slechts heeft geleid tot een beperkte toename in de 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. In onze visie is een meer structurele aanpak 
nodig om grensoverschrijdende arbeidskansen te benutten in tijden van hoog- én 
laagconjunctuur. Een benadering met als grondslag een Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO) voor de arbeidsmarkt van beide zijden van de grens op basis van de huidige 
en toekomstige arbeidsmarktvraag in de Drents-Duitse grensregio, waarbij 
gemeenten, Landkreisen, het UWV, de Bundesagentur für Arbeit en regionale 
opleidingscentra en werkgeversorganisaties nauw samenwerken. In aanvulling 
hierop willen we het arbeidsmarktbeleid meer verbinden aan maatschappelijke 
transities en ontwikkelingsvraagstukken binnen belangrijke economische sectoren 
in de grensregio, bijvoorbeeld waar het gaat om zorg, techniek en ICT.

Het spreken van elkaars taal is een wezenlijke eerste stap. Samen met betrokken 
partners willen we ons sterk maken voor het Duits in het primaire, het voortgezet 
en het beroepsonderwijs (waar mogelijk met een Europees erkende Goethe-
certificering). Een tweede onderdeel van onze aanpak vormt het bevorderen van 
de ontwikkeling van binationale curricula in het beroepsonderwijs, waardoor in 
de toekomst het wederzijds laten erkennen van een diploma niet meer nodig is. 
Want hoe je het ook wendt of keert, doordat onze opleidingssystemen verschillen, 
is het lastig om opleidingen met elkaar te vergelijken in termen van inhoud, 
opleidingsniveau en beroepservaring. Bovendien is het de werkgever die uiteindelijk 
beslist of er voldoende vertrouwen bestaat in de startkwalificaties van de sollicitant, 
zoals de gevolgde opleiding. Daarom kiezen we voor een focus op binationaal 
opleiden in plaats van achteraf diploma’s erkennen. Een dergelijke ontwikkeling 
kost tijd. En tegelijkertijd willen we ook de huidige studenten grensoverschrijdende 

Ein 360-Grad-Arbeitsmarkt
Aufgrund der Barrierewirkung der Grenze beschränkt sich der Arbeitsmarkt für 
Arbeitssuchende in der Grenzregion de facto auf einen Halbkreis von 180 Grad. 
Dadurch ist es hier für Arbeitssuchende weniger einfach als anderswo, einen 
Arbeitsplatz zu finden und sich persönlich weiterzuentwickeln. Für Arbeitgeber 
wiederum ist es schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu finden. In den letzten Jahren 
wurde vielfach versucht, einen 360-Grad-Arbeitsmarkt zu realisieren. Häufig ging es 
dabei um Projekte zur Vermittlung niederländischer Arbeitskräfte an Unternehmen 
mit Stellenangeboten in Deutschland, die sich aufgrund der Konjunkturunterschiede 
ergaben. Die Ergebnisse zeigen allerdings, dass diese Versuche lediglich eine geringe 
Zunahme der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität bewirkt haben. Unserer 
Ansicht nach wird ein systematischeres Konzept benötigt, um grenzübergreifende 
Arbeitschancen zu Zeiten des wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs auch 
tatsächlich nutzen zu können. Ein Konzept, das sich auf das Prinzip der lebenslangen 
Entwicklung (Leven Lang Ontwikkelen (LLO)) für den Arbeitsmarkt an beiden Seiten 
der Grenze auf Basis des aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarktbedarfs in der 
Grenzregion zwischen Drenthe und Deutschland stützt, wobei die Kommunen, die 
Landkreise, der Sozialversicherungsträger UWV, die Bundesagentur für Arbeit sowie 
regionale Ausbildungszentren und Arbeitgeberverbände eng zusammenarbeiten. 
Daneben möchten wir die Arbeitsmarktpolitik verstärkt auf die gesellschaftlichen 
Veränderungen und Entwicklungen in wichtigen wirtschaftlichen Sektoren in der 
Grenzregion ausrichten, beispielsweise im Zusammenhang mit der Pflege, der 
Technik und IKT.

Die Beherrschung der jeweils anderen Sprache ist ein wichtiger erster Schritt. 
Zusammen mit den betroffenen Partnern möchten wir uns für das Erlernen der 
deutschen Sprache in der Primarstufe der Schulen, den Sekundarstufen I und II 
sowie der beruflichen Bildung engagieren (nach Möglichkeit mit einer europaweit 
anerkannten Goethe-Zertifizierung). Ein zweiter Aspekt unseres Konzepts ist die 
Förderung der Entwicklung binationaler Lehrpläne in der Berufsbildung, sodass 
die gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse in Zukunft nicht mehr 
erforderlich ist. Denn wie man es auch betrachtet - aufgrund der Unterschiede 
zwischen unseren Ausbildungssystemen ist es nicht ganz einfach, die einzelnen 
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kansen bieden. We verkennen daarom samen met de Drentse mbo-instellingen of 
een vertaling van diploma’s in het Duits, zoals dat op het hbo en wo in het Engels 
gebeurt, bij kan dragen aan de bewustwording van studenten en werkgevers ten 
aanzien van werken en opleiden in een grensregionale context.
 
Gezien de soevereiniteit van Nederland en Duitsland op het gebied van bijvoorbeeld 
belastingen, sociale zekerheid en pensioenen, zullen er verschillen blijven bestaan 
die het ideaal van een geïntegreerde 360-graden-arbeidsmarkt bemoeilijken. 
Waar er kansen liggen om barrières op deze gebieden af te bouwen, pakken 
wij deze natuurlijk op. Daarnaast investeren wij samen met het Rijk, gemeenten 
en de deelstaat Nedersaksen in een duurzame informatievoorziening, waar 
ondernemers, werkzoekenden en studenten fysiek en digitaal terecht kunnen met 
vragen op het gebied van wonen, werken, studeren en ondernemen aan beide 
zijden van de grens. 

Een verbonden grensregio
Om grensoverschrijdend ondernemen, werken en studeren te bevorderen, is 
het van belang om te investeren in de sociaal-maatschappelijke cohesie in de 
grensregio. Dat begint met bewustwording van de kansen en mogelijkheden 
die het buurland biedt. Onbekend maakt immers onbemind. Daarvoor starten 
we bij de jeugd. Het is van belang dat jongeren in de grensregio zo ‘grenzeloos’ 
mogelijk opgroeien. Door al vroeg in contact te komen met het buurland, 
bijvoorbeeld via school of sport, raken kinderen al op jonge leeftijd bekend met 
de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking en leren ze de buurtaal en 
-cultuur kennen. We willen daarom samen met gemeenten en maatschappelijke 
organisaties verkennen hoe we uitwisselingen van Nederlandse en Duitse 
jongeren op het gebied van sport en cultuur kunnen intensiveren op basis van een 
aantrekkelijk en laagdrempelig aanbod. Vanzelfsprekend worden jongeren hierbij 
ook zelf betrokken.

Steeds meer Duitse toeristen weten Drenthe te vinden voor een korte of langere 
vakantie. Met het oog op het versterken van de Drentse vrijetijdseconomie zetten 
wij samen met ondernemers, gemeenten en Marketing Drenthe in op een verdere 

Bildungswege in Bezug auf den Inhalt, das Ausbildungsniveau und die 
Berufserfahrung miteinander zu vergleichen. Außerdem ist es der Arbeitgeber, der 
letztlich entscheidet, ob hinreichend Vertrauen in die vorhandenen Qualifikationen 
des Bewerbers (beispielsweise in dessen Ausbildung) vorhanden ist. Daher sollten 
wir den Schwerpunkt auf die binationale Ausbildung legen, anstatt hinterher zu 
versuchen, einzelne Berufsabschlüsse anzuerkennen. Diese Entwicklung braucht 
allerdings Zeit. Und gleichzeitig möchten wir auch den heutigen Studenten 
grenzübergreifende Möglichkeiten bieten. Daher prüfen wir gemeinsam mit den 
mittleren berufsbildenden Schulen („MBO“) in Drenthe, ob eine Übersetzung der 
Zeugnisse in die deutsche Sprache - wie es bei der Ausbildung an einer höheren 
berufsbildenden Schule („HBO“) beziehungsweise einem wissenschaftlichen 
Studium in englischer Sprache üblich ist - zur Aufklärung der Studenten und 
Arbeitgeber in Bezug auf die Arbeit und Ausbildung im grenzregionalen Kontext 
beitragen kann. 

Angesichts der Souveränität der Niederlande und Deutschland - beispielsweise 
im Hinblick auf die Besteuerung, die Sozialversicherungsbeiträge und Renten -  
wird es auch weiterhin Unterschiede geben, die dem Ideal eines integrierten 
360-Grad-Arbeitsmarkts im Weg stehen. Wo es allerdings Möglichkeiten zum 
Abbau von Barrieren gibt, nutzen wir diese natürlich. Außerdem investieren wir 
gemeinsam mit dem niederländischen Staat, den Kommunen und dem Bundesland 
Niedersachsen in ein nachhaltiges Informationszentrum, an das sich Unternehmer, 
Arbeitssuchende und Studenten physisch wie auch digital im Zusammenhang mit 
Fragen zu Themen wie Wohnen, Arbeiten, Studieren und Unternehmertum an 
beiden Seiten der Grenze wenden können. 

Eine verbundene Grenzregion
Um die grenzübergreifenden Möglichkeiten für das Unternehmertum, die Arbeit 
und das Studium auszuschöpfen, muss in die soziale und gesellschaftliche Kohäsion 
in der Grenzregion investiert werden. Dazu muss man allerdings die Potenziale 
und Möglichkeiten kennen, die das Nachbarland bietet. Denn Ignoranz erzeugt 
bekanntlich Intoleranz. Daher beginnen wir mit der Jugend. Wichtig ist, dass die 
jungen Menschen in der Grenzregion möglichst „grenzenlos“ aufwachsen. Wenn 
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sie bereits in jungen Jahren mit dem Nachbarland in Kontakt kommen, beispielsweise 
über die Schule oder den Sport, gewöhnen sich die Kinder bereits früh an die Vorteile 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und lernen die Sprache und Kultur 
des Nachbarlandes kennen. Daher möchten wir zusammen mit den Kommunen 
und gesellschaftlichen Organisationen feststellen, wie wir den Austausch der 
niederländischen und deutschen Jugend in den Bereichen Sport und Kultur durch ein 
interessantes, niederschwelliges Angebot intensivieren können. Selbstverständlich 
werden die Jugendlichen dabei auch selbst mit einbezogen.

Immer mehr deutsche Touristen fahren für einen kürzeren oder längeren Urlaub 
nach Drenthe. Zur Stärkung der Freizeitwirtschaft in Drenthe konzentrieren wir uns 
gemeinsam mit den Unternehmern, Kommunen und Marketing Drenthe auf den 
weiteren Anstieg der Besucherzahlen aus Deutschland. Beispielsweise indem wir 
feststellen, in welcher Weise sich touristische Veranstaltungen und Tagesattraktionen 
wie die TT, der Wildlands Adventure Zoo, das Hunebedcentrum und das International 
Blues Festival besser auf die deutschen Gäste ausrichten lassen. Und indem wir der 
deutschen Öffentlichkeit in der Grenzregion diese Möglichkeiten durch gezielte 
Kampagnen, touristische Attraktionen, Veranstaltungen und Stadtzentren, 
einschließlich der entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten, verstärkt 
nahebringen. 

Grenzübergreifende Initiativen in Bezug auf die Landschaft, die Ökologie, die 
Wasserwirtschaft sowie Sport, Kultur, Lebensbedingungen und Pflege tragen unserer 
Ansicht nach ebenfalls zur Entstehung eines zusammenhängenden Grenzgebiets bei. 
Beispiele dafür sind die Zusammenarbeit zwischen Museen, die Zusammenarbeit 
zwischen dem Geopark „De Hondsrug“ in Drenthe und dem deutschen Geopark Terra 
Vita sowie das „Common Care“-Projekt, wobei sich deutsche und niederländische 
Pflegeeinrichtungen, Pflegeversicherungen und Patientenverbände um eine 
nachhaltige grenzübergreifende Pflegelandschaft bemühen, um die Zugänglichkeit 
und gezielte Nutzung des euregionalen Pflegeangebots zu gewährleisten. 
Solche Initiativen unterstützen wir, indem wir gemeinsam mit den betroffenen 
gesellschaftlichen Organisationen und anderen Behörden prüfen, wie wir hier einen 
positiven Impuls geben und zum Abbau der Grenzbarrieren beitragen können. 

toename van de bezoekersaantallen uit Duitsland. Bijvoorbeeld door te bezien hoe 
toeristische evenementen en dagattracties als de TT, Wildlands Adventure Zoo, 
het Hunebedcentrum en het International Blues Festival beter ontsloten kunnen 
worden voor Duitse gasten en door op basis van gerichte campagnes toeristische 
attracties, evenementen en stedelijke centra, inclusief mogelijkheden tot verblijf, 
beter onder de aandacht te brengen bij het Duitse publiek in de grensregio. 

Grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van landschap, ecologie, 
watermanagement, sport, cultuur, leefbaarheid en zorg dragen in onze visie tevens 
bij aan het creëren van een samenhangende grensomgeving. Voorbeelden hiervan 
zijn de samenwerking tussen musea, de samenwerking tussen het Drentse geopark 
De Hondsrug en het Duitse geopark Terra Vita en het project ‘Common Care’,  waarbij 
Duitse en Nederlandse zorginstellingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties 
bouwen aan een duurzaam grensoverschrijdend zorglandschap met als oogmerk 
een toegankelijk en doelmatig gebruik van het euregionale zorgaanbod. Dergelijke 
initiatieven ondersteunen wij door samen met betrokken maatschappelijke 
organisaties en medeoverheden te bezien hoe wij daaraan een positieve impuls 
kunnen geven en grensbarrières kunnen helpen afbouwen. 

wildlands, EmmEn
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Internationaal Natuurpark Moor - Veenland 
Het Internationale Natuurpark Moor - Veenland is gelegen in het grensge-
bied van Zuidoost-Drenthe en de Duitse Land-kreisen Emsland en Grafschaft 
Bentheim, waarbij het Drentse deel met een oppervlakte van 2.000 ha met 
de status van een Natura 2000-gebied wordt aangeduid als het Barger-
veen. In dit kerngebied van het ooit grootste aaneengesloten hoogveen-
moeras van Centraal-Europa wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke 
strategie om de unieke natuur te beschermen, leefbaarheid te bevorderen 
en een samenhangende en uniforme belevingsruimte te creëren. Zo is er 
de afgelopen jaren geïnvesteerd in natuurherstel, nieuwe fiets- en wandel-
routes, informatiepunten en oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Een van de complexe en uitdagende opgaven voor dit gebied ligt in het 
watermanagement. Met het aanleggen van grote waterbuffers rondom het 
Bargerveen wordt het waterpeil in het gebied nu op een constant niveau 
gehouden. Enerzijds herstelt de natuur hierdoor, maar aan de andere kant 
zorgen de buffers er ook voor dat de omliggende landbouwgebieden en 
woningen aan de Duitse kant geen last van het water hebben. De veengebieden 
worden ook begraasd, om zo indirect de waterbalans op peil te houden. In 
2018 opende koning Willem-Alexander de nieuwe schaapskooi in Weiteveen. 

Samen met onze Duitse partners 
blijven wij investeren in dit unieke 
natuurlandschap, waar het gaat 
om natuurherstel, recreatieve 
beleving en leefbare en bedrijvige 
dorpsgemeenschappen. Daarbij gaat onze 
bijzondere aandacht uit naar de opgave 
om te komen tot een verlaging van de 
stikstofdepositie in het Bargerveen. 

Internationaler Naturpark Moor - Veenland 
Der Internationale Naturpark Moor - Veenland liegt im Grenzgebiet von Südost-
Drenthe und den deutschen Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, 
wobei die 2.000 Hektar große Fläche in Drenthe den Status eines Natura 
2000-Gebiets hat und als Bargerveen bezeichnet wird. In diesem Kerngebiet 
des einstmals größten zusammenhängenden Hochmoor-Feuchtgebiets Mittel-
europas geht es um die Entwicklung einer gemeinschaftlichen Strategie 
zum Schutz der einzigartigen Natur, um die Förderung entsprechender 
Lebensbedingungen sowie die Schaffung eines zusammenhängenden, 
einheitlichen Erlebnisraums. In diesem Zusammenhang ist in den letzten 
Jahren in die Wiederherstellung der Natur, in neue Rad- und Wanderwege, 
Informationsstellen und Aufladestationen für Elektrofahrräder investiert worden. 

Zu den komplexen, herausfordernden Zielen für dieses Gebiet zählt die Wasser-
wirtschaft. Seit der Errichtung großer Rückhaltebecken im Bereich des Bargerveen 
bleibt der Wasserpegel in diesem Bereich nun konstant. Einerseits kann sich die 
Natur dadurch wiederherstellen, andererseits sorgen die Rückhaltebecken aber 
auch dafür, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und Wohnhäuser 
auf deutscher Seite nicht überschwemmt werden. Die Torfmoorgebiete werden 
zudem auch beweidet, um den Wasserhaushalt indirekt zu erhalten. Im Jahr 

2018 hat König Willem-Alexander den 
neuen Schafstall in Weiteveen eröffnet. 

Gemeinsam mit unseren deutschen 
Partnern investieren wir weiterhin in 
diese einzigartige Naturlandschaft, wo 
die Wiederherstellung der Natur, das 
Freizeiterlebnis sowie lebenswerte, aktive 
Dorfgemeinschaften im Vordergrund 
stehen. Schwerpunktmäßig besteht 
unser Ziel dabei in der Verringerung der 
Stickstoffbelastung im Bargerveen. 

wEitEvEEn schaapskooi - schafstall
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ONZE WERKWIJZE

Om de sociaal-maatschappelijke en economische integratie in de grensregio 
te bevorderen en internationale kansen te benutten, hebben wij de afgelopen 
decennia tal van grensoverschrijdende initiatieven ondersteund en geïnvesteerd 
in goede betrekkingen met onze Duitse buren. Op dat fundament bouwt deze 
Duitslandagenda voort. Onze inzet geven we daarbij vorm op basis van vier 
sporen:
• Investeren in duurzame betrekkingen
• Samenwerken en kennisdelen
• Stimuleren en ondersteunen van grensoverschrijdende initiatieven
• Benutten van kansen in Europa
In aanvulling daarop werken wij overkoepelend aan het bevorderen van het 
bewustzijn van en de omgang met cultuurverschillen en de zichtbaarheid van de 
kansen van samenwerking met Duitsland voor de Drentse samenleving. 

Investeren in duurzame betrekkingen
De basis van onze aanpak vormt het investeren in duurzame betrekkingen. 
Vanuit bestaande formele en informele relaties, binationale netwerken met 
overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en vertegenwoordigers 
van economische clusters en kennisinstellingen uitbouwen en onderhouden. 
Gebruik maken van elkaars netwerk en het bevorderen van regelmatige 
contacten op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. En daardoor bijdragen aan 
het creëren van een toekomstbestendige vertrouwensrelatie. Een tijdsintensief 
proces dat vraagt om coördinatie, focus en een goede samenwerking tussen 
de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in samenspel met Provinciale Staten. 
Onze inzet is daarbij in de loop der jaren steeds meer verweven geraakt met de 
buitenlandse betrekkingen vanuit het Rijk, waarbij nauw wordt samengewerkt 
met verschillende ministeries in Den Haag, het Nederlandse postennetwerk in 
Duitsland en Europese instellingen in Brussel. Daarom beschouwen we onze 
inspanningen in de richting van Duitsland als een onderdeel van onze integrale 
public affairsagenda. 

UNSERE ARBEITSWEISE

Um die gesellschaftliche und sozioökonomische Integration in der Grenzregion zu 
fördern und internationale Chancen zu nutzen, haben wir in den letzten Jahrzehnten 
eine Vielzahl von grenzübergreifenden Initiativen unterstützt und in die guten 
Beziehungen zu unseren deutschen Nachbarn investiert. Auf dieser Grundlage 
baut die Deutschlandagenda auf. Dabei orientieren wir unsere Mitarbeit an vier 
Handlungsschwerpunkten:
• Investition in nachhaltige Beziehungen
• Zusammenarbeit und Wissensaustausch
• Anregung und Unterstützung grenzübergreifender Initiativen
• Nutzen von Chancen in Europa
Darüber hinaus bemühen wir uns insgesamt um die Stärkung des Bewusstseins der 
kulturellen Unterschiede und den Umgang mit diesen Unterschieden sowie um die 
Sichtbarkeit der Chancen einer Zusammenarbeit mit Deutschland für die Gesellschaft 
in Drenthe. 

Investition in nachhaltige Beziehungen
Die Investition in nachhaltige Beziehungen bildet die Grundlage unseres Konzepts. 
Ausbau und Pflege der binationalen Netzwerke mit den Behörden, den gesellschaftlichen 
Organisationen, den Unternehmern und Vertretern der Wirtschaftsnetze und 
Forschungseinrichtungen auf Basis der bestehenden formellen und informellen 
Beziehungen. Nutzung des Netzwerks des Gegenübers und die Förderung 
regelmäßiger Kontakte mit den Behörden, der Verwaltung und der Politik. Dadurch 
bedingte Mitwirkung am Aufbau eines zukunftssicheren Vertrauensverhältnisses. Dies 
ist ein zeitraubender Vorgang, der die Koordinierung und Fokussierung sowie eine gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Regierungs- und Verwaltungssystem zusammen mit 
den Provinzialstaaten erfordert. Dabei wurde unser Programm im Lauf der Jahre immer 
stärker mit den ausländischen Beziehungen des Staates verzahnt, wobei eine enge 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien in Den Haag, dem niederländischen 
Postennetzwerk in Deutschland und europäischen Organen in Brüssel besteht. 
Daher betrachten wir unsere Bemühungen um Deutschland als Bestandteil unserer 
übergreifenden Public Affairs-Agenda. 
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Een bijzondere rol is weggelegd voor de commissaris van de Koning vanuit haar 
rijkstaken, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van de provincie bij officiële 
gelegenheden en als ambassadeur van de Duits-Nederlandse samenwerking in 
de richting van het Rijk en hoge vertegenwoordigers van Nedersaksen en de 
Bondsrepubliek Duitsland. Waar de samenwerking vooral een inhoudelijk karakter 
heeft, ligt het voor de hand dat de desbetreffende portefeuillehouders de regie 
pakken. De bestuurlijke coördinatie van de samenwerking met Duitsland in de 
grensregio en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Duitslandagenda 
liggen bij de portefeuillehouder Duitsland. 

Het opbouwen en benutten van politieke verwantschappen aan beide 
zijden van de grens door het versterken van onderlinge contacten tussen 
volksvertegenwoordigers is behulpzaam om vraagstukken op de agenda te 
zetten of ontwikkelingen te bevorderen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan 
werkbezoeken met vertegenwoordigers vanuit de Landtag Nedersaksen en de 
Kreistage van de Landkreisen Emsland en Grafschaft Bentheim. Het opbouwen 
van deze relaties vormt een verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Vanuit 
de ambtelijke organisatie wordt hierbij in samenwerking met de Statengriffie 
ondersteuning geboden. 

Samenwerken en kennisdelen
Om verschillen in rollen, bevoegdheden en werkculturen te overbruggen, is het 
van belang dat Rijk, provincies, gemeenten en soms ook waterschappen zoveel 
mogelijk als één overheid optreden, zodat een goede match ontstaat met de 
Duitse bestuursniveaus en afspraken gezamenlijk gestand kunnen worden gedaan. 
Zo trekken wij in de samenwerking met de deelstaatregering van Nedersaksen 
samen op met het Rijk, de grensprovincies Groningen en Overijssel en de provincie 
Fryslân.

In onze samenwerkingsrelatie met Nedersaksen nemen de Landkreisen Emsland 
en Grafschaft Bentheim een bijzondere positie in. Hoewel de Landkreisen in 
Duitsland tot het lokale overheidsniveau behoren, stijgen hun opgaven en 
positie uit boven die van Nederlandse gemeenten. Derhalve treden provincie en 

Eine besondere Rolle spielt dabei die Kommissarin des Königs aufgrund ihrer 
Regierungsaufgaben. Beispielsweise als Vertreterin der Provinz bei offiziellen 
Anlässen und als Botschafterin der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit 
gegenüber der niederländischen Regierung sowie hohen Vertretern des Landes 
Niedersachsen und der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die Zusammenarbeit 
hauptsächlich inhaltlicher Art ist, liegt es auf der Hand, dass die betreffenden 
Regionalministern die Führungsrolle übernehmen. Die Zuständigkeit für die 
verwaltungstechnische Koordinierung der Zusammenarbeit mit Deutschland in der 
Grenzregion und die Verantwortung für die Umsetzung der Deutschlandagenda 
liegen beim Regionalminister für Deutschlandangelegenheiten. 

Der Aufbau und die Nutzung politischer Netzwerke an beiden Seiten der Grenze 
durch die Stärkung der Kontakte zwischen den Abgeordneten / Parlamentariern 
hilft dabei, Themen auf die Tagesordnung zu setzen oder Entwicklungen zu 
fördern. Dies geschieht beispielsweise durch die Teilnahme an Arbeitsbesuchen mit 
Abgeordneten des niedersächsischen Landtags und der Kreistage der Landkreise 
Emsland und Grafschaft Bentheim. Der Aufbau dieser Beziehungen liegt jedoch in 
der Verantwortung der Provinzialstaaten. Allerdings kann die Verwaltungsebene in 
Zusammenarbeit mit der Parlamentsverwaltung dabei Unterstützung bieten. 

Zusammenarbeit und Wissensaustausch
Zur Überbrückung der Unterschiede in Bezug auf die Rollen, Befugnisse und 
Arbeitskulturen ist es wichtig, dass der niederländische Staat, die Provinzen, 
Kommunen und in manchen Fällen auch die Wasserbehörden nach Möglichkeit als 
ein einziges Organ auftreten, um eine gute Zusammenarbeit mit den deutschen 
Verwaltungen zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Vereinbarungen auch 
gemeinsam eingehalten werden können. Daher gestalten wir die Zusammenarbeit 
mit der niedersächsischen Landesregierung gemeinsam mit dem niederländischen 
Staat, den Grenzprovinzen Groningen und Overijssel sowie der Provinz Fryslân.

Bei unserer Zusammenarbeit mit Niedersachsen haben die Landkreise Emsland und 
Grafschaft Bentheim eine Sonderstellung. Obwohl diese Landkreise in Deutschland 
zu den kommunalen Behörden zählen, gehen ihre Ziele und ihre Position über 
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gemeenten gezamenlijk op in de samenwerking met de Landkreisen en speelt 
de provincie een ondersteunende rol bij het ontwikkelen van partnerschappen 
tussen gemeenten, zoals die tussen Coevorden en Nordhorn en tussen Emmen 
en Lingen. Hierbij betrekken we ook de Eems Dollard Regio (EDR) en de EUREGIO, 
vanuit hun rol en expertise om het lokale niveau over de grens te verbinden, de 
waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s en maatschappelijke partners in 
Nederland en Duitsland.

Bezien vanuit de context van grensoverschrijdende samenwerking met partners 
in de Weser-Ems-regio ligt Drenthe op het scharnierpunt tussen de EDR en de 
EUREGIO, waarbij de meeste Drentse gemeenten bij de EDR zijn aangesloten en 
alleen de gemeente Coevorden tevens lid is van de EUREGIO. Hoewel we vanuit 
Drenthe mede vanwege de samenwerking binnen het INTERREG-programma 
Deutschland-Nederland de blik tot op heden vooral hebben gericht op de EDR, 
is er vanuit maatschappelijke en economische functionaliteit veel voor te zeggen 
om meer verbinding te zoeken met het noordelijke deel van de EUREGIO. We 

willen ons daarom in samenwerking 
met de provincie Overijssel inzetten 
voor een gemeenschappelijke grens-
overschrijdende samenwerkingsagenda 
vanuit de gemeenten in Zuidoost-
Drenthe en Noordoost-Overijssel met 
de Landkreis Grafschaft Bentheim en 
het zuidelijke deel van de Landkreis 
Emsland. Hiermee verbinden we onze 
inzet vanuit de Duitslandagenda aan 
ons partnerschap binnen de Regio Deal 
Zuid- en Oost-Drenthe, waarbij wordt 
gekeken naar de mogelijkheden over 
de grens met Duitsland om de regio 
een sociaaleconomische impuls te 
geven, gekoppeld aan de pijlers werken 
en welzijn. Door concrete Nederlands-

die der niederländischen Kommunen hinaus. Daher treten die Provinz und die 
Kommune bei der Zusammenarbeit mit den Landkreisen gemeinsam auf; und die 
Provinz spielt eine unterstützende Rolle bei der Entwicklung von Partnerschaften 
zwischen den Kommunen, wie beispielsweise zwischen Coevorden und Nordhorn 
sowie zwischen Emmen und Lingen. Dabei beziehen wir auch die Ems Dollart 
Region (EDR) und die EUREGIO aufgrund ihrer Aufgabe und Expertise in Bezug 
auf die grenzübergreifende Verbindung der lokalen Stellen, die Wasserbehörden 
Vechtstromen und Hunze und Aa‘s sowie die gesellschaftlichen Partner in den 
Niederlanden und in Deutschland mit ein.

Im Kontext der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Partnern in der 
Weser-Ems-Region liegt Drenthe am Dreh- und Angelpunkt zwischen der Ems 
Dollart Region (EDR) und der EUREGIO, wobei die meisten Kommunen in Drenthe 
zur EDR gehören und lediglich die Gemeinde Coevorden auch Mitglied der EUREGIO 
ist. Obwohl wir uns in Drenthe auch aufgrund der Zusammenarbeit im INTERREG-
Programm Deutschland-Nederland bisher insbesondere auf die EDR konzentrieren, 
spricht angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionalität 
viel dafür, eine stärkere Verbindung mit dem nördlichen Teil der EUREGIO zu 
suchen. Daher möchten wir in Zusammenarbeit mit der Provinz Overijssel eine 
gemeinsame grenzübergreifende Kooperationsagenda der Kommunen in Südost-
Drenthe und Nordost-Overijssel mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und dem 
südlichen Teil des Landkreises Emsland anstreben. Hiermit verbinden wir unser 
Engagement in Bezug auf die Deutschlandagenda mit unserer Partnerschaft im 
Rahmen des Regio Deal für Süd- und Ost-Drenthe, wobei die grenzübergreifenden 
Möglichkeiten in Deutschland der Region auf Basis der Handlungsschwerpunkte 
Arbeit und Wohlstand einen sozioökonomischen Impuls geben sollen. Durch die 
Kofinanzierung konkreter deutsch-niederländischer Zusammenarbeitsprojekte 
und die Konzentration auf der Förderung gemeinsamer Lerneffekte in Bezug 
auf eine effektivere grenzübergreifende Zusammenarbeit auf der Grundlage 
eines umfassenderen Weitblicks über die Grenze unterstützt die Partnerschaft 
im Rahmen des Regio Deal die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 
Deutschland. Umgekehrt gilt, dass eine effektivere Zusammenarbeit mit den 
deutschen Partnern auch zur Stärkung der Region beiträgt und eine nachhaltige 

Grensoverschrijdende samenwerking | 

kennisbank openbaar bestuur
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Duitse samenwerkingsprojecten te cofinancieren en in te zetten op het bevorderen 
van gemeenschappelijke leereffecten (hoe effectiever grensoverschrijdend samen 
te werken vanuit een ruimere blik over de grens), ondersteunt het partnerschap 
binnen de Regio Deal de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. 
En andersom geldt dat een effectievere samenwerking met Duitse partners ook 
bijdraagt aan een sterke regio en een duurzame samenwerking tussen betrokkenen 
vanuit het Rijk, provincies en gemeenten.

Grensoverschrijdende initiatieven stimuleren en ondersteunen
We zien voor de provincie een actieve rol in de vorm van het verbinden en 
inspireren van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om 
kansen in de samenwerking met Duitsland te benutten. Daarbij redeneren we niet 
uitsluitend vanuit Nederlands perspectief, maar bieden ook een uitgestrekte hand 
aan ondernemers, werkzoekenden, studenten, inwoners en maatschappelijke 
organisaties uit Duitsland, door grensoverschrijdende initiatieven te stimuleren en 
te ondersteunen, bijvoorbeeld op basis van de inzet van ons netwerk en onze 
expertise ofwel door het beschikbaar stellen van provinciale cofinanciering, 
wanneer een bijdrage wordt geleverd aan onze belangen en beleidsopgaven. Ons 
Coalitieakkoord en de daarvan afgeleide inhoudelijke beleidsprogramma’s zijn 
daarbij leidend.

Kansen benutten in Europa
Samen met andere regio’s in Europa werken we nauw samen om de Brusselse 
beleidsagenda te beïnvloeden en om gezamenlijk aan projecten te werken 
die gefinancierd worden met Brussels geld. Een natuurlijke partner daarbij is 
Nedersaksen. Noordoost-Nederland en (West-)Nedersaksen hebben immers 
veel met elkaar gemeen. Het gaat dan zowel om de economische structuur (veel 
en verspreid klein mkb met focus op landbouw, industrie en bouw) als om de 
ruimtelijke structuur (veel landelijk gebied en dunbevolkt met weinig grote 
steden). Daarnaast werken we aan gezamenlijke opgaven, zoals energietransitie 
en innovatie binnen het mkb. Daarom zetten we in op een sterk partnerschap 
met de deelstaat Nedersaksen in Europa. Nedersaksen heeft een grote 
vertegenwoordiging in Brussel en participeert sterk in Europese verbanden. Door 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Parteien beim niederländischen Staat, den 
Provinzen und Kommunen ermöglicht.

Grenzübergreifende Initiativen stimulieren und unterstützen
Dabei sollte die Provinz eine aktive Rolle in Form der Verbindung und Inspiration 
unserer Einwohner, Unternehmer und gesellschaftlichen Partner spielen, um die 
bestehenden Chancen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Deutschland zu nutzen. 
In diesem Rahmen argumentieren wir jedoch nicht ausschließlich aus niederländischer 
Perspektive, sondern reichen auch Unternehmern, Arbeitssuchenden, Studenten, 
Bürgern und gesellschaftlichen Organisationen aus Deutschland die Hand. Dies 
können wir durch die Förderung und Unterstützung grenzübergreifender Initiativen, 
beispielsweise mit unserem Netzwerk, unserer Expertise oder durch die Bereitstellung 
einer Kofinanzierung durch die Provinz unterstützen, um unsere Interessen und 
politischen Ziele besser realisieren zu können. Dabei orientieren wir uns immer an 
unserer Koalitionsvereinbarung und den darauf basierenden inhaltlichen politischen 
Programmen.

Die Chancen in Europa nutzen
Wir arbeiten auch eng mit anderen Regionen in Europa zusammen, um Einfluss auf die 
politische Agenda in Brüssel zu nehmen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, die 
mit Gelder aus Brüssel finanziert werden. Dabei ist Niedersachsen ein logischer Partner. 
Der Nordosten der Niederlande und (West-)Niedersachsen haben schließlich viele 
Gemeinsamkeiten. Dies betrifft sowohl die Wirtschaftsstruktur (viele und verstreute, 
klein- und mittelständische Betriebe mit dem Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Industrie 
und Bauwirtschaft) als auch die räumliche Struktur (viele ländlich geprägte und dünn 
besiedelte Gebiete mit wenigen Großstädten). Daneben arbeiten wir an gemeinsamen 
Herausforderungen wie Energiewende und Innovation in KMU. Daher setzen wir 
auf eine starke Partnerschaft mit dem Land Niedersachsen im europäischen Kontext. 
Niedersachsen ist mit einer großen Vertretung in Brüssel präsent und bringt sich stark 
in europäischen Verbänden ein. Durch die Bündelung unserer Kräfte, beispielsweise im 
Ausschuss der Regionen, kann eine stärkere proaktive Lobby entstehen. Was für Brüssel 
gilt, kann unter dem Gesichtspunkt der Zusammenarbeit auch für Themen gelten, die in 
Den Haag und Berlin eine Rolle spielen. 
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gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld binnen het Comité van de Regio’s, kan een 
krachtigere proactieve lobby worden gecreëerd. Wat voor Brussel geldt, kan vanuit 
de samenwerking ook gelden voor thema’s die in Den Haag en Berlijn spelen. 

De ontwikkeling van de Drents-Duitse samenwerking kunnen we ook versterken 
door benutting van Europese programma’s en netwerken in aanvulling op het 
INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
meer inzet op projectontwikkeling binnen de grensregio in het programma 
INTERREG North Sea Region (NSR) en het programma INTERREG Europe door 
proactief met onze partners proposities en projectvoorstellen te ontwikkelen 
en daarbij de synergie tussen de programma’s optimaal te gebruiken. Maar ook 
op het gebied van vervoer en infrastructuur zien we een strategisch belang in 
samenwerking met Nedersaksen in relatie tot de Trans-Europese North Sea Baltic 
transportcorridor. Ten slotte bezien we samen met onze Duitse buren hoe we 
vanuit onze gemeenschappelijke grensregio een bijdrage kunnen leveren aan de 
Europese Green Deal. 

Bewustzijn en betrokkenheid bevorderen
Elkaar en elkaars cultuur leren kennen draagt eraan bij om over en weer begrip te 
kweken voor verschillen in de manier van leven, besturen en werken. Wederzijdse 
bereidheid om met die verschillen rekening te houden en open te staan voor 
elkaars belangen en opgaven is een voorwaarde voor een effecieve Drents-Duitse 
relatie. Bewustwording van deze verschillen en de kansen die de samenwerking 
met Duitsland biedt, is vooral ook een kwestie van communicatie en voorlichting. 
In de afgelopen jaren heben we daarom bijvoorbeeld het project ‘Ohne Grenzen 
– Zonder Grenzen’ ondersteund, waarbij RTV Drenthe en EMS TV maandelijks 
een Nederlands-Duitse uitzending op de regionale tv-zenders verzorgen over het 
wonen en leven in de EDR. Daarnaast wordt via het internetportaal Noord360 
voorzien in nieuwsartikelen in het Duits en Nederlands vanuit beide zijden van de 
grens. De basis die hiermee is gelegd, willen we door ontwikkelen en structureel 
verankeren. In aanvulling daarop investeren we in webinars voor ondernemers en 
een trainingsprogramma voor medewerkers en bestuurders.   

Zudem können wir die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Drenthe und 
Deutschland ergänzend zum INTERREG-Programm Deutschland-Niederlande auch 
durch die Nutzung europäischer Programme und Netzwerke verstärken. Dabei geht 
es beispielsweise um verstärkte Bemühungen in Bezug auf die Projektentwicklung 
in der Grenzregion im Rahmen des „INTERREG North Sea Region (NSR)“-
Programms sowie des „INTERREG Europe“-Programms, wobei wir gemeinsam mit 
unseren Partnern proaktiv Ideen und Projektvorschläge entwickeln und dabei die 
Synergie zwischen den einzelnen Programmen optimal nutzen. Eine strategische 
Bedeutung sehen wir in Zusammenarbeit mit Niedersachsen, aber auch im 
Verkehrs- und Infrastrukturbereich, nämlich in Bezug auf den transeuropäischen 
Nord-Ostsee-Verkehrskorridor. Schließlich werden wir gemeinsam mit unseren 
deutschen Nachbarn besprechen, wie wir in unserer gemeinsamen Grenzregion 
am europäischen Green Deal mitwirken können. 

Bewusstsein und Engagement fördern
Den Nachbarn und seine Kultur kennen zu lernen, hilft, gegenseitiges Verständnis 
für Unterschiede in der Lebensart sowie in der Politik und Arbeitswelt zu 
entwickeln. Die gegenseitige Bereitschaft, diesen Unterschieden Rechnung zu 
tragen und die jeweiligen Interessen und Ziele zu respektieren, ist Voraussetzung 
für eine nachhaltige Beziehung zwischen Drenthe und Deutschland. Die 
Sensibilisierung für diese Unterschiede zwischen der niederländischen und der 
deutschen Kultur sowie das Potenzial, das eine Zusammenarbeit mit Deutschland 
bietet, ist vor allem auch eine Frage der Kommunikation und Information. Daher 
haben wir in den letzten Jahren beispielsweise das Projekt „Ohne Grenzen – 
Zonder Grenzen“ unterstützt, wobei RTV Drenthe und EMS TV einmal monatlich 
eine niederländisch-deutsche Sendung über das Wohnen und Leben in der Ems 
Dollart Region auf den regionalen TV-Sendern ausstrahlen. Außerdem werden 
Nachrichten in deutscher und niederländischer Sprache von beiden Seiten der 
Grenze über das Internetportal Noord360 bereitgestellt. Die dadurch geschaffene 
Grundlage möchten wir weiterentwickeln und strukturell verankern. Außerdem 
investieren wir in Webinars für Unternehmer sowie ein Schulungsprogramm für 
Mitarbeiter und Politikern / Amtsträgern.    
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ONZE INSTRUMENTEN

Ten behoeve van de uitvoering van onze Drentse Duitslandagenda zetten wij verschil-
lende instrumenten in. Het gaat dan bijvoorbeeld om strategische samenwerkingsagen-
da’s met bijbehorende governance-structuren, om Europese fondsen en om netwerk- en 
informatiestructuren. Hierna wordt inzicht gegeven in de instrumenten die thans het 
meest relevant zijn. Het betreft hier een dwarsdoorsnede en geen uitputtend overzicht: 
nieuwe kansen of opgaven kunnen immers nopen tot het aanwenden van andere 
samenwerkingsarrangementen met een aanvullend instrumentarium. 

Samenwerkingsagenda Nederland - Nedersaksen 
Op basis van de regeerakkoorden van Nederland en Nedersaksen uit 2017 heeft 
de samenwerking tussen beide landen een forse impuls gekregen. Voor het 
eerst is er sprake van een gemeenschappelijke agenda voor de binationale en 
grensoverschrijdende samenwerking met bijbehorende governance-structuur: de 
'Samenwerkingsagenda | Kooperationsagenda Nederland - Niedersachsen'. Deze 

samenwerkingsagenda is bondig 
en richt zich op een vijftal prioritaire 
thema’s: 
1. Economie & Handelsbevordering, 2. 
Arbeidsmarkt, Onderwijs & Taal, 
3. Energie & Klimaat, 
4. Infrastructuur &? Bereikbaarheid, 
5. Water & Natuur. 

Aan deze thema’s zijn opgaven 
verbonden met een aan beide zijden 
van de grens erkend en herkenbaar 
grensoverschrijdend belang. Vanuit 
het oogpunt ‘structuur volgt opgave’ 
is er sprake van een lichte governance-
structuur. Thematische gesprekstafels 
worden gevormd zodra de actualiteit 

Samenwerkingsagenda | Kooperationsagenda 
Nederland – Niedersachsen

UNSERE INSTRUMENTE

Bei der Umsetzung unserer Drenther Deutschlandagenda bedienen wir uns 
diverser Instrumente. Dabei handelt es sich beispielsweise um strategische 
Kooperationsagendas mit den entsprechenden Governance-Strukturen, um 
europäische Fonds sowie um Netzwerk- und Informationsstrukturen. Anschließend 
werden die zurzeit relevantesten Instrumente vorgestellt. Dabei handelt es sich 
um einen Querschnitt und nicht um eine vollständige Übersicht: schließlich 
können neue Potenziale oder Ziele auch Anlass zur Anwendung anderer 
Zusammenarbeitsarrangements mit einem ergänzenden Instrumentarium bieten. 

Kooperationsagenda Niederlande - Niedersachsen 
Durch die im Jahr 2017 unterzeichneten Koalitionsverträge in den Niederlanden 
und Niedersachsen hat die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einen 
starken Anreiz erhalten. Zum ersten Mal gibt es damit nun eine gemeinschaft-
liche Agenda für die binationale und grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
der entsprechenden Governance-Struktur: die 'Samenwerkingsagenda | Koopera-
tionsagenda Nederland - Niedersachsen'. Diese Kooperationsagenda ist kurz und 
straff und konzentriert sich auf fünf Prioritätsthemen: 
1. Wirtschaft & Handelsförderung, 
2. Arbeitsmarkt, Bildung & Sprache, 
3. Energie & Klima, 
4. Infrastruktur und Erreichbarkeit, 
5. Wasser & Natur. 

Diese Themen sind mit entsprechenden Zielen mit an beiden Seiten der Grenze 
anerkannten und erkennbaren grenzübergreifenden Interessen verknüpft. Gemäß 
dem Prinzip „Struktur folgt Ziel“ handelt es sich hier um eine leichte Governance-
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dit vraagt en niet andersom. Het governance-model bouwt voort op de talrijke 
samenwerkingsverbanden die reeds bestaan en doet daarmee recht aan het borgen 
van een langjarig zorgvuldig opgebouwd en veelzijdig partnerschap. De belangrijkste 
dialoogstructuren vormen het 4+1 Treffen van de commissarissen van de Koning 
van de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Overijssel met de minister-
president van Nedersaksen, de Triloog tussen de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Nedersaksische Chef der Staatskanzlei en 
een coördinerend commissaris van de Koning, als vertegenwoordiger van de 
noordelijke grensprovincies Groningen, Drenthe en Overijssel, en de ambtelijke 
Nederlands-Duitse begeleidingsgroep die uitvoering van de Samenwerkingsagenda 
Nederland - Nedersaksen coördineert. Op politiek niveau wordt de samenwerking 
geflankeerd door het jaarlijkse Parlamentariertreffen vanuit Provinciale Staten 
van de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Overijssel met de Commissie 
voor Bonds- en Europese zaken en regionale ontwikkeling binnen de Landtag van 
Nedersaksen. 

Vanuit het principe dat Nederland werkt als één overheid, is het samenwerkingsproces 
tussen Rijk, provincies, gemeenten en euregio ’s eveneens geheel opnieuw ingericht. 
Het primaat is hiermee komen te liggen bij het Ministerie van BZK, het Consulaat-
Generaal te Düsseldorf en de grensprovincies Groningen, Drenthe en Overijssel. 
In aanvulling daarop wordt op basis van bestuurlijke rapporteurschappen en een 
dynamische werkagenda actie- en resultaatgericht samengewerkt aan de opgaven 
vanuit de Samenwerkingsagenda Nederland – Nedersaksen. 

In de figuur hieronder zijn de verschillende bestuurlijke en ambtelijke dialoogstruc-
turen in relatie tot de Samenwerkingsagenda Nederland – Nedersaksen schematisch 
weergegeven. 

Struktur. Ein thematischer Austausch findet statt, wenn und insofern als dies erforderlich 
ist. Nicht andersherum. Das Governance-Modell stützt sich auf die zahlreichen bereits 
bestehenden Zusammenarbeitsverbände und sorgt damit für die Sicherung einer im Laufe 
vieler Jahre sorgfältig entwickelten und vielseitigen Partnerschaft. Die wichtigsten Dialog-
strukturen sind das 4+1 Treffen der Kommissare des Königs in den Provinzen Drenthe, 
Groningen, Fryslân und Overijssel mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten; der 
Trilog zwischen dem niederländischen Staatssekretär für Inneres und Königreichsange-
legenheiten, dem niedersächsischen Chef der Staatskanzlei und einem koordinierenden 
Kommissar des Königs als Vertreter der nördlichen Grenzprovinzen Groningen, Drenthe 
und Overijssel; und die offizielle niederländisch-deutsche Begleitgruppe, die die Umsetzung 
der Kooperationsagenda Niederlande - Niedersachsen koordiniert. Im politischen Kontext 
wird die Zusammenarbeit durch das jährliche Parlamentariertreffen der Provinzialstaaten 
der Provinzen Drenthe, Groningen, Fryslân und Overijssel mit dem Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung des niedersächsischen Landtags 
gestützt. 

Basierend auf dem Prinzip, dass die Niederlande als eine einheitliche Führung arbeiten 
wollen, wurden die Zusammenarbeitsbemühungen zwischen dem niederländischen 
Staat, den Provinzen, Kommunen und Euregios ebenfalls ganz neu gestaltet. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf dem niederländischen Innenministerium, dem Generalkonsulat in 
Düsseldorf und den Grenzprovinzen Groningen, Drenthe und Overijssel. Ergänzend soll 
auf Basis der Regierungsberichte sowie einer dynamischen Agenda eine maßnahmen- 
und ergebnisorientierte Zusammenarbeit in Bezug auf die Ziele entstehen, die sich auf die 
Kooperationsagenda Niederlande – Niedersachsen stützt. 

In der nachstehenden Abbildung sind die einzelnen Dialogstrukturen der Regierungen 
und Verwaltungen im Zusammenhang mit der Kooperationsagenda Niederlande – 
Niedersachsen schematisch dargestellt. 
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In aanvulling op de diverse dialoogstructuren worden er ook Fachtreffen 
georganiseerd tussen Nederland en Nedersaksen, waarbij de verantwoordelijk 
portefeuillehouders op bestuurlijk (ministers, gedeputeerden) niveau elkaar 
treffen om thematische opgaven te bespreken, bijvoorbeeld rond thema’s als 
mobiliteit, energie en landbouw. 

Ten slotte maken wij ons specifiek sterk voor samenwerking met de 
Landkreisen Emsland en Grafschaft Bentheim. Daarom nemen wij het initiatief 
om in samenwerking met de gemeenten Emmen en Coevorden een jaarlijks 
Verwaltungstreffen (bestuurlijk overleg) te organiseren met de Landräte van de 
beide Landkreisen. Hiermee ontstaan natuurlijke momenten voor bestuurlijke 
gesprekken met onze directe buren, die de grensoverschrijdende samenwerking 
op lokaal niveau, en daarmee ook onze inspanningen, ondersteunen. 

Zusätzlich zu den diversen Dialogstrukturen werden Fachtreffen zwischen den 
Niederlanden und Niedersachsen stattfinden, wobei sich die verantwortlichen 
Amtsträger aus den Regierungs- und Verwaltungssystemen (Minister, Abgeordnete) 
treffen, um thematische Zielsetzungen zu besprechen, beispielsweise im 
Zusammenhang mit Themen wie Mobilität, Energie und Landwirtschaft. 

Abschließend setzen wir uns speziell für die Zusammenarbeit mit den Landkreisen 
Emsland und Grafschaft Bentheim ein. Daher ergreifen wir die Initiative, in 
Zusammenarbeit mit den Kommunen Emmen und Coevorden ein jährliches 
Verwaltungstreffen mit den Landräten der beiden Landkreise zu organisieren. Dabei 
ergibt sich dann ganz natürlich auch die Gelegenheit für Fachgespräche mit unseren 
direkten Nachbarn, die die grenzübergreifende Zusammenarbeit auf lokaler Ebene - 
und somit auch unsere Bemühungen - unterstützen. 

Stuurgroep GROS NL-NDS
• 4 CdK’s, (grens)gemeenten,
 euregio's, CdP CG Düsseldorf, 

DG BKZ
 Ten minste 2 x per jaar

Werkgroep GROS NL-NDS
• BKZ, provincies Drenthe,  

Groningen, Fryslân en  
Overijssel, (grens)gemeenten, 
euregio's

 1 x per maand

CVO Grensprovincies
• BKZ/BuZa, provincies  

Drenthe, Groningen en  
Overijssel 
1 x per maand

Begeleidingsgroep
•  Provincies Groningen, Drenthe, Fryslân 

en Overijssel, BZK/BuZa, StK/MB/ArL
 Ten minste 2 x per jaar

Triloog
• StasBZK, StK, 1 CdK, zonodig  

vakministers NdS/NL
 Ten minste 1 x per jaar

4+1 Treffen
• MP Nedersaksen, 

4 CdK’s
 1 x per jaar
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Lenkungsausschuss GROS NL-NDS
• 4 Kdk, (Grenz)Kommunen,
 Euregionen, CdP CG Düssel-

dorf, DG Innenministerium
 Mindestens 2 x jährlich

Arbeitsgruppe GROS NL-NDS
• Innenministerium, Provinzen 

Drenthe, Groningen, Fryslân 
und Overijssel, (Grenz) 
Kommunen, Euregionen

 1 x monatlich

CVO Grenzprovinzen
• Innen- und Außministerium, 

Provinzen Drenthe,  
Groningen und Overijssel 
1 x monatlich

Begleitungsgruppe 
•  Provinzen, Groningen, Drenthe, Fryslân und Overijssel, 

Innen- und Außministerium, StK/MB/ArL
 Mindestens 2 x jährlich

Trilog
• St.Sekr. des Innenministeriums, 

StK, 1 KdK, falls erforderlich 
Fachminister NDS/NL  
Mindestens 1x jährlich

4+1 Treffen
• MP Niedersachsen, 

4 KdK
 1 x jährlich
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INTERREG Deutschland - Nederland 
Al zo’n dertig jaar worden in de Nederlands-
Duitse grensregio projecten uitgevoerd binnen 
het INTER-REG-programma Deutschland-
Nederland ter versterking van de regionale 

innovatiekracht van het mkb en de bevordering van de sociaal-maatschappelijke 
cohesie in de grensregio, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, arbeidsmarkt en mobiliteit. De partners die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma zijn de deelstaten 
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, Nederland (vertegenwoordigd door het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de provincies Groningen, Fryslân, 
Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de EDR, de 
EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-noord.

Vanuit Drenthe zetten wij voor de periode 2021-2027 in op een modern en 
slagvaardig programma, waarbij (na aftrek van technische bijstand) 65% 
van het budget wordt ingezet op innovatie en 35% wordt besteed aan een 
verbonden grensregio en waarbij de bijdrage van projecten aan maatschappelijke 
opgaven centraal staat. Dit betekent dat we met name willen inzetten op de 
volgende Europese beleidsdoelstellingen: 1) een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie, 2) een 
groener koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke  
energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer en 3) een 
Europa dichter bij de burger door de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling 
van stads-, plattelands- en kustgebieden en lokale initiatieven te bevorderen. 

Onze provinciale cofinanciering voor innovatieve projecten koppelen wij 
voornamelijk aan de doelen en speerpunten vanuit de 'Economische Koers 
Drenthe 2020-2023'en de 'Regionale Innovatiestrategie (RIS3) Noord-Nederland 
2021-2027'. Uit het oogpunt van het versterken van het rendement van het 
programma voor de brede welvaart binnen de Drentse samenleving, zetten wij 
in op een sterkere verbinding met partijen in Oost-Nederland bij het bouwen van 

INTERREG Deutschland-Nederland 
Bereits seit etwa 30 Jahren finden in der niederländisch-deutschen Grenzregion 
Projekte im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland zur 
Stärkung der regionalen Innovationskraft der KMU und zur Förderung der 
sozioökonomischen Kohäsion in der Grenzregion statt. Beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Bildung, dem Gesundheitswesen, dem Arbeitsmarkt und 
der Mobilität. Die gemeinsam für die Umsetzung des Programms verantwortlichen 
Partner sind die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, 
die Niederlande (vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft und Klima), die 
Provinzen Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-
Brabant und Limburg, die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-
Waal und die Euregio Rhein-Maas-Nord.

Im Zeitraum 2021-2027 konzentrieren wir uns in Drenthe auf ein modernes, 
schlagkräftiges Programm. Dabei werden (nach Abzug der technischen Hilfe) 
65% des Budgets für Innovation und 35% für eine verbundene Grenzregion 
ausgegeben, wobei der Beitrag der Projekte zu den gesellschaftlichen Zielen im 
Mittelpunkt steht. Somit wollen wir im europäischen Kontext schwerpunktmäßig 
die folgenden programmatischen Ziele ansteuern: 1) ein intelligenteres 
Europa durch die Förderung einer innovativen, intelligenten wirtschaftlichen 
Umstrukturierung, 2) ein grüneres, kohlenstoffarmes Europa durch die 
Förderung saubere Energien und einer fairen Energiewende, grüner und blauer 
Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, 
Risikoprävention und Risikomanagement sowie 3) ein bürgernahes Europa 
durch die nachhaltige und integrierte Entwicklung von städtischen, ländlichen und 
Küstengebieten beziehungsweise durch die Förderung lokaler Initiativen.

Die Kofinanzierung innovativer Projekte durch unsere Provinz koppeln wir im 
Wesentlichen an die Ziele und Schwerpunktthemen des 'Economische Koers 
Drenthe 2020-2023' und der 'Regionalen Innovationsstrategie (RIS3) für den 
Norden der Niederlande 2021-2027'. Zur Erhöhung der Effektivität des Programms 
im Hinblick auf den Wohlstand breiter Teile der Gesellschaft in Drenthe setzen wir - 
was die Entwicklung von Partnerkoalitionen sowie die Entwicklung entsprechender 
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partnercoalities en de ontwikkeling van projecten. Daarnaast verkennen we hoe bij 
de ontwikkeling, uitvoering en cofinanciering van projecten, met name in relatie 
tot een verbonden grensregio, ook andere vakministeries in Den Haag sterker 
kunnen worden betrokken. 

INTERREG North Sea Region en INTERREG Europe
Het INTERREG North Sea Regioprogramma richt zich op de transnationale 
samenwerking tussen partners uit Nederland, België (Vlaanderen), West-Duitsland, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken en Noorwegen met een focus op innovatie en 
niche-projecten. INTERREG Europe focust zich op beleidsmatige samenwerking 
tussen regio’s in heel Europa en gebruikt als onderlegger de RIS3.  

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio 
Vanwege de geografische ligging van Drenthe is de beschikbaarheid van reguliere 
en structurele dienstverlening voor euregionale arbeidsmobiliteit van belang. 
Bij het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) kunnen ondernemers, 
werkzoekenden en studenten fysiek en digitaal terecht met vragen over werk, 
solliciteren, loon, belasting, ziektekosten, kinderopvang, pensioen en sociale 
zekerheid in de Nederlands-Duitse grensregio. Het GIP EDR werkt daarbij nauw 
samen met andere GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens. Bovendien 
ondersteunt het GIP EDR de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door de 
inzet van EURES-adviseurs (European Employment Services) in samenwerking met 
het UWV en de Bundesagentur für Arbeit. Op basis van een convenant met het Rijk 
leveren wij als provincie een structurele bijdrage aan de financiering van het GIP EDR 
in samenwerking met de provincie Groningen en de Arbeidsmarktregio Drenthe. 

Rijnland Instituut
Het Rijnland Instituut stimuleert de regionale 
samenwerking tussen beroepsonderwijs, 
overheid en het regionale bedrijfsleven in de 
grensregio Nederland – Nedersaksen door het 

ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam kennisnetwerk, het ontwikkelen 
van grensoverschrijdende curricula en het uitvoeren van projecten op het gebied 

Projekte betrifft - auf eine stärkere Verbindung mit den Parteien im Osten der 
Niederlande. Überdies prüfen wir, wie auch andere Fachministerien in Den Haag stärker 
bei der Entwicklung, Umsetzung und Kofinanzierung von Projekten, insbesondere in 
Bezug auf eine verbundene Grenzregion, einbezogen werden können. 

INTERREG North Sea Region und INTERREG Europe
Das INTERREG North Sea Regio-Programm zielt auf die transnationale Zusammenarbeit 
zwischen Partnern aus den Niederlanden, Belgien (Flandern), Westdeutschland, 
Norwegen, Schweden, Dänemark und Norwegen mit dem Schwerpunkt auf Innovation 
und Nischenprojekten ab. INTERREG Europe konzentriert sich auf die programmatische 
Zusammenarbeit zwischen Regionen in ganz Europa und stützt sich dabei auf die RIS3.  

GrenzInfoPunkt Ems Dollart Region 
Aufgrund der geografischen Lage ist in Drenthe die Verfügbarkeit einer regulären 
und systematischen Dienstleistung für die euregionale Arbeitsmobilität wichtig. Am 
GrenzInfoPunkt Ems Dollart Region (GIP EDR) können sich Unternehmer, Arbeitssuchende 
und Studenten physisch und digital über Arbeitsangebote, Bewerbungen, Löhne, 
Steuerzahlungen, Krankenversicherungen, Kinderbetreuung, Renten und soziale 
Sicherheit in der niederländisch-deutschen Grenzregion informieren. Dabei arbeitet 
der GIP EDR eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze zusammen. Zudem unterstützt der GIP EDR die grenzübergreifende 
Arbeitsvermittlung durch die Einschaltung von EURES-Beratern (European Employment 
Services) in Zusammenarbeit mit dem UWV und der Bundesagentur für Arbeit. Gemäß 
einer Vereinbarung mit der niederländischen Regierung liefern wir als Provinz einen 
strukturellen Beitrag zur Finanzierung des GIP EDR in Zusammenarbeit mit der Provinz 
Groningen und der Arbeitsmarktregion Drenthe. 

Rijnland Instituut
Das Rijnland Instituut unterstützt die regionale Zusammenarbeit zwischen der 
Berufsbildung, den Behörden und der regionalen Wirtschaft in der Grenzregion 
zwischen den Niederlanden und Niedersachsen durch den Aufbau und die Pflege eines 
nachhaltigen Informationsnetzwerks, die Entwicklung grenzübergreifender Lehrpläne 
und die Durchführung von Projekten in den Bereichen I) Technologie, Energie und 
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van I) Technologie, energie en zorg, II) Toerisme en III) Taalverwerving en cultuur. 
Een bijzondere focus ligt daarbij op het ontwikkelen van euregionale competenties 
binnen het beroepsonderwijs. Primaire partners in de samenwerking vormen NHL 
Stenden Hogeschool, het Alfa College, het Drenthe College, de Hanze Hogeschool 
en de Hochschule Osnabrück. 

Wij ondersteunen de ambitie van de betrokken onderwijsinstellingen om 
het Rijnland Instituut te ontwikkelen als expertisecentrum, gericht op het 
grensoverschrijdend werken, studeren, onderzoeken, wonen en leven, waarbij 
meer nadruk komt te liggen op de ontwikkeling van euregionale competenties 
en de uitvoering van toegepast en praktijkgericht onderzoek in samenhang 
met het aanwezige netwerk van lectoren op basis van een gemeenschappelijke 
onderzoeksagenda. Deze ontwikkeling biedt in onze visie kansen om vanuit het 
Rijnland Instituut een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven vanuit het 
grensregionale perspectief, als onderdeel van de Drentse Kennisagenda, gericht 
op het versterken van de innovatiekracht van bedrijven en het bevorderen van 
een 360-graden-arbeidsmarkt. Het instituut vormt hiermee een belangrijke pijler 
binnen de Drentse Duitslandagenda en de invulling van de grensoverschrijdende 
opgaven binnen de pijlers werken en welzijn vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-
Drenthe. Tevens zien we een mogelijke verbinding met de ontwikkelingen rondom 
de Universiteit van het Noorden. 

Regioverbinder
Om de samenwerking vanuit de grensregio Nederland – Nedersaksen met de 
verschillende vakdepartementen en relevante maatschappelijke organisaties in Den 
Haag te versterken, is sinds 2019 voor de duur van twee jaren een regioverbinder 
aangesteld, die gezamenlijk wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK en de 
grensprovincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De regioverbinder is daarvoor een 
deel van de werkweek in Den Haag actief, als onderdeel van het programmateam 
grensoverschrijdende samenwerking bij BZK, om samenwerkingsrelaties op 
ambtelijk niveau te verstevigen en belangen vanuit de grensregio te verbinden 
met die van het Rijk. Uit de praktijk is gebleken dat een dergelijke functionaris 
bijdraagt aan een permanente behartiging van de belangen vanuit de betrokken 

Pflege, II) Tourismus und III) Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen und Kultur. Dabei 
liegt der Schwerpunkt insbesondere auf der Entwicklung euregionaler Kompetenzen 
in der Berufsbildung. Primäre Partner dieser Zusammenarbeit sind die NHL Stenden 
Hogeschool, das Alfa College, das Drenthe College, die Hanze Hogeschool und die 
Hochschule Osnabrück. 

Wir unterstützen den Wunsch der betroffenen Bildungseinrichtungen, das Rijnland 
Instituut zum Expertisezentrum für die grenzübergreifende Arbeit, das Studium, die 
Forschung, das Wohnen und Leben zu machen, wobei der Nachdruck verstärkt auf der 
Entwicklung euregionaler Kompetenzen sowie auf der angewandten, praxisorientierten 
Forschung im Zusammenhang mit dem vorhandenen Lektorennetzwerk auf Basis einer 
gemeinschaftlichen Forschungsagenda liegt. Diese Entwicklung bietet unserer Ansicht 
nach die Möglichkeit, aus der grenzregionalen Perspektive im Rahmen der Drenther 
Wissensagenda über das Rijnland Instituut einen Beitrag zu den gesellschaftlichen 
Zielen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen und der Förderung eines 
360-Grad-Arbeitsmarkts zu liefern. Dabei gilt das Institut als wichtiger Eckpfeiler der 
Drenther Deutschlandagenda sowie der Umsetzung der grenzübergreifenden Ziele im 
Rahmen der Handlungsschwerpunkte Arbeit und Wohlstand gemäß dem Regio Deal 
Süd- und Ost-Drenthe. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit einer Verknüpfung 
mit den Entwicklungen in Bezug auf die Universiteit van het Noorden. 

Der Regionenverbinder
Zur Intensivierung der Zusammenarbeit der Grenzregion Niederlande – Niedersachsen 
mit den einzelnen Fachministerien und den relevanten gesellschaftlichen Organisationen 
in Den Haag wurde im Jahr 2019 für die Dauer von zwei Jahren ein so genannter 
„Regionenverbinder“ angestellt, der vom niederländischen Ministerium für Inneres 
und Königreichsangelegenheiten sowie den Grenzprovinzen Groningen, Drenthe und 
Overijssel gemeinsam finanziert wird. Dazu verbringt der Regionenverbinder einen 
Teil der Arbeitswoche als Mitglied des Programmteams für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit beim Innenministerium in Den Haag, um die Zusammenarbeit auf 
Verwaltungsebene zu verfestigen und die Interessen der Grenzregion mit denen 
des Staates zu verbinden. Die Praxis hat gezeigt, dass ein solcher Beauftragter zur 
laufenden Vertretung der Interessen der betroffenen Grenzprovinzen bezüglich der 
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grensprovincies op het gebied van de samenwerking met Nedersaksen in Den 
Haag. Dit als aanvulling op de inspanningen die vanuit de ambtelijke organisatie 
worden geleverd. Daarom stellen wij in samenwerking met BZK en de provincies 
Groningen en Overijssel vanaf 2021 opnieuw middelen beschikbaar voor 
continuering van de inzet van de regioverbinder. 

Dataportaal Grensstatistieken
Grensstatistieken dragen bij aan het gerichter vormgeven van de grens-
overschrijdende samenwerking met de buurlanden. Met ondersteuning vanuit 
het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is daarom ingezet op de 
ontwikkeling van een online dataportaal door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) in samenwerking met de statistiekbureaus van Nedersaksen en 
Noordrijn-Westfalen. Dit heeft geleid tot het portaal opendata.grensdata.eu dat 
sinds oktober 2019 online is. Het portaal bevat cijfers over arbeidsmarkt, economie 
en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en is op basis van een tweede project ook 
aangevuld met data vanuit de Belgische gewesten. Het dataportaal zal voor een 
periode van ten minste vijf jaar jaarlijks worden geactualiseerd. De financiering 
van dit grensdataportaal behoort in onze visie primair onderdeel te zijn van de 
rijksopgave die is neergelegd bij het CBS. Tezamen met andere grensprovincies 
gaan wij met het CBS in gesprek over de wijze waarop we dit portaal met relevante 
aanvullende data kunnen laden. 

Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
In 1967 is de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (NDCRO) 
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale 
overheden en euregio ‘s. Gezien de grootte van het grensgebied, zijn er twee 
subcommissies ingesteld: de subcommissie Noord en de subcommissie Zuid. 
Vanuit de provincie Drenthe participeren wij in de subcommissie Noord met als 
werkgebied het gebied tussen het Münsterland en de Noordzee. De taak van 
de commissie is om ruimtelijke plannen te bespreken die effect hebben in het 
Duits-Nederlandse grensgebied, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, 
woningbouw, energieopwekking, bedrijven en detailhandel. Het doel daarvan is 

Zusammenarbeit mit Niedersachsen in Den Haag beiträgt. Und zwar ergänzend 
zu den Bemühungen der Verwaltungsebene. Daher stellen wir in Zusammenarbeit 
mit dem Innenministerium und den Provinzen Groningen und Overijssel ab 2021 
weitere Mittel für den fortgesetzten Einsatz des Regionenverbinders bereit. 

Datenportal Grenzstatistiken
Grenzstatistiken tragen zur gezielteren Gestaltung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern bei. Daher hat das niederländische 
statistische Amt (Centraal Bureau voor de Statistiek / CBS) in Zusammenarbeit mit 
den Statistikämtern der Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
mit der Unterstützung des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland ein 
entsprechendes Online-Datenportal entwickelt. Das Portal opendata.grensdata.eu 
ist seit Oktober 2019 online. Diesem Portal sind Angaben über den Arbeitsmarkt, 
die Wirtschaft und Gesellschaft in den Grenzregionen der Niederlande mit 
den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu 
entnehmen. Im Rahmen eines zweiten Projekts wurde dies auch um Daten aus 
den belgischen Regionen ergänzt. Dieses Datenportal soll mindestens 5 Jahre lang 
jährlich aktualisiert werden. Für die Finanzierung dieses Grenzdatenportals sollte 
unserer Auffassung nach primär der Staat - stellvertretend also das CBS - zuständig 
sein. Gemeinsam mit anderen Grenzprovinzen werden wir mit dem CBS darüber 
sprechen, in welcher Weise wir relevante ergänzende Daten in diesem Portal 
ablegen können. 

Niederländisch-deutsche Kommission für Raumordnung
Im Jahr 1967 wurde die niederländisch-deutsche Kommission für Raumordnung 
(NDKRO) aus Vertretern der nationalen, regionalen und lokalen Behörden 
und Euregios eingerichtet. Angesichts des Umfangs des Grenzgebiets wurden 
zwei Unterkommissionen ins Leben gerufen: die Unterkommission Nord und 
die Unterkommission Süd. Dabei beteiligt sich die Provinz Drenthe an der 
Unterkommission Nord, die für das Gebiet zwischen dem Münsterland und der 
Nordsee zuständig ist. Diese Kommission hat die Aufgabe, Raumordnungspläne 
zu besprechen, die sich auf das deutsch-niederländische Grenzgebiet 
auswirken, beispielsweise in Bezug auf die Infrastruktur, den Wohnungsbau, die 
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af te stemmen en oplossingen te vinden voor gezamenlijke ruimtelijke problemen 
en zo de samenwerking in de Nederlands-Duitse grensregio op het gebied van 
ruimtelijke ordening te verbeteren. De commissie geeft daarbij aanbevelingen die 
niet bindend zijn. 

Association of European Border Regions 
De Association of European Border Regions (AEBR) is in 1971 opgericht en telt 
vandaag de dag circa 100 leden uit de Europese Unie en haar buurlanden. Als enige 
Europese organisatie die grens- en grensoverschrijdende regio’s vertegenwoordigt, 
is de AEBR een belangrijke speler binnen het Europese politieke landschap vanuit 
gemeenschappelijke belangenbehartiging. Daarnaast fungeert de AEBR als 
platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen partners over ervaringen 
en oplossingen voor gemeenschappelijke obstakels en kansen in grensregio’s. 
Bovendien adviseert zij regionale, nationale en Europese beleidsmakers over 
kwesties die verband houden met grensoverschrijdende samenwerking. Ten slotte 
is de AEBR de penvoerder van het Europese programma ‘b-solutions’, gericht op 
het identificeren van en zoeken naar innovatieve oplossingen voor obstakels voor 
grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Vanuit onze gedeelde belangen 
zijn wij als lid van de AEBR.  

Energieerzeugung, die Wirtschaft und den Einzelhandel. Das Ziel ist die Abstimmung 
und das Finden von Lösungen für die gemeinsamen Flächennutzungsprobleme, um 
die Zusammenarbeit in der niederländisch-deutschen Grenzregion in Bezug auf die 
Raumordnung zu intensivieren. In diesem Zusammenhang formuliert die Kommission 
auch entsprechende Empfehlungen, die jedoch nicht bindend sind. 

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) wurde im Jahr 1971 
gegründet und hat heute etwa 100 Mitglieder aus der Europäischen Union und 
ihren Anrainerstaaten. Als einzige europaweite Organisation, die Grenzregionen 
und grenzübergreifende Regionen vertritt, gilt die AGEG als wichtiger Player in der 
politischen Landschaft Europas in Bezug auf die gemeinsame Interessenvertretung. 
Zudem dient die AGEG als Plattform für den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern über Erfahrungen und Lösungen für 
gemeinsame Schwierigkeiten und Chancen in den Grenzregionen und berät 
regionale, nationale und europäische Entscheidungsträger im Zusammenhang mit 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Schließlich agiert die AGEG auch als 
Schriftführer des europäischen Programms „b-solutions“ zur Identifizierung von und 
zur Suche nach innovativen Lösungen für Hindernisse, die der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit in Europa im Weg stehen. Angesichts unserer gemeinschaftlichen 
Interessen sind wir als Provinz Drenthe auch Mitglied der AGEG.  
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1. Informatievoorziening 
 

Voortgang actiepunten informatievoorziening 

  

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

Alle informatie over 

grensoverschrijdend 

werken is op één 

(online) plek te vinden. 

Actie 1. Het ontwikkelen van één gezamenlijke 

website van alle regionale Grensinpunten (GIP’s) 

in 2017: www.grenzinfopunkt.eu.  

Voortouw: Grensinformatiepunt Maas-Rijn 

Algemeen: 

Sinds april 2017 is er een gezamenlijke website online en te raadplegen via 

www.grenzinfopunkt.eu en www.GIP.eu. De informatie voor het Nederlands-

Vlaamse deel als zowel het Nederlands-Duitse deel is compleet en wordt 

regelmatig voorzien van actuele updates. De afgelopen jaren heeft de website 

www.grenzinfopunkt.eu zich ontwikkeld tot centraal informatieplatform voor 

grenspendelaars. 

   

 Actie 2. De website www.grenzinfopunkt.eu 

voorzien van concrete voorbeelden, praktische 

informatie en online tools zodat het inzicht in de 

financiële consequenties van wonen, werken en 

studeren over de grens vergroot. Zo krijgen 

mensen een reëel beeld van de kansen, 

mogelijkheden en gevolgen.  

Voortouw: Grensinformatiepunt Maas-Rijn 

Algemeen: 

De inhoud van de site van de GIP’s is aangevuld en voorzien van informatie over 

praktische zaken omtrent grensoverschrijdend wonen, werken en studeren in de 

grensregio’s.  

Complementair aan de gezamenlijke website van alle GIP’s is er de Nederlandse 

backoffice-website van de sociale verzekeringsbank (SVB) (www.grensinfo.nl). 

Deze site is voorzien van meer specialistische informatiebehoefte over 

bijvoorbeeld de financiële consequenties over wonen, werken en studeren over 

de grens. 

   

Er is een dekkend 

netwerk voor 

persoonlijke 

informatievoorziening. 

Actie 3. Het realiseren van een herkenbaar, 

dekkend netwerk van GIP’s langs de gehele 

grens, met periodieke spreekuren en 

medewerking van alle nationale instanties.  

Voortouw: stuurgroep GIP’s 

Algemeen: 

De GIP’s vormen samen een dekkend netwerk langs de gehele grens. 

Overheden uit Nederland, Duitsland en België werken hier samen om burgers en 

bedrijven te informeren over werken, ondernemen en studeren aan de andere 

kant van de grens. De loketten op Nederlandse bodem zijn te vinden in 

Terneuzen, Maastricht, Bergen op Zoom, Baarle-Nassau, Eindhoven, Bad 

Nieuweschans. De Duitse locaties zijn in Aachen-Eurode, Mönchengladbach, 

Kleef en Gronau. De Belgische vestigingen bevinden zich in Knokke-Heist, 

Brugge, Eeklo, Zelzate, Gent, Kapellen, Kalmthout, Hoogstraten, Turnhout, 

http://www.grenzinfopunkt.eu/
http://www.grensinfo.nl/
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Lommel, Hasselt, Bilzen en Maasmechelen.  

Werkzoekenden, (voormalig) grenswerkers, ondernemers en studenten die 

vragen hebben over wonen, werken en studeren over de grens kunnen bij de 

GIP’s terecht voor gratis advies en informatie. Informeren gebeurt online, 

telefonisch, een persoonlijk afspraak of via een bezoek tijdens een spreekuur.   

 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Langs de Nederlands-Duitse grens is er een dekkend netwerk van GIP’s 

waarmee de verschillende regio’s worden bediend.  

 

Vlaanderen:  

Sinds 2019, is er met het inrichten van een nieuw infopunt in Baarle-Nassau, 

ook aan de grens met België een sluitend netwerk bereikt. De GIP-locaties zijn 

verdeeld over de drie Euregio’s/ grensgebieden; Euregio Maas-Rijn, provincies 

Noord-Brabant (NL)/ Antwerpen (B), en Euregio Scheldemond.  

   

 Actie 4. Inrichten van een databank ten behoeve 

van de persoonlijke en digitale dienstverlening 

van GIP’s.  

Voortouw: stuurgroep GIP’s 

Algemeen:  

Ten behoeve van de persoonlijke en digitale dienstverlening van de GIP’s is er 

een databank ingericht ‘het fallmanagementsysteem’, waarin cases en 

hulpvragen worden geregistreerd. De GIP’s die reeds gebruik maken van het 

fallmanagementsysteem vullen deze verder aan met hun casussen. Het systeem 

biedt enerzijds ondersteuning in de dienstverlening aan de klant 

(dossieropbouw). Anderzijds biedt het systeem mogelijkheden voor monitoring, 

kennisopbouw en -uitwisseling (wel begrensd door privacyrichtlijnen). Begin 

2020 is hier een kennisbank met forumfunctie aan toegevoegd. Op deze wijzen 

geven GIP-adviseurs informatie op basis van de laatste actualiteiten. 

 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Langs de Nederlands-Duitse grens werken alle GIP’s (Bad Nieuweschans, 

Gronau, Kleef, Mönchengladbach en Aken-Eurode) al met het 

‘fallmanagementsysteem’, waarin cases en hulpvragen worden geregistreerd.  

 

Vlaanderen:  

Langs de Nederlands-Vlaamse grens werken de GIP’s in Maastricht en Terneuzen 
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(sinds juli 2017) met het fallmanagementsysteem, waarin cases en hulpvragen 

worden geregistreerd. Andere GIP’s werken met andere/ eigen 

registratiesystemen.  

   

De digitale en de 

persoonlijke 

informatievoorziening 

zijn structureel 

gefinancierd. 

Actie 5. Evaluatie van de totale 

informatiestructuur aan grensarbeiders en de 

effectiviteit daarvan.   

Voortouw: ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) 

Algemeen:  

De evaluatie van de totale informatiestructuur aan grensarbeiders is uitgevoerd. 

Op 23 januari 2018 is de begeleidende brief van de staatssecretaris van SZW en 

het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de 

staatssecretaris aan de gebleken meerwaarde van de structuur te 

onderschrijven. 

   

 Actie 6. Met alle betrokken partijen een 

gezamenlijk voorstel maken voor de structurele 

financiering van de informatievoorziening.  

Voortouw: ministerie van SZW 

Algemeen: 

De GIP’s vormen een netwerk langs de gehele grens waarin overheden uit 

Nederland, Duitsland en België samenwerken om burgers en bedrijven te 

informeren over grensoverschrijdend werken, ondernemen en studeren.  

 

De financiering van de GIP’s was in het begin tijdelijk georganiseerd via het 

INTERREG-fonds van de EU en cofinanciering van deelnemende overheden. 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn door BZK en SZW gesprekken gevoerd met 

de betrokken overheden in de grensregio en met onze buurlanden. Met 

Noordrijn-Westfalen zijn tijdens de regeringsconsultaties eind 2018 belangrijke 

afspraken gemaakt over de structurele financiering van de 

informatievoorziening. Op 25 november 2019 vond de formalisering van de 

financieringsafspraken plaats in Nijmegen door middel van het ondertekenen 

van convenanten door staatssecretaris van Ark van SZW en de 

verantwoordelijke bestuurders uit de grensregio’s.  

De bijdrage vanuit de Rijksoverheid is circa 2 miljoen euro per jaar vanuit SZW 

voor de structuur van GIP’s en backoffice SVB. Deze bijdrage is gekoppeld aan 

een gelijke regionale cofinanciering en is daarmee structureel, tenzij. Voor 2019 

en 2020 is in de convenanten ook een Rijksbijdrage van ruim 9 ton beschikbaar 

gesteld om de kwaliteit van alle infopunten te verbeteren. In december 2019 

heeft de stuurgroep GIP’s een plan voor de invulling van de Rijksbijdrage 

vastgesteld.  
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Daarnaast hebben alle Euregio’s het ‘Samenwerkingsplan GIP’s 2020’ 

ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het verbeteren van de 

kwaliteit van de dienstverlening, netwerkvorming en gemeenschappelijke 

branding van de GIP’s. Dit plan zal aan de basis liggen van de invulling van de 

eerdergenoemde Rijksbijdrage voor kwaliteitsverbetering. 
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2. Arbeidsbemiddeling 
 

Voortgang actiepunten arbeidsbemiddeling 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

Arbeidsbemiddelingsorganisaties 

aan beide zijden van de grens 

werken structureel samen. 

Actie 7. Met de betrokken organisaties in het 

buurland gezamenlijke regionale 

arbeidsmarktanalyses maken en op basis 

daarvan marktbewerkingsplannen opstellen. 

Voortouw: Euregio’s en centrumgemeenten in 

de arbeidsmarktregio’s langs de grens 

Algemeen: 

Op 30 oktober 2019 hebben het CBS en de statistiekbureaus van 

Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen een open data portal gepresenteerd 

met grensoverschrijdende data over inwoners, economie en arbeidsmarkt. 

Grensstatistieken dragen bij aan de beschikbaarheid van goede structureel 

beschikbare grensdata. De focus ligt primair op de arbeidsmarkt maar ook 

over tal van andere onderwerpen zoals criminaliteit en toerisme. Het 

project is medegefinancierd met INTERREG-middelen. Er bestaat een 

verplichting (van de projectpartners) om het dataportal met 

arbeidsmarktdata in stand te houden voor de komende vijf jaar. Met 

oplevering van de projecten ‘Werkinzicht’ tussen Nederland en 

Vlaanderen, het project ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor de Nederland-

Duitse grens en het portal wordt aan die randvoorwaarden voldaan op het 

thema Arbeidsmarkt en Economie. 

 

BZK, EZK en SZW hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor een 

evaluatie van reeds uitgevoerde grensstatistiekonderzoeken, om te 

bepalen of deze onderzoeken meerwaarde hebben voor doeltreffend 

(regionaal) grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. Uit de evaluatie blijkt 

dat de uitgevoerde onderzoeken naar grensstatistieken een goede inkijk 

geven in overeenkomsten en verschillen van de arbeidsmarkten aan 

weerszijden van de landsgrens. Op dit moment worden de statistieken 

echter nog niet optimaal gebruikt in het vormgeven van beleid. De 

hoofdoorzaak daarvan is dat de data structureler en meer regionaal 

gedetailleerd beschikbaar zouden moeten zijn. Goede beschikbaarheid, het 

juiste detailniveau en vergelijkbaarheid zijn de randvoorwaarden om het 
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potentieel van de grensstatistieken te benutten.  

 

Nut en noodzaak van structureel beschikbare grensstatistieken wordt 

verder onderzocht middels twee use cases. Dit gebeurt in samenwerking 

met lokale en regionale partners: regio Zuid-Limburg/Aachen en de regio 

Oost-Nederland/Münster. Het doel is om te laten zien hoe je van de data 

in het portal bruikbare informatie maakt voor lokale en regionale 

overheden aan de grens. Hiermee kunnen overheden zien welke 

beleidsmaatregelen werken en welke niet. Deze ervaringen kunnen als 

voorbeeld dienen voor andere regio’s. Oplevering van de use cases is 

medio 2020 voorzien. Na oplevering van de use cases wordt met het 

ministerie van BZK en andere vakdepartementen overleg gevoerd over de 

wens tot uitbreiding van het portal.   

   

 Actie 8. Bevorderen van de regionale en 

sectorale grensoverschrijdende samenwerking 

tussen alle (publieke en private) 

arbeidsbemiddelingsorganisaties in 

grensregio’s 

 

a. Opzetten van regionale netwerken van 

grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddelingsteams. Het ministerie van 

SZW stelt in 2017 eenmalig € 100.000 

beschikbaar voor elk van de veertien 

arbeidsmarktregio’s langs de grens om het 

organiserend vermogen (personele capaciteit) 

te vergroten. 

Voortouw: centrumgemeenten in de 

arbeidsmarktregio’s langs de grens 

 

b. Gemeenten en UWV wijzen werkzoekenden 

in hun persoonlijke en onlinedienstverlening 

actief op de kansen en mogelijkheden van het 

Algemeen: 

Het Netwerk van Services Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling 

(SGA’s) is opgezet en de afgelopen jaren verder ontwikkeld. De 

servicepunten bestaan uit een team van publieke en private 

arbeidsbemiddelingsorganisaties waaronder het UWV, EURES-consulenten, 

StartPeople en Podium24. Naast de bestaande SGA’s in Eurode, Venlo en 

Maastricht, wordt op dit moment een SGA in Kelmis (BE) opgericht. In 

verband met Corona is er momenteel geen verdere ontwikkeling. 

 

Daarnaast zetten EURES-adviseurs zich in voor bemiddeling naar werk in 

de buurlanden. Sinds 2018 is er per grensdistrict 2 fte beschikbaar voor 

persoonlijke dienstverlening. Met deze capaciteitsuitbreiding is het 

mogelijk om een specifieke functie te creëren gericht op dienstverlening 

aan werkzoekenden in de grensstreek. Deze teams zijn in 2019 versterkt 

met twee adviseurs die zich specifiek richten op de benadering, screening 

en matching van werkzoekenden. Eures-adviseurs werken voornamelijk in 

‘districts’, met enkele Eures-adviseurs die crossborder werken ten 

behoeve van herkenbaarheid en ter bevordering van deelnamen aan de 

samenwerkingsverbanden en -netwerken. 

Daarnaast werkt het UWV mee aan (de ontwikkeling van) digitale 
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werken over de grens. Het UWV ontwikkelt een 

plan om het werken over de grens 

gestructureerder onder de aandacht te 

brengen van werkzoekenden. 

Voortouw: UWV en VNG 

 

c. Eures-adviseurs zetten zich in voor 

bemiddeling naar werk in de buurlanden. In 

april 2016 is de nieuwe Eures-verordening 

gepubliceerd20. In de verordening wordt 

expliciet gesproken over grensoverschrijdende 

arbeid en de mogelijkheid voor publieke en 

private organisaties die Eures-diensten bieden, 

om Eures-partner of -lid te worden. Via een 

uitvoeringstoets die aan het UWV is gevraagd, 

wordt de rol van Eures, zowel als uitvoerder 

als coördinator van het netwerk, bij 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bezien. 

Voortouw: Eures 

platforms, specifiek gericht op grensarbeid zoals; WerkeninDuitsland.nl, 

Grensinfopunt.nl en EURES Scheldemond. EURES-adviseurs voeren 

projecten uit, geven informatieve groepsworkshops, doen aan individuele 

bemiddeling, en hebben een coördinerende en verbindende functie. Deze 

laatste rol krijgt onder meer vorm door deelname in diverse stuurgroepen, 

de ontwikkeling van verbindende initiatieven zoals het GIP en bij het 

aanvragen van gezamenlijke projecten (middels o.a. INTERREG of EaSI 

financiering). Via deze financiering worden onder meer innovatieve ideeën 

en structurele samenwerkingsverbanden in de grensstreek, regionale 

banenmarkten en opleidingssessies voor de bemiddelaars gefinancierd.  

Recentelijk zette het UWV grensteams op aan de Nederlands-Duitse grens. 

Deze teams worden bemenst door onder meer medewerkers van UWV, 

Agentur für Arbeit, gemeenten, Eems Dollard Regio en sociale partners. 

Zij houden zich bezig met de selectie, bemiddeling en plaatsingstrajecten 

in de grensgebieden. Dat gebeurt zowel via sectorale projecten als op 

individuele basis. EURES-adviseurs zijn nauw betrokken bij deze teams. In 

Zuidoost Nederland wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van 

een grensteam aan de Nederlands-Belgische grens. 

Op dit moment zijn de voorbereiding en strategische oriëntatie van het 

EaSI-partnerschap Duitsland, België en Nederland voor de nieuwe 

begrotingsperiode van start gegaan. Easi-financiering na 2020/2021 is nog 

onzeker. 

   

 Actie 9. Waar mogelijk zorgen voor 

maatwerkoplossingen voor grensarbeiders om 

overbruggingsproblemen aan te pakken. 

Voortouw: gemeenten en 

uitvoeringsorganisaties voor de sociale 

zekerheid 

Algemeen: 

Met de Coronacrisis is bij de GIP’s een heel nieuw werkveld ontstaan. De 

GIP’s werken samen aan het verzamelen van de uitdagingen waarmee 

grensarbeiders te maken krijgen (bijvoorbeeld in de benutting van de 

TOZO-regeling) en het bundelen de vragen voor de nationale overheden. 

De GIP’s leveren bovendien input voor de tri-nationale Corona-Taskforce 

en vervullen daarmee een belangrijke expertrol in de 

grensoverschrijdende aanpak van de crisis. 

De signaalfunctie van de GIP’s is daarmee tijdens de Corona crisis 

versneld doorontwikkeld. Hieruit blijkt dat de organisatie en onderlinge 

samenwerking van de GIP’s en diverse (regionale) partners in staat is de 
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praktijk vanuit de diverse grensregio’s op basis van neutrale en 

inhoudelijke (maatwerk) situaties zichtbaar te maken. Dit heeft er mede 

toe bijgedragen dat diverse aanpassingen en uitbreidingen van nationale 

Corona maatregelen aanvullend zijn aangepast. Een verdienste van de 

structuur die door de GIP’s de afgelopen jaren is opgebouwd en zijn 

meerwaarde heeft aangetoond.  

 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen: 

De GIP’s aan de Duits-Nederlandse grens zijn mede dankzij het 

voortdurende opleidingsprogramma steeds beter geschoold om 

maatwerkoplossingen voor grensarbeiders te bieden. Ook complexe 

vraagstukken zoals grensoverschrijdend werken voor derdelanders (niet 

EU-burgers) worden door de GIP’s opgepakt en onderzocht. Concreet 

gebeurt dit onder andere via het kennis- en uitwisselingsprogramma b-

solutions van de Europese Unie.  

Denk daarbij aan het INTERREG V project youRegion met als 

overkoepelende doelstellingen om de in de Euregio Maas-Rijn aanwezige 

diensten voor arbeidsmarktbemiddeling structureler grensoverschrijdend 

te laten samenwerken. De andere pijler van het project behelst de 

zogenaamde ‘welcome culture’, bedoeld om met name high-potentials en 

vakkrachten ook van buiten de Euregio Maas-Rijn voor de Euregio Maas-

Rijn te werven. Daarnaast organiseert Eur.Friends grensoverschrijdende 

stages.  

Het GIP EUREGIO heeft in september 2019 een workshop voor Duitse en 

Nederlandse organisaties rondom zaken zoals kinderbijslag georganiseerd. 

De partners wisselden uit over veranderde organisatiestructuren, nieuwe 

wet- en regelgeving, en de gevolgen daarvan voor grensgangers.  

In de noordelijke GROS-structuur worden input en vragen via het GIP 

Eems Dollard Regio teruggekoppeld aan het centrale GIP aanspreekpunt 

en via de GIP Eems Dollard Regio door de regioverbinder van BZK op deze 

manier gebundeld aangekaart.  

 

 

Vlaanderen: 
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Door de coronacrisis sloot België haar grenzen en werden er door de 

verschillende landen maatregelen genomen ter bescherming en 

ondersteuning van werknemers en ZZP’ers. Er wordt door de verschillende 

GIP’s samengewerkt om de knelpunten die hierdoor werden veroorzaakt te 

inventariseren en te signaleren aan de ‘corona-taskforce’. Indien er geen 

oplossingen komen, nemen de Euregio ‘s het initiatief om via maatwerk de 

knelpunten verder op te pakken. 

   

 Actie 10. Een extra impuls geven aan 

arbeidsbemiddeling over de grens door 

uitvoering van (regionale) sectorplannen met 

een grensoverschrijdende component en 

INTERREG-projecten. 

Voortouw: uitvoerders sectorplannen en 

INTERREG-projecten 

Nedersaksen: 

Arbeidsmarkt Noord is voortgezet in een nieuw INTERREG VA 

samenwerking. Een aantal bouwstenen zijn hierin (gebundeld) 

aangehouden en worden momenteel doorontwikkeld. Hierbij ligt de focus 

nog meer op kleinschalige maatwerk, microprojecten en het mogelijk 

maken om zelf een studie, stage of baan te ervaren. Vanwege de 

veranderende arbeidsmarktsituatie is de focus, naast de doorlopende 

ondersteuning voor het werven van vakkrachten, uitgebreid naar de 

doelgroep scholieren, studenten en afstudeerders. Het thema ‘zorg’ blijft 

een belangrijk onderdeel waarbij de focus in het vervolg van het 

grensoverschrijdende project ‘Sorgen für sorgen dass’ (SFSD) ingezet 

wordt op het ontwikkelen van duale modules voor specifieke thema’s zoals 

sensortechnologie en de toepassing hiervan in de zorg. Zorginstellingen 

blijven ondanks de krappe arbeidsmarktsituatie nauw en actief betrokken 

om te leren en door te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld het 

imago van de zorg en ook de samenwerking tussen zorginstellingen en 

onderwijs. Competenties die zorgverleners in deze internationale context 

nodig hebben, staan centraal. Studenten hebben in eigen beheer een 

digitale Practico App ontwikkeld waarin huidige stagiaires informatie 

beschikbaar stellen aan toekomstige stagiaires. Deze directe kennis en 

ervaringsoverdracht wordt als zeer waardevol ervaren en draagt bij aan 

een verbetering van de manier van denken en het open staan voor de 

mogelijkheden van opleiding en beroepskansen in de zorg.  

Voor kortstondige kennismakingen tussen het bedrijfsleven en 

onderwijsmogelijkheden focust bouwsteen ‘PraktiTrans’ op laagdrempelige 

kennismakingen door middel van; Jobbussen, het aanbieden van digitale 
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Kulturaustausch tussen scholieren en studenten, digitale 

uitwisselingsprogramma’s; en ten slotte via podcasts, filmpjes en vlogs 

over taal en cultuur in het buurland. Tijdens de Corona crisis zijn 

meerdere initiatieven versneld uitgewerkt en of doorontwikkeld om 

scholen, docenten en bedrijven de mogelijkheid te bieden om (ook) 

digitaal kennis te maken met de mogelijkheden in het buurland. 

Aanvullende informatie: www.arbeidsmarkt-noord.eu  

 

Digi+ is een nieuwe bouwsteen van Arbeidsmarkt Noord waarin digitale 

modules voor het basisonderwijs in beide landen worden ontwikkeld. Dit 

vindt plaats in nauwe en actieve samenwerking met Duitse Grundschulen, 

Nederlandse Basisscholen en begeleiding van wetenschappelijke 

meertaligheidsexperts vanuit de Universiteit Munster en Stenden NHL in 

Leeuwarden. Doel is om digitale lespakketten te ontwikkelen. Deze worden 

in het najaar van 2020 getest waarbij de thema’s natuur en geschiedenis 

centraal staan. Uniek aan de opzet is dat zowel de docenten, de 

leerlingen, als het thuisfront actief betrokken worden door onder andere 

opdrachten, spelletjes, kennis en lesmateriaal gezamenlijk beschikbaar te 

stellen en als onderdeel in het reguliere lespakket op te kunnen nemen. 

De betrokkenheid van de scholen garandeert dat de uiteindelijke 

producten ook daadwerkelijk toepasbaar zijn en ingepast kunnen worden 

in het reguliere lespakket in Nedersaksen en Nederland.  

 

Bouwsteen GrenzenloosTalent! Focust op de langdurige ervaring middels 

afstudeeropdrachten, stages en werkervaringsplaatsen tussen onderwijs 

(alle niveaus) en MKB. De successen uit eerdere bouwstenen zoals 

Werkgeversadvisering zijn hierin samengevoegd met initiatieven van de 

nieuwe Innovatiewerkplaats (IWP) in Winschoten (en toekomstige pop-up 

IWP’s op andere locaties in de Eems Dollard Regio) waar MKB en 

studenten elkaar ontmoeten en kruisbestuivingen ontstaan. 

Samenwerking met onder andere IT-bedrijven, bedrijven in de sector 

media en vormgeving, en logistiek hebben al meerdere studenten vanuit 

Nederland ontvangen en verder opgeleid. De wederkerigheid is hier 

essentieel en tegelijk de belangrijkste voorwaarde om een duurzaam 

http://www.arbeidsmarkt-noord.eu/
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netwerk te realiseren.  

 

Noordrijn-Westfalen: 

De extra impuls aan de arbeidsbemiddeling over de grens werd tot 

februari 2019 gegeven via het project UNLOCK. Deze samenwerking in het 

kader van ‘GrensWerk’ wordt nu binnen het vervolgproject ‘GIP EUREGIO’ 

voortgezet. De projecten ‘Grenzen bewegen’ en het vervolgproject 

‘Perspectief 360°’ enthousiasmeren langdurig werkelozen om de grens 

over te gaan met een cursus- en stageaanbod. Het 

bemiddelingspercentage is met circa 30 procent voor deze doelgroep erg 

hoog.  

 

Vlaanderen: 

Er lopen meerdere projecten in de Euregio Scheldemond, zoals het 

INTERREG-project Lerende Euregio Scheldemond naar het voorbeeld van 

de ‘Lerende Euregio’. Daarnaast is er met steun van EURES Scheldemond 

een Taskforce Knelpuntberoepen in de Europese Groepering voor 

Territoriale Samenwerking (EGTS) linieland van Waas en Hulst, gericht op 

toeleiding van jongeren naar technische beroepen.  

   

 Actie 11. Beter organiseren en structureren 

van de kennisuitwisseling tussen en binnen 

arbeidsmarktregio’s zodat leereffecten en best-

practices worden gedeeld. 

Voortouw: VNG 

Algemeen: 

Grensgemeenten kennen een eigen (ambtelijke) overlegstructuur, het 

Grensstedenoverleg met vertegenwoordigers van Oldambt tot Maastricht. 

Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal.  

Binnen het grensstedenoverleg is in samenwerking met de themagroep 

Europa van de G40, een opdracht gegeven aan Platform 31 voor een 

studie naar grensoverschrijdende bemiddeling en het kennisdossier 

grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit is in februari gepresenteerd bij het 

overleg, en wordt binnenkort online gepubliceerd. 

   

Werkzoekenden, werkgevers en 

arbeidsbemiddelingsorganisaties 

zijn zich beter bewust van de 

kansen en mogelijkheden van 

Actie 12. Communicatieactiviteiten, zoals 

media-inzet en informatiebijeenkomsten, 

onderdeel laten uitmaken van het regionale 

grensoverschrijdende arbeidsmarktbeleid. 

Nedersaksen: 

Ervaring en kennis vanuit onder andere Arbeidsmarkt Noord wordt zoveel 

mogelijk gebundeld en breed gedeeld. Hierbij wordt steeds vaker 

samengewerkt met andere regio’s. Door de inzet van ambassadeurs uit de 

https://www.rsddeliemers.nl/grenzen-bewegen
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werken, ondernemen en stages 

lopen over de grens. 

Voortouw: centrumgemeenten in de 

arbeidsmarktregio’s langs de grens en 

Euregio’s 

praktijk worden kansen tastbaar gemaakt en best practices uitgewisseld.  

Gezien de landelijke ligging in het kader van fysieke bereikbaarheid is de 

arbeidsmarktregio anders ingericht dan de regio’s waar grote steden dicht 

bij elkaar liggen. Vanuit GIP Eems Dollard Regio ligt de focus op een 

dynamische en flexibele dienstverlening die deels digitaal en deels fysiek 

is georganiseerd en die aansluit op de vraag in de regio. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met partners in de regio zoals de Agentur für Arbeit, 

UWV, IHK, Belastingdienst, Fianzamt, SVB, Deutsche Rentenversicherung 

en gemeenten en landkreisen. Een fysieke one-stop-shop is hier geen 

effectieve benadering.  

Er is daarnaast veel aandacht voor de informatievoorziening voor de 

jongere doelgroep. De GIP Eems Dollard Regio, als onderdeel van 

Arbeidsmarkt Noord, is daarbij een belangrijke vraagbaak voor partners 

die met de diverse onderwijs en arbeidsmarkt thema’s actief zijn.  

Tot slot wordt het gebruik van zorg in het buurland en de samenwerking 

met partners van bijvoorbeeld UMCG, CommonCare en zorginstellingen in 

Nedersaksen steeds belangrijker en actiever doorontwikkeld om patiënt en 

arts in de toekomst van maatwerk informatie te voorzien. 

 

Noordrijn-Westfalen: 

SZW heeft middelen beschikbaar gesteld voor een uniformering van de 

GIP’s. Deze middelen worden enerzijds ingezet voor een verbeterslag in 

de kwaliteit (basis- en vervolgkwalificaties voor de adviseurs) en 

anderzijds voor een gezamenlijke marketingcampagne. De GIP’s zetten 

momenteel een plan op om de gezamenlijke marketing te verbeteren.  

Daarnaast hebben de GIP’s de afgelopen tijd individueel projecten 

opgezet. Zo heeft het GIP van de Euregio Rijn-Waal de afgelopen jaren 

sterk ingezet op een marketingcampagne onder de motto’s ‘Fit für Oranje’ 

en ‘Duitsland gewoon doen’.  

Het GIP de EUREGIO heeft het project ‘UNLOCK’ en het ‘Pact: 

arbeidsmarkt over de grens’ afgerond.  

De Euregio Rijn-Waal heeft in 2019 het Arbeit/dsmarktplatform Euregio 

Rijn-Waal opgericht, met het doel om door samenwerking van 

werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, AfA, en 

https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
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onderwijsinstellingen, meer werkgevers en werknemers te 

enthousiasmeren om over de grens te kijken.  

De projecten 'Grenzen bewegen' en het vervolgproject ‘Perspectief 360°’ 

enthousiasmeert, middels een cursus- en stageaanbod, langdurig 

werkelozen om de grens over te gaan. Het bemiddelingspercentage is met 

circa 30 procent voor deze doelgroep erg hoog.  

In de Euregio Maas-Rijn heeft het INTERREG V project youRegion als doel 

om de arbeidsmarktdienstverleners (GIP’s, SGA’s, Expat Centers, ITEM) 

structureel meer met elkaar te laten samenwerken en gezamenlijk 

informatie te laten verschaffen door middel van een gezamenlijke website 

en brochures en via social media (Facebook, LinkedIn) 

 

Daarnaast hebben de activiteiten rondom de Grenslandagenda en de 

Grenslandconferentie voor een stijging in de bekendheid van 

Grensoverschrijdende samenwerking geleid. Dit heeft er mede aan 

bijgedragen dat de grensoverschrijdende samenwerking in de 

verschillende overheidslagen inmiddels hoog op de agenda staat.  

 

Vlaanderen: 

In het project Lerende Euregio Scheldemond zal er gekeken worden naar 

mogelijke communicatiecampagnes voor knelpuntberoepen in de 

grensregio. In het project Lerende Euregio Scheldemond worden 

verschillende communicatiemiddelen uitgewerkt en ingezet onder de 

noemer ‘verdubbel je kansen’. Verder worden er rondom wonen en 

werken over de grens flyers, folders, een website en digitale kaart 

uitgewerkt. 

De GIP’s gaan in 2020 starten met een marketingplan. Er wordt een 

marketingstrategie uitgewerkt en een actieplan. Jaarlijks wordt er een 

open bedrijvendag en een jobbeurs georganiseerd in de EGTS Linieland, 

waarbij de (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt als doelstelling centraal 

staat. Daarnaast is met behulp van Eures Scheldemond een grensmatch-

app ontwikkeld waarbij men als sollicitant een profiel aanmaakt. Dit profiel 

kan op basis van indicatoren dan aan bepaalde werkgevers voorgesteld 

worden aan beide zijden van de grens. 

https://www.rsddeliemers.nl/grenzen-bewegen
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Ervaring opdoen in het buurland is essentieel om een positieve mindset 

voor je eigen regio te verkrijgen. Internationale kansen beginnen in je 

achtertuin. Weg van concurrentie denken en inzetten op het mogelijk 

maken om zelf de ervaring op te doen als scholier, student, werknemer. 

Deze ervaring delen en communiceren draagt bij aan de verbetering van 

de mindset. Dit vergt een duurzame en langdurige inzet en commitment 

van zowel de betrokken partners in het veld als vanuit de bestuurlijke 

stakeholders.  

   

Vacatures in het buurland zijn 

goed en gemakkelijk vindbaar 

voor werkzoekenden in 

Nederland, en omgekeerd. 

Actie 13. Verkenning van de mogelijkheden om 

digitale vacatures beter te ontsluiten. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van regionale 

initiatieven zoals de Jobroboter en het 

arbeidsmarktdashboard Zuidoost Nederland. 

Voortouw: Euregio’s 

Nedersaksen/ Noordrijn-Westfalen: 

Vanaf 2019 wordt door de GIP’s geen eigen digitale zoekmachine meer 

aangeboden. Op de site van de GIP’s wordt verwezen naar bestaande 

(nationale en EU-) portals om naar banen te zoeken. Ook zijn daar tips en 

adviezen te vinden over het solliciteren in het buurland. 

De werkgroep bemiddeling van het Arbeit/dsmarktplatform Euregio Rijn-

Waal  zoekt daarnaast naar manieren om het grensoverschrijdende 

digitale zoeken naar geschikte vacatures te verbeteren.  

 

Vlaanderen: 

In het project ‘grensinfovoorziening’ was het niet meer mogelijk om 

verder te werken aan een grensoverschrijdende vacaturekaart voor het 

havengebied van North Sea Port. Het project ‘Lerende Euregio 

Scheldemond’ zal een digitale kaart uitwerken en daarin onderzoeken of 

de databank van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) en de databank van de Zeeuwse vacaturebank 

weergegeven kunnen worden zoals op www.naarjobsindehaven.be. 

   

 Actie 14. Arbeidsbemiddelingsorganisaties aan 

beide zijden van de grens wisselen actief 

kansrijke vacatures en profielen van 

werkzoekenden uit. 

Voortouw: UWV en Eures 

Nedersaksen: 

Ervaring en kennis vanuit onder andere Arbeidsmarkt Noord wordt zoveel 

mogelijk gebundeld en breed gedeeld. Vanuit de Eems Dollard Regio en 

Arbeidsmarkt Noord wordt actief samengewerkt met de Arbeidsmarktregio 

Drenthe, Werk in Zicht (Groningen), EURES, UWV, Agentur für Arbeit in 

Papenburg, Emden en Leer en IWCN Groningen. Hierbij wordt steeds 

vaker samengewerkt met andere regio’s en ingezet op het tastbaar maken 

https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
http://www.naarjobsindehaven.be/
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van de kansen onder andere door het inzetten van ambassadeurs uit de 

praktijk. Best practices worden uitgewisseld. Tegelijk is de Eems Dollard 

Regio gezien de landelijke ligging qua fysieke bereikbaarheid anders 

ingericht dan de regio’s waar grote steden dicht bij elkaar liggen. Vanuit 

GIP Eems Dollard Regio ligt de focus op een dynamische en flexibele 

dienstverlening die deels digitaal en deels fysiek is georganiseerd en die 

aansluit op de vraag in de regio.  

 

Noordrijn-Westfalen: 

In de EUREGIO wordt er in het kader van GrensWerk nauw samengewerkt 

tussen het UWV, Werkplein Twente, de Agentur für Arbeit (Coesfeld, 

Rheine, Nordhorn) en het GIP EUREGIO. GrensWerk is een SGA 

(Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling). In het kader van 

de grenslandagenda is deze vorm van grensoverschrijdende 

samenwerking in een speciale thematafel ondergebracht en bij de 

grenslandconferentie in Venlo (2019) gepresenteerd.  

Vanuit de Regio Achterhoek wordt ook samengewerkt met de Agentur für 

Arbeit Coesfeld. Doelstelling is om de samenwerking de komende periode 

te versterken en waar mogelijk te verduurzamen.  

De Euregio Rijn-Waal heeft in 2019 het Arbeit/dsmarktplatform Euregio 

Rijn-Waal  opgericht, met het doel om door samenwerking van 

werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, AfA, en 

onderwijsinstellingen ondernemers en werknemers te enthousiasmeren 

om over de grens te kijken. Zowel binnen het platform als binnen het GIP 

van de Euregio Rijn-Waal wisselen UWV en AfA informatie uit en kunnen 

werkzoekenden twee keer per maand in Kleve terecht voor een gesprek 

met adviseurs van beide instanties. 

In de Euregio rijn-maas-noord is per 1 januari 2020 in Venlo een SGA 

gestart. Het gaat om een service waarin de verschillende partners 

samenwerken; UWV Noord-Limburg, Agentur für Arbeit Krefeld, Agentur 

für Arbeit Mönchengladbach, Agentur für Arbeit Regionaldirektion 

Düsseldorf, Arbeidsmarktregio Noord-Limburg, en Euregio rijn-maas-

noord. In het gemeenschappelijke servicepunt komen medewerkers van 

de verschillende partners rondom arbeidsbemiddeling enkele dagdelen per 

https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
https://grenzinfo.eu/erw/nl/arbeidsmarktplatform/
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week samen en werken gezamenlijk onder één dak. Zo kunnen 

spreekuren worden aangeboden waarin werkgevers en werkzoekenden 

worden geïnformeerd over de arbeidsmarkt in het buurland en praktisch 

worden ondersteund bij het vinden van een baan of het invullen van 

vacatures.  

Het SGA is opgericht in het kantoor van de UWV in Venlo. Deze locatie 

heeft het voordeel dat er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande 

services van het UWV (huismeester, ontvangst, etc.) en dat de locatie 

dicht bij het station in Venlo ligt. De oprichting van het SGA is mogelijk 

dankzij een tweejarige pilotfinanciering met middelen uit het EaSI-

programma van de Europese Unie. Na twee jaar moet gekeken worden 

hoe de resonantie is en of de service kan en moet worden behouden. 

In de Euregio Maas-Rijn heeft het INTERREG V project youRegion als doel 

om de arbeidsmarktdienstverleners (GIP’s, SGA’s, Expat Centers, ITEM) 

structureel meer met elkaar te laten samenwerken en gezamenlijk 

informatie te laten verschaffen door middel van een gezamenlijke website, 

brochures en via social media (Facebook, LinkedIn). 

Daarnaast is in het letterlijk grensoverschrijdende Eurode Business Center 

(EBC) in Kerkrade/ Herzogenrath naast een GIP ook een SGA gevestigd. 

In dit SGA Kerkrade werken UWV en Bundesagentur für Arbeit alsmede de 

Zuid-Limburgse WerkgeversServicepunten (WSP’s) nauw met elkaar 

samen. 

In het kader van SGA Maastricht werken Podium 24 (de WSP voor 

Maastricht en Heuvelland), UWV  en de Vlaamse VDAB met elkaar samen. 

Bij gelegenheid wordt ook samengewerkt met de Waalse Le Forem. Een 

eerste Euregionale Jobbeurs is thans in de planning. Hierbij neemt Podium 

24 het voortouw.  

 

Vlaanderen: 

Via EURES Scheldemond is een grensmatch app ontwikkeld. Profielen van 

werkzoekenden worden hiermee grensoverschrijdend uitgewisseld 
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3. Buurtaal & Cultuur 
 

Voortgang actiepunten Buurtaal & Cultuur 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

Het belang van buurtaal 

en cultuur staat scherper 

op het netvlies bij 

schoolbesturen, ouders 

en leerlingen. 

Actie 15. Uitdragen van het belang van 

voldoende kennis van de buurtaal en cultuur bij 

schoolbesturen, ouders en leerlingen. 

Voortouw: gemeenten en Euregio 

Nedersaksen: 

Buurtaal en buurcultuur zijn belangrijke thema’s. Het is van belang om zo vroeg 

mogelijk mee te geven dat de mogelijkheden voor inwoners van grensregio’s 

ook in het buurland binnen handbereik zijn. VroegeBuurtaal! Heeft een vervolg 

gekregen waarbij de coördinatie van VroegeBuurtaal! bij partnerscholen centraal 

staat. Er zijn inmiddels 14 partnerschappen ontstaan en er worden diverse 

concepten doorontwikkeld in samenwerking met de verschillende partners. Er 

zijn vrijwilligers getraind om als buurtaalpoule in te kunnen zetten zodra de 

benodigde structuur en organisatie omtrent wet- en regelgeving zijn opgelost. Er 

wordt daarnaast ook ingezet op een schoollabel conform de Euregioprofielschule 

labels.  

 

Noordrijn-Westfalen: 

Naast de aandacht die het thema buurtaal in de Grenslandagenda en op de 

Grenslandconferentie krijgt, wordt er in de EUREGIO gewerkt aan een 

businesscase om de haalbaarheid van een Euregionaal competentie- en 

coördinatiecentrum buurtaal in kaart te brengen. Daarnaast lopen er in de 

Euregio’s divers (INTERREG) projecten en plannen.   

 

De Euregio Rijn-Waal heeft in samenwerking met Noordrijn-Westfalen, de 

Provincie Gelderland en Onbegrensd een Euregionale scholierenwedstrijd 

ontwikkeld voor middelbare scholen. Voorwaarde is dat er voor de inzendingen 

gebruik wordt gemaakt van de buurtaal. Jaarlijks nemer er zo’n 30 scholen en 

500 leerlingen deel. Een eerder initiatief is het INTERREG-project 

‘Nachbarsprache & Buurcultuur’. De scholen worden begeleid door de Radboud 

Universiteit Nijmegen en de Universität Duisburg-Essen. Het project richt zicht 

op leerlingen, docenten en schoolhoofden en betrekt alle vakken, dus niet alleen 

https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/
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de vakken Nederlands en Duits. In een tweede fase die komend schooljaar van 

start zou moeten gaan wil het project ook een aanbod voor het primair 

onderwijs ontwikkelen. Daarnaast zet project ‘Ler(n)ende Euregio: taal verbindt’ 

in op het stimuleren van buurtaalonderwijs in het mbo en Berufskollegs.  

  

Ook in de commissies en structuren van de Euregio rijn-maas-noord is 

buurtaalonderwijs een van de speerpunten van de organisatie voor de komende 

jaren. Dit is ook terug te zien in de ‘Euregio-visie 2030’ die binnenkort wordt 

gepubliceerd. 

De talrijke school- en verenigingsuitwisselingen binnen het INTERREG-People-

to-People-kaderproject, dat door de Euregio rijn-maas-noord wordt 

gecoördineerd, zijn een goed voorbeeld van concrete buurtaalontwikkeling. In 

dit kader zijn er inmiddels 64 grensoverschrijdende projecten.  

De Euregio rijn-maas-noord is daarnaast samen met de Euregio Rijn-Waal lid 

van de certificeringscommissie Euregio-Profilschulen van de Bezirksregierung 

Düsseldorf. Met dit certificaat worden scholen in het grensgebied beloond als zij 

een duidelijke verankering van het Euregionale profiel en buurtaalonderwijs in 

hun dagelijkse werkzaamheden kunnen laten zien. Er wordt gewerkt aan 

invoering van een vergelijkbaar certificaat aan Nederlandse zijde. 

 

In de Euregio Maas-Rijn is een concept ontwikkeld waarbij scholen de labels 

Euregioschool, Euregioprofielschule en Euregiokompetentie kunnen ontvangen 

indien de betreffende school/scholier kennis heeft opgedaan van de buurtalen en 

de cultuur van de buren. In de Euregio Maas-Rijn hebben ongeveer 60 scholen 

deze labels. Dit concept is inmiddels door de Bezirksregierungen Düsseldorf en 

Münster overgenomen en ook in deze regio’s zijn eind 2019 de eerste 

Grundschulen en weiterführende Schulen als Euregioprofilschule gecertificeerd.  

   

 Actie 16. Actief informeren van scholen (primair 

en voortgezet onderwijs, mbo) in de grensstreek 

over de beschikbare mogelijkheden voor het 

aanbieden van moderne vreemde talen, 

buurtaal en tweetalig onderwijs. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Algemeen:  
Dit is een onderwerp van permanent overleg in het kader van Curriculum.nu, 

waarin de positie van moderne vreemde talen besproken wordt. 

 

 

https://lerende-euregio.com/
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Meer leerlingen krijgen 

buurtaal aangeboden. 

Actie 17. Ondersteuning geven aan 

onderwijsinstellingen in het primair en 

voortgezet onderwijs bij het aanbieden van les 

in de Duitse taal via: 

 

a. De uitvoering van het plan van aanpak 

‘Buurtaalonderwijs in het basisonderwijs’ door 

EPNuffic. Het plan is gericht op het beschikbaar 

stellen van lesmaterialen en -methodieken en de 

uitwisseling van goede voorbeelden. 

Voortouw: EP-Nuffic in opdracht van het 

ministerie van OCW 

 

b. De uitvoering van verschillende regionale en 

INTERREG-projecten voor het geven van les in 

de buurtaal en het stimuleren van 

samenwerking tussen scholen aan weerszijden 

van de grens. 

Voortouw: grensprovincies en -gemeenten 

Algemeen:  
Zowel het buurlandenteam van Nuffic als het Duitsland Instituut Amsterdam 

hebben de laatste jaren activiteiten ontplooid om buurtalen onder de aandacht 

van de bevoegde gezagen te krijgen en docenten te ondersteunen als buurtalen 

worden aangeboden. OCW is van mening dat wat betreft het speciale 

buurlandenteam van Nuffic voldoende is gedaan, en zal de subsidie daarom 

stoppen. 

 

Nedersaksen: 

Arbeidsmarkt Noord ontwikkeld samen met basisscholen een digitale 

lesmethode, Digi+, waardoor basisscholen de thema’s voedsel en grondstoffen 

digitaal in de Buurtaal kunnen aanbieden. De testfase met de klassen start in 

september 2020. Hier wordt nauw samengewerkt met scholen en partners van 

andere bouwstenen VroegeBuurtaal! en PraktiTrans van de Ems Achse. 

Daarnaast is er ook samenwerking tussen verschillende acteurs van bijvoorbeeld 

Nuffic, Vroege Buurtaal!, NHL/Stenden en Spreek je Buurtaal door middel van 

een buurtaalklankbordgroep. Hierin wordt door deze partners actief 

samengewerkt om kennis te delen met als doel zoveel mogelijk kruisbestuiving 

tussen deze diverse initiatieven te bewerkstelligen.  

 

Noordrijn-Westfalen: 

In de Euregio Rijn-Waal nemen ruim 30 middelbare scholen in tandems deel aan 

het INTERREG-project ‘Nachbarsprache & Buurcultuur’, waarbij de scholen 

worden begeleid door de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universität 

Duisburg-Essen. Het project richt zicht op leerlingen, docenten en schoolhoofden 

en betrekt alle vakken, dus niet alleen de vakken Nederlands en Duits. In een 

tweede fase, die komend schooljaar van start zou moeten gaan, wil het project 

ook een aanbod voor het primair onderwijs ontwikkelen. 

 

Met het actuele INTERREG-project ‘euregio-Xperience 2.0’ bouwt de Euregio 

rijn-maas-noord samen met een aantal mbo-scholen en Berufskollegs uit de 

grensregio voort op de resultaten van het voorgaande project. Met aanvullende 

activiteiten en een nog sterkere focus op de uitwisseling over de grens en de 

https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/
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verbinding met bedrijven in de regio, zullen 600 mbo-studenten de kans krijgen 

om de arbeidsmarkt in het buurland te verkennen. Daarmee wordt de weg 

vrijgemaakt voor een succesvolle Euregionale carrière en wordt er een verdere 

stap gezet richting de gezamenlijke Duits-Nederlandse arbeidsmarkt. 

De Euregio rijn-maas-noord hecht een groot belang aan de verduurzaming van 

de activiteiten zoals uitgevoerd in het project Euregio-Xperience en vergelijkbare 

INTERREG-projecten (weg van projectniveau) en spreekt zich dan ook uit voor 

een nog sterkere opname van stagebemiddeling/buurtaal op de 

grenslandagenda. 

Ook in het kader van de Regiodeal Noord-Limburg zal de verankering van de 

Euregionale component in de leerlijnen van de scholen en onderwijsinstellingen 

in de regio op alle niveaus waarschijnlijk een plek krijgen 

 

De Euregio Maas-Rijn heeft op verzoek van scholen die grensoverschrijdend 

bezig zijn, een fonds opgericht om hierin te ondersteunen. Het doel is 

grensoverschrijdende school- en museabezoeken door kleine financiële 

‘incentives’ te steunen. 

   

 Actie 18. Onderwijsinstellingen in het mbo 

ondersteunen bij het aanbieden van les in de 

Duitse taal door het voortzetten van het project 

‘Duits in het mbo’. Dit project heeft geleid tot 

keuzemodules Duits voor zeventien 

beroepsgroepen. Alle onderwijsinstellingen in 

het mbo in de grensregio’s worden gestimuleerd 

hier gebruik van te maken. 

Voortouw: Ler(n)ende Euregio en de MBO Raad 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Het project ‘Ler(n)ende Euregio: taal verbindt’ zet in het op stimuleren van 

buurtaalonderwijs in het mbo en Berufskollegs. De Nederlandse leerlingen 

kunnen een Goethecertificaat halen. In overleg met de Nederlandse Taalunie 

wordt eveneens de mogelijkheden voor een erkend talencertificaat voor de 

Duitse scholieren onderzocht.  

In het INTERREG-project ‘euregio-Xperience 2.0’ staat het leren van de buurtaal 

in beroepscontext centraal. ROC’s en Berufskollegs zijn partner in het project. Er 

worden onder andere A2-taalcursussen aangeboden, waarbij het doel is om aan 

het eind van de cursus de leerlingen de kans te bieden een certificaat vanuit 

bijvoorbeeld het Goethe-Institut te behalen op niveau A2 van het Europees 

Referentiekader.  

Om te stimuleren dat studenten een certificering nastreven en om de drempel 

ten aanzien van de kosten hiervan te verlagen, zullen er via het project 

vouchers worden verstrekt waarmee de studenten 50% van de kosten voor 

certificering vergoed krijgen. Certificering kan bijvoorbeeld gebeuren door het 

https://lerende-euregio.com/


 

23 

 

Rapportage | Voortgang actie-agenda Grensoverschrijdende Economie & Arbeid |  

Goethe-Instituut. Voor Duitse Berufskollegs kan de certificering van Nederlands 

als vreemde taal plaatsvinden via een CNaVT-certificaat of een KMK-certificaat. 

Vanuit Noorderpoort is een nieuwe module gelanceerd met de focus op 

ondernemerschap en bedrijfskunde in Duitsland. 

Daarnaast zou in het kader van de grenslandagenda een thematafel rondom 

(taal-) onderwijs van start gaan. Vastgesteld is dat er een verbinding gelegd zou 

moeten worden naar de thematafel waar ‘erkenning van beroepskwalificaties’ is 

ondergebracht. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt in de praktijk een 

steeds belangrijker issue. De workshop over dit thema stond voor eind maart 

gepland, maar kon door de Corona-crisis geen doorgang vinden. 

 

Vlaanderen: 

Niet van toepassing. 

   

 Actie 19. Uitvoeren van programma’s zoals 

‘Toch leraar Duits’, het postmaster Lehramt 

Deutsch en het OnderwijsTraineeship, om het 

tekort aan leraren Duits aan te pakken. Er 

worden maatregelen genomen voor het 

wegnemen van drempels bij het uitwisselen van 

leraren tussen Duitse en Nederlandse scholen. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Het Duitsland Instituut Amsterdam voert, deels met reguliere, deels met een 

aanvullende subsidie van OCW, activiteiten uit om meer studenten te 

interesseren voor een studie Duits inclusief het behalen van een 

onderwijsbevoegdheid in die taal. Daarbij wordt samengewerkt met Nuffic. 

 

Vlaanderen:  

Niet van toepassing. 
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4. Diploma erkenning 
 

Voortgang actiepunten diploma erkenning 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

De procedure voor het 

erkennen van diploma’s 

en beroepskwalificaties 

in het mbo is 

eenvoudiger, 

transparanter, sneller en 

goedkoper. 

Actie 20. Het vergroten van het wederzijds 

vertrouwen in de kwaliteit van het primair, 

voortgezet en beroepsonderwijs in de 

buurlanden. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Algemeen: 

Binnen de Expertgroep die zich bezighoudt met het vergroten van het 

grensoverschrijdend vertrouwen in de kwaliteit van het primair, voortgezet en 

beroepsonderwijs in Benelux-verband is geconstateerd dat er geen behoefte is 

aan afstemming van de erkenningsprocedures. Nederland en Vlaanderen staan 

hier positiever tegenover, maar constateren dat er tussen hen niet of nauwelijks 

problemen worden gemeld die betrekking hebben op door de centrale overheden 

gegarandeerde of uitgegeven diploma’s. Door Noordrijn-Westfalen is gemeld dat 

erkenning van Nederlandse beroepskwalificaties slechts dan kan plaatsvinden als 

de opleiding voor het beroep volgens het Duitse systeem heeft plaatsgevonden. 

 

Nedersaksen: 

Binnen het project ‘Sorgen für, sorgen dass’ (onderdeel van het koepelproject 

Arbeidsmarkt Noord, Eems Dollard Regio) wordt gewerkt aan de opzet van een 

coördinatiepunt aan de Duitse kant. Hierbij ligt de nadruk op coördinatie van het 

aanbod stages en studenten, alsook het betrekken van zorginstellingen en 

zorgopleiders binnen de gehele regio. Netwerk Zon is aan Nederlandse zijde hier 

bijvoorbeeld al geruime tijd zeer ervaren en goed uitgerust opgezet. 

 

Noordrijn-Westfalen: 

In het kader van de grenslandagenda heeft de EUREGIO een coördinerende rol 

op zich genomen om initiatieven op het gebied van erkenning van (niet-

gereglementeerde) beroepen samen te brengen. Ook wordt hier aansluiting 

gezocht met de samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen. Het is de 

bedoeling om de resultaten van diverse projecten beter te ontsluiten voor de 

doelgroepen, bijvoorbeeld via een database die via de GIP-site toegankelijk kan 

worden gemaakt. 
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Vlaanderen: 

Nederland en Vlaanderen staan positief tegenover afstemming van de 

erkenningsprocedures, maar constateren dat er tussen hen niet of nauwelijks 

problemen worden gemeld die betrekking hebben op door de centrale overheden 

gegarandeerde of uitgegeven diploma’s. 

   

 Actie 21. Uitleg geven aan onderwijsinstellingen 

in de grensregio over de betekenis van de EU-

richtlijn voor erkenning van 

beroepskwalificaties. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Algemeen:  

Binnen het project ‘Lerende Euregio’ is er een brochure uitgebracht over 

erkenning van diploma’s/beroepskwalificaties in het buitenland, en specifiek 

Duitsland. Daarnaast zijn diverse websites waarop de betekenis van de EU-

richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties nader uitgelegd wordt. De 

overheden in de grensregio’s kunnen deze websites aan de onderwijsinstellingen 

in hun regio verspreiden. Een aantal van deze websites:  

- startpuntgrensarbeid.benelux.int/nlde/nl/diplomas-en-

beroepskwalificaties  

- www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-

bildungswesen/allgemeines-zur-anerkennung/anerkennung-im-

beruflichen-bereich.html  

- europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-

qualifications/index_nl.htm  

- niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/kultur/00-diploma-

erkenning/1443332  

- www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/studeren-en-stage-in-het-

buitenland/duitsland  

- www.zorgselect.nl/werkeninduitsland  

   

 Actie 22. Uitvoeren van een inhoudelijke 

vergelijking tussen de opleidingen Verzorgenden 

IG in Nederland en Ouderen- en kinderverzorger 

in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen: 

De Zentralstelle für Ausländische Berufsbildung (ZAB) heeft geconstateerd dat 

de Nederlandse opleiding Verzorgende IG niet voldoende is om erkend te 

worden als Altenpflege(rin) in Duitsland. Er is twee jaar additionele scholing 

nodig. Dit is inmiddels door het ZAB zonder verder overleg met Nederland aan 

de erkennende instanties in Duitsland meegedeeld, die dit nu ook hanteren. 

Vanuit Nederland is schriftelijk ontstemming over procedure en uitkomst gemeld 

aan het verantwoordelijke ministerie in Noordrijn-Westfalen. 
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Vlaanderen: 

Niet van toepassing. 

   

 Actie 23. Een analyse maken van de procedures 

voor diploma-erkenning in zowel Nederland als 

de buurlanden, met als doel de procedures te 

vereenvoudigen, te verkorten en goedkoper te 

maken. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Algemeen: 

Dit actiepunt wordt door het ministerie van OCW in Benelux-verband opgepakt. 

Daar is bekeken in hoeverre er noodzaak bestaat om procedures te 

vereenvoudigen. Binnen de Expertgroep is geconstateerd dat er geen behoefte is 

aan afstemming van de erkenningsprocedures.  

Nederland en Vlaanderen staan wel positiever tegenover wederzijdse diploma-

erkenning, maar constateren dat er tussen hen niet of nauwelijks problemen 

worden gemeld die betrekking hebben op door de centrale overheden 

gegarandeerde of uitgegeven diploma’s.  

Door Noordrijn-Westfalen is gemeld dat erkenning van Nederlandse 

beroepskwalificaties slechts dan kan plaatsvinden als de opleiding voor het 

beroep volgend het Duitse systeem heeft plaatsgevonden. 

   

 Actie 24. Optimaliseren van de digitale 

informatievoorziening over de erkenning van 

beroepskwalificaties om potentiële grenswerkers 

te ondersteunen bij de procedure. 

Voortouw: ministerie van OCW 

Algemeen:  

De betreffende informatie is, op initiatief vanuit het ministerie van OCW, aan de 

Benelux-website toegevoegd  

 http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nlde/nl/diplomas-en-

beroepskwalificaties.  

De voorgenomen volgende stap in het optimalisatieproces is om de 

informatiebehoefte van de gebruikers (de grensregio’s) omtrent dit thema beter 

in beeld te krijgen.  

Op de website van de GIP’s wordt voorts verwezen naar de nationale instanties 

zoals SBB, Nuffic, etc.  

 https://grenzinfo.eu/studieren/studieren-in-deutschland/. 

 https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/werken-in-

belgie-vanuit-duitsland/erkenning-diplomas/.  

   

 Actie 25. Stimuleren en evalueren van het 

gebruik van geautoriseerde beschrijvingen van 

Nederlandse beroepsopleidingen. 

Voortouw: Ler(n)ende Euregio en de MBO Raad. 

Algemeen: 

Naast de geautoriseerde beroepsbeschrijvingen is in veel (INTERREG-)projecten 

ervaring opgedaan met de bevordering van grensoverschrijdend werken en 

leren. Er wordt in 2020 een inventarisatie uitgevoerd naar de opgedane 

http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nlde/nl/diplomas-en-beroepskwalificaties
http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nlde/nl/diplomas-en-beroepskwalificaties
https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/werken-in-belgie-vanuit-duitsland/erkenning-diplomas/
https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/werken-in-belgie-vanuit-duitsland/erkenning-diplomas/
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ervaringen en projectresultaten. Deze zullen later online gebundeld beschikbaar 

gesteld worden. 

   

 Actie 26. Onderwijsinstellingen stimuleren om 

samen te werken met onderwijsinstellingen en 

werkgevers in het buurland om bijvoorbeeld een 

vergelijkbare opleiding aan te bieden, een 

opleiding te laten aansluiten bij de behoeftes 

van werkgevers of studenten de mogelijkheid te 

bieden een gedeelte van de opleiding over de 

grens te volgen. 

Voortouw: Euregio’s en grensprovincies 

Algemeen: 

Het Rijnland Instituut in Emmen is een samenwerkingsverband van Nederlandse 

en Duitse onderwijsinstellingen op mbo en hbo niveau. In dit kader wordt in 

2020 een aanbeveling geschreven voor de ontwikkeling van curricula voor twee 

mbo beroepen, met het doel dat het Duitse en het Nederlandse curriculum beter 

op elkaar aansluiten.  Hierbij is ook aandacht voor de ontwikkeling van zo 

genaamde Euregionale competenties in het onderwijs.  

Daarnaast werken de verschillende onderwijsinstellingen die aandacht hebben 

voor grensoverschrijdende samenwerking (het Rijnland Instituut, het 

Grenslandcollege, Fontys Hogeschool en ITEM Maastricht) steeds vaker samen. 
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5. Stages & Leerplekken 
 

Voortgang actiepunten stages & leerplekken 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

Belemmeringen voor 

het vinden en het 

volgen van een stage 

of leerwerkplek bij 

een Belgisch of Duits 

leerbedrijf zijn zoveel 

mogelijk 

weggenomen. 

Actie 27. Belgische en Duitse bedrijven uitleg 

geven en stimuleren om een erkend leerbedrijf 

te worden. 

Voortouw: SBB 

Algemeen: 

De pilot ‘erkenning internationale leerbedrijven’ is afgerond. Naast de reguliere 

erkenningsprocedure, die via de website loopt, heeft SBB een portfoliosysteem 

geïntroduceerd, waarbij meer directe informatie-uitwisseling tussen 

samenwerkende scholen/bedrijven en SBB plaatsvindt. Daardoor kan de 

erkenning van leerbedrijven vele malen sneller verlopen. Dit portfoliosysteem 

wordt reeds ingezet en is op de website van SBB te vinden.  

De erkenningsprocedure van buitenlandse stagebedrijven door SBB is inmiddels 

afgerond en veelvuldig gebruikt en toegepast. Het systeem wordt omgeschreven 

als makkelijk en laagdrempelig. Deze eenvoudige werkwijze wordt ook binnen 

netwerken en sectoren makkelijk doorgegeven waardoor dit op de lange termijn 

bijdraagt aan een positieve en open houding. Er is niet (meer) veel voor nodig 

en dat spreekt potentiële leerbedrijven bijzonder aan. 

   

 Actie 28. De belangstelling vergroten bij mbo-

studenten voor stage lopen in het buurland. 

Voortouw: Euregio’s 

Nedersaksen: 

Er zijn langs de gehele grens diverse initiatieven gestart, zowel op projectniveau 

als van duurzamere aard. Deze zijn gebundeld binnen Eems Dollard Regio 

Arbeidsmarkt Noord. Het vergroten van de belangstelling voor een stage over de 

grens is een belangrijk doel van de gehele samenwerking. De inzet is sterk 

gericht op het verbeteren van de mindset door leerlingen zelf te laten ervaren 

hoe het is om in een ziekenhuis, IT-bedrijf of ander bedrijf in de regio te 

werken. Uitwisseling met onderwijsaanbod in het buurland, studierichtingen, 

studiegenoten en bedrijfsbezoeken zijn de ingrediënten die leerlingen en 

studenten in staat stellen dit zelf te ervaren. Een kijkje in de keuken bij een 

bedrijf en opleiding in het buurland is een waardevolle ervaring en draagt bij aan 

de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties die later 

gebruikt kunnen worden voor de arbeidsmarkt in beide landen. Deze 
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internationale ervaring is dichterbij dan vaak gedacht. Zeker voor sectoren waar 

niet direct noodzaak of behoefte is om heel ver weg internationale ervaring op te 

doen biedt de regio hier veel gelegenheid. Voor stagebegeleiders en 

stagebedrijven is het van wezenlijk belang dat ze ervaring opdoen met elkaars 

cultuur en praktijkopdrachten. Hoe worden handelingen op locatie beoordeeld, 

welke kennis en vaardigheden heeft een student geleerd en hoe kan dit in de 

praktijk worden toegepast. Hoe vaker deze samenwerking plaatsvindt des te 

makkelijker vindt de uitwisseling plaats. Dit geldt ook voor de verwachting van 

de studenten zelf. Door voorgaande medestudenten actief in te zetten om 

opvolgers te informeren, wordt een reëlere verwachting geschapen. Tegelijk 

blijft het een uitdagende mogelijkheid die gaandeweg op waarde wordt geschat.  

 

Noordrijn-Westfalen: 

Er zijn langs de gehele grens diverse initiatieven gestart, zowel op projectniveau 

als van duurzamere aard. Er bestaat belangstelling, maar de verschillen tussen 

Nederland en Duitsland qua verhouding werk-school, met name op mbo-niveau, 

maken het lastig om deelnemende bedrijven te vinden. Projecten die – ook – 

inzetten op het vergroten van de belangstelling voor stage lopen in het buurland 

zijn INTERREG-project Eur.friends (mbo/hbo) in de Euregio rijn-maas-noord het 

project ‘Euregio Xperience’ en in de EUREGIO de projecten ‘UNLOCK’, ‘Doppelte 

Qualifikation – doppelte Chancen’, ‘Leren zonder grenzen’ en ‘Pact: arbeidsmarkt 

over de grens’. In de Euregio Rijn-Waal is dit met name Dynamic Borders, waar 

zeven Nederlandse en Duitse gemeenten nauw samenwerken. Zo is er een 

Euregionaal stagebureau opgericht om studenten te motiveren om stage in het 

buurland te lopen. De Ler(n)ende Euregio richt zich op het mbo-onderwijs, met 

ook inzet op Euregionale stages. Binnen de EUREGIO wordt ook via GrensWerk 

gewerkt aan een grotere mobiliteit tussen mbo en bedrijven in het buurland. Een 

aantal projecten binnen de EUREGIO zijn inmiddels ten dele afgesloten. 

Vervolgprojecten lopen reeds (bijv. GIP EUREGIO) of worden voor een verdere 

ontwikkeling binnen projecten nog in INTERREG V of VI voorbereid. 

 

Aanvullend is er in het kader van de Grensoverschrijdende Governance een 

werkgroep onderwijs opgericht, die zich met dit onderwerp bezighoudt. Deze 

werkgroep bevestigt het beeld, dat grensoverschrijdende stages lastig zijn, 

https://lerende-euregio.com/
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omdat de verwachtingen van scholen en scholieren aan de ene kant en 

bedrijven aan de andere kant uiteenlopen.  

 

Vlaanderen: 

De Taskforce knelpuntberoepen vanuit de EGTS linieland van Waas en Hulst, 

alsook de Taskforce 2.0, zet nadrukkelijk in op het vergroten van de 

belangstelling bij mbo-studenten voor stage lopen in het buurland. Mede door 

middel van sociale media proberen ze scholieren en studenten warm te krijgen 

om de andere kant van de grens te ontdekken.  

Binnen het project Lerende Euregio Scheldemond is dit een doelstelling, wat 

door meerdere communicatiemedia wordt ondersteund. Zowel banners, flyers 

als social media zullen hiervoor ingezet worden. Tevens wordt hierop ingezet 

binnen het subsidiefonds van het project, waarbij kleinschalige acties 

gestimuleerd kunnen worden. Deze acties kunnen een snuffelstage inhouden om 

studenten vertrouwd te maken met de andere kant van de grens.  

Concreet worden er al stappen gezet met mbo studenten van Scalda. Eerste 

overleg- en brainstormmomenten hebben al plaatsgevonden, concrete afspraken 

met het woonzorgcentrum waren gemaakt maar konden door corona niet verder 

worden gezet. 

Ook gingen in het kader van het LES-fonds studenten van Hogeschool West-

Vlaanderen op inspiratiebezoek naar de Hogeschool Rotterdam. Verschillende 

studenten gaven aan dat hierdoor hun interesse gewekt is om een stage aan te 

vragen in Nederland. 

   

 Actie 29. Grensoverschrijdende samenwerking 

tussen onderwijsinstellingen en het (regionale) 

bedrijfsleven stimuleren. 

Voortouw: Euregio’s en grensprovincies 

Nedersaksen: 

Vanuit het INTERREG-programma worden diverse initiatieven ondernomen.  

Daarbij vinden steeds meer bouwstenen, activiteiten en kennis binnen 

Arbeidsmarkt Noord en diverse INTERREG-projecten (en mogelijk andere 

projecten) gebundeld plaats. Deze gezamenlijke aanpak wordt ook de komende 

jaren doorontwikkeld. Thema’s die in de regio van belang zijn (en blijven) zijn 

geconcretiseerd in de Strategie2020+. Thema’s als klimaat, circulaire 

(Bio)economie, sociale cohesie, toerisme, onderwijs en arbeidsmarkt worden 

hierin duidelijk beschreven en biedt mogelijkheden en oplossingsrichtingen hoe 

in de toekomst hier vanuit de Eems Dollard Regio op voor te sorteren en door te 
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ontwikkelen. Hierin werken we steeds meer samen met partners en initiatieven 

vanuit andere regio’s, regioverbinder, de Euregio’s en GIP’s in het bijzonder.  

Aanvullende informatie is terug te vinden op www.arbiedsmarkt-noord.eu. 

 

Noordrijn-Westfalen: 

Vanuit het INTERREG-programma worden diverse initiatieven ondernomen. Dit 

gebeurt in verschillende regio’s, zoals in de Euregio rijn-maas-noord via het 

project ‘Euregio Xperience’ en ‘High Potential Crossing Borders’. Sinds februari 

2017 werken Nederlandse en Duitse hogescholen hier samen bij het coachen en 

adviseren van zeer getalenteerde studenten. In de EUREGIO worden diverse 

initiatieven ondernomen via de projecten ‘Doppelte Qualifikation – doppelte 

Chancen’, ‘Leren zonder grenzen’ en ‘Cross Border Talent Programme’. 

Daarnaast heeft de regio Achterhoek in het kader van het actieprogramma 

Achterhoek-Kreis Borken het initiatief genomen om samen met de Westfälische 

Hochschule in Bocholt het concept Innovatiehubs bekend te maken bij Duitse 

studenten en bedrijven. Het INTERREG-project ‘MINT on tour’ zet in de EUREGIO 

in op het enthousiasmeren van jongeren om te kiezen voor techniek door 

uitwisselingen tussen Duitse en Nederlandse leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs te organiseren op een culturele locatie (kastelen en burchten) en bij 

bedrijven. Binnen de Euregio Rijn-Waal hebben zes gemeenten in Noord-

Brabant, Limburg en Noordrijn-Westfalen gezamenlijk een Euregionaal 

stagebureau opgericht dat de arbeidsmobiliteit onder jongeren moet vergroten.  

Aanvullend zijn de INTERREG-projecten ‘Euregio-Campus Limburg/Niederrhein’ 

te noemen, waarin het behouden van talent uit de regio door samenwerking met 

het regionale bedrijfsleven wordt gestimuleerd. En daarnaast ook het project 

‘Crossborder Enterpreneurial Energy Education’ waarbij onder het thema energie 

de ondernemersgeest bij studenten internationaal wordt ontwikkeld, o.a. door 

de grensoverschrijdende ‘student company’. Trekkers van het project zijn de 

universiteiten Eindhoven en Düsseldorf. 

Door het lidmaatschap van MKB Limburg hoopt de Euregio rijn-maas-noord de 

band met het regionale bedrijfsleven aan de Nederlandse kant verder te 

versterken. En in het kader van het label ‘Euregiokompetenz’ moeten scholieren 

een stage in een bedrijf aan de andere kant van de grens doorlopen om het 

‘Euregiokompetenz-Zertifikat’ te mogen ontvangen.  

http://www.arbiedsmarkt-noord.eu/
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Daar waar projecten zijn of binnenkort worden afgerond wordt bezien hoe de 

ervaringen in nieuwe innovatieve projecten kunnen worden ingebracht, hetzij 

nog onder INTERREG V, maar eventueel ook voor het nieuwe programma 

INTERREG VI. 

Naast de INTERREG-projecten zal het thema grensoverschrijdende 

samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het (regionale) bedrijfsleven ook 

deel uitmaken van de regio deal Noord-Limburg, waarbij de eerste concrete 

activiteiten momenteel worden uitgewerkt.   

 

Vlaanderen: 

Via de betrokkenheid van onder andere werkgeversorganisaties worden 

bedrijven en ondernemers actief gestimuleerd om stageplaatsen beschikbaar te 

stellen. Uiteraard speelt de grens hier geen beperkende rol. Dit houdt tevens 

een verdere kennismaking in voor Vlaamse onderwijsinstellingen met de 

ervaringen in Nederland met hybride leervormen zoals casus-gericht werken. 

Een eerste netwerkmoment vindt naar verwachting eind 2020 plaats. 
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6. Bereikbaarheid 
 

Voortgang actiepunten bereikbaarheid 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

Regionale oplossingen 

die goed werken om de 

bereikbaarheid te 

vergroten, worden ook 

in andere grensregio’s 

toegepast. 

Actie 30. Tussen lokale en regionale overheden 

vindt kennisuitwisseling plaats over lokale 

succesvolle initiatieven die de 

grensoverschrijdende bereikbaarheid hebben 

verbeterd.  

Voortouw: Euregio’s en VNG 

Algemeen: 

Grensoverschrijdend busvervoer is in het ambtelijk GROS overleg Vlaanderen-

Nederland geagendeerd, daarbij is uitgezocht wat knelpunten zijn (ontbrekende 

verbindingen), wanneer verschillende concessies lopen en wie contactpersonen 

zijn. Ook is het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) 

met het onderwerp bezig (er is o.a. een ronde tafel geweest). 

De Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, is een 

goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Op 7 februari 2019 

heeft de ondertekening plaatsgevonden voor drie Wunderline-onderdelen, te 

weten Spoor, Ketenmobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking. Voor het 

Spoor is een Realisatieovereenkomst gesloten met onder andere de Länder 

Nedersaksen en Bremen. Voor de andere twee onderdelen een 

Intentieverklaring en een Gemeenschappelijke Verklaring. De Wunderline deelt 

haar ervaringen via nieuwsletters en diverse bijeenkomsten. Tussen lokale en 

regionale overheden vindt kennisuitwisseling plaats over lokale succesvolle 

initiatieven die de grensoverschrijdende bereikbaarheid hebben verbeterd. 

 

Noordrijn-Westfalen: 

De gemeenten van de Euregio Rijn-Waal hebben het Euregio-secretariaat 

gevraagd om het initiatief voor een Euregionaal mobiliteitsplan te nemen. Naar 

verwachting begint de ontwikkeling van dit plan eind 2020/begin 2021. 

   

Alle grensregio’s hebben 

een structureel 

grensoverschrijdend 

mobiliteitsoverleg 

ingevoerd voor het 

Actie 31. Opzetten van grensoverschrijdende 

mobiliteitsoverleggen met alle buurlanden. 

Voortouw: ministerie van IenW in samenwerking 

met grensprovincies 

Algemeen: 

Alle grensregio’s hebben een structureel dan wel op projectbasis een 

grensoverschrijdend mobiliteitsoverleg ingevoerd voor het verbeteren van het 

grensoverschrijdend openbaar vervoer en de infrastructuur. Het afgelopen jaar 

hebben Rijk en regio de mogelijkheden verkend voor het verbeteren van het 
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verbeteren van het 

grensoverschrijdend 

openbaar vervoer en de 

infrastructuur. 

overleg met onze buurlanden. 

 

Nedersaksen:  

Met de Duitse partners in Nedersaksen lopen intensieve gesprekken over de 

verschillende grensoverschrijdende verbindingen. In de samenwerking met 

Nedersaksen wordt vooral projectmatig overlegd ten aanzien van het thema 

mobiliteit. Er wordt weinig behoefte gevoeld voor een structureel 

mobiliteitsoverleg. Voorbeelden hiervan zijn de Wunderline, de Friesenbrücke en 

de realisatie van personenspoorvervoer op de verbinding Emmen-Rheine.  

 

Noordrijn-Westfalen:  

Met Noordrijn-Westfalen wordt het structureel mobiliteitsoverleg voortgezet. 

Verdieping en verbreding van de dialoog betekent dat de mogelijkheden van een 

Grenslandagenda MIRT worden verkend. Tevens is er een goed lopend 

mobiliteitsoverleg tussen vijf Nederlandse provincies onder leiding van 

Gelderland met Noordrijn-Westfalen.  

 

Vlaanderen:  

Met Vlaanderen wordt in de Commissie Donner-Berx gewerkt aan adviezen om 

grensoverschrijdende infrastructuurprojecten met Vlaanderen te verbeteren. De 

resultaten worden vlak na de zomer verwacht.  
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7. Ondernemerschap 
 

Voortgang actiepunten ondernemerschap 

 

  

Doel Actie Huidige stand van zaken per regio 

De informatievoorziening 

en dienstverlening aan 

bedrijven die over de 

grens willen ondernemen 

is verbeterd. 

Actie 32. Ervaringen van ondernemers in de 

grensregio’s inzichtelijk maken en analyseren 

door het uitvoeren van een customer journey. 

Voortouw: ministerie van EZK 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Het ministerie van EZK heeft een customer journey onderzoek over 

grensoverschrijdend ondernemen in de Nederlands-Duitse grenstreek laten 

uitvoeren. De opgeleverde resultaten uit het onderzoek zijn opgeleverd en 

gepresenteerd. De resultaten geven daarmee input voor dienstverleners aan 

ondernemers in de grensstreek.   

 

Vlaanderen:  

De Hogeschool Zeeland en Odisee (Oost-Vlaanderen) hebben de 

ondersteuningsbehoeften van met name mkb/kmo inzake grenzeloos 

ondernemen in de Euregio Scheldemond onderzocht. Met als resultaat 

verschillende inzichten die grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven 

in de Scheldemondregio kunnen faciliteren. 
https://www.euregioscheldemond.be/wp-content/uploads/2019/03/Grenzeloos-

Ondernemen.pdf 

   

 Actie 33. Versterken van de samenwerking 

tussen verschillende 

dienstverleningsorganisaties voor het MKB aan 

weerszijden van de grens.  

Voortouw: grensprovincies 

Algemeen: 

In Euregionaal verband wordt ingezet op versterking van de samenwerking met 

verschillende dienstverlenende organisaties voor het MKB aan weerszijden van 

de grens. Door de herziening van het takenpakket van de Kamer van 

Koophandel is er voor de Industrie- en Handelskammern (IHK’s) in de 

grensregio geen vergelijkbaar aanspreekpunt meer aan Nederlandse zijde. Dit 

gat wordt opgevangen door een versterkte inzet vanuit de Eems Dollard Regio, 

grensprovincies, grensgemeenten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

(NOM, TCNN, Oost NL), kennisinstellingen en kennisnetwerken. Een voorbeeld 

hiervan is de samenwerking op het gebied van energie tussen de New Energy 

Coalition in Groningen en het Oldenburgse Energie Cluster (OLEC) in Oldenburg. 

https://www.euregioscheldemond.be/wp-content/uploads/2019/03/Grenzeloos-Ondernemen.pdf
https://www.euregioscheldemond.be/wp-content/uploads/2019/03/Grenzeloos-Ondernemen.pdf
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Veelal worden op basis van ondersteuning vanuit het INTERREG-programma 

Deutschland-Nederland projecten ontwikkeld en uitgevoerd om de mkb-

samenwerking te stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Groene 

Kaskade waarbij overheden, kennisinstellingen en mkb-bedrijven de handen 

ineen hebben geslagen om de noordelijke bio-economie verder uit te bouwen 

door het beter benutten van input- en outputstromen in de biogasketen. Zo zijn 

er ook projecten ontwikkeld op het gebied van waterstof, kunstmatige 

intelligentie en het grensoverschrijdend ondersteunen van startups. Ten slotte 

wordt specifiek gekeken op welke wijze podia voor ontmoeting van het mkb aan 

beide kanten van de grens georganiseerd kunnen worden. Hiervoor wordt onder 

meer ingezet op de deelname aan beurzen (bijvoorbeeld Hannover Messe) en 

regionale ‘Fachtreffen’ zoals die worden georganiseerd door de Ems-Achse en de 

IHK’s.  

 

De toevoeging Memorandum Oost Nederland – Münsterland kan worden 

gemaakt. In het kader van deze samenwerking (van tien partners over de 

grens) is een van de speerpunten economie. Actiepunt negen is het ‘Förderung 

der Zusammenarbeit zwischen den Wifös’. Dit samenwerkingsprogramma wordt 

gecoördineerd door een programmamanager vanuit de Euregio (INTERREG-

project Croco). 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft meerdere gesprekken gehad met de 

Wifö’s in het bezirk Münster (Kreis Steinfurt, Münster, Kreis Coesfeld, Kreis 

Warendorf, Kreis Borken). Inmiddels zijn er diverse activiteiten gestart om de 

agenda’s van de Duitse en Nederlandse partijen te synchroniseren. Met de 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften zijn bijeenkomsten georganiseerd om de 

uitgangspunten van Oost NL te matchen met de Duitse.  

Gebied-overschrijdend wordt er vooral gereageerd op thema’s die Münsterland-

breed door de Bezirksregierung worden getrokken. Het gaat daarbij vooral om 

de energietransitie en de digitalisering van de economie en de maatschappij 

alsmede de personele uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Op deze thema’s 

wordt de samenwerking met Nederland gezocht. 

Vanuit GO4Export is veel aandacht besteed aan het verstevigen van de relaties 

met de verschillende partijen (Wifö’s. IHK’s, HWK’s, technologienetwerken, 

OWL, Business Metropole Ruhr, Emsland Achse e.d.). Het blijkt dat het met 
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investeren in de relatie de bereidheid om mee te werken aan bezoeken, missies 

of beurzen toeneemt. De bekendheid maakt ook dat er vaker vanuit Duitsland 

een contact naar Nederland wordt gelegd. 

De huidige activiteiten voor het memorandum vinden op verschillende niveaus 

plaats. De overheden zijn vooral betrokken bij het convenant en de voortgang 

ten opzichte van de verschillende actielijnen. Op inhoudelijk gebied zijn 

verschillende organisaties actief die veelal onafhankelijk van elkaar (en 

onbewust van het memorandum) de samenwerking met partijen in Duitsland 

vormgeven.  

Binnen Go4Export zij de meeste organisaties, die handel bevorderende 

activiteiten organiseren, met elkaar in verbinding gebracht. Dit platform is ook 

gekoppeld aan Boost, waardoor afstemming op het gebied van internationale 

handel wordt bewerkstelligd. 

Bij de verschillende INTERREG-programma’s zijn samenwerkingsverbanden 

ontstaan, die kijken naar het continueren van de samenwerking om ook in de 

volgende programmaperiode projecten uit te voeren. 

   

 Actie 34. Voortzetten en uitbreiden van 

activiteiten gericht op voorlichting, netwerken 

en coaching van het bedrijfsleven in de 

grensregio’s.  

Voortouw: MKB-Nederland en VNO-NCW 

Nedersaksen/ Noordrijn-Westfalen:  

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn via hun regionale organisaties actief in het 

voortzetten en uitbreiden van activiteiten gericht op voorlichting, netwerken en 

coaching van het bedrijfsleven in de grensregio’s. In Nedersaksen bieden 

Nederlandse en Duitse ondernemersorganisaties een platform voor 

grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking van ondernemingen en andere 

organisaties: het VNDU; zie http://vndu.nl/.  

 

Vlaanderen:  

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn via hun regionale organisaties actief in het 

voortzetten en uitbreiden van activiteiten gericht op voorlichting, netwerken en 

coaching van het bedrijfsleven in de grensregio’s. Euregio Scheldemond kan een 

rol spelen in het samenbrengen van partijen, onder andere binnen de vakgroep 

Economie.  

De regionale vereniging VNO-NCW Brabant/ Zeeland heeft onlangs met Flanders 

Investment and Trade en de Provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd 

naar grensoverschrijdend ondernemen. Dit onderzoek zal als input dienen voor 

http://vndu.nl/
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hun toekomstige activiteiten op dit dossier: 

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/grensoverschijdend-ondernemen-

obstakels-en-oplossingen/. 

Samenwerking met Vlaanderen vanuit de regionale vereniging VNO-NCW is 

cruciaal. De fusiehaven North Sea Port is hierbij een belangrijke schakel door 

stimulering van diverse grensoverschrijdende initiatieven zoals op de terreinen 

van energietransitie (SDR), arbeidsmarkt en havens. 

Tot slot organiseert de regionale organisatie van VNO-NCW in LWV Limburg 

samen met de Belgisch-Limburgse collega VKW en de Duitse partner VUV  het 

Euregionaal Werkgeversplein, dit jaar gericht op ‘Grensoverschrijdend 

zakendoen’.  

   

 Actie 35. Een pilot opzetten met 

(vraaggestuurde) face-to-face dienstverlening 

aan het bedrijfsleven. 

Voortouw: provincie Limburg 

Algemeen: 

De Limburgse ontwikkelingsmaatschappij (LIOF), heeft in 2019 de opdracht 

gekregen om Euregionalisering/trade in de reguliere werking mee op te nemen. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat er een partij in Limburg is die ondernemers 

adviseert en helpt bij het beantwoorden van vragen rond grensoverschrijdend 

ondernemen. Tevens helpt LIOF, in samenwerking met de Euregionale partners; 

VOKA, LRM (België), NRW.BANK en IHK’s (Noordrijn-Westfalen) ondernemers 

ook met financiering. Daarnaast hebben ook de GIP’s (Aachen-Eurode, Venlo-

Mönchengladbach en Maastricht) een adviserende functie richting bedrijven waar 

het gaat om personeel gerelateerde vragen (belasting, sociale zekerheid etc.). 

   

De grensoverschrijdende 

samenwerking tussen 

bedrijven en kennis- en 

onderwijsinstellingen is 

vergroot. 

Actie 36. Uitbreiden van grensoverschrijdende 

samenwerkingsprojecten tussen bedrijfsleven, 

onderwijs en overheden. 

Voortouw: Euregio’s 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Binnen het INTERREG-programma Duitsland-Nederland zijn op dit moment 162 

projecten actief (geweest), waarvan ongeveer de helft is gericht op de 

stimulering van het mkb. Circa 20 projecten bieden subsidiemogelijkheden voor 

bedrijven voor haalbaarheidsstudies, marktonderzoeken, ontwikkeling van 

prototypes met Duitse partners etc. Samenwerkingsprojecten worden ingediend, 

beoordeeld en gehonoreerd/afgewezen. Het is aan de driehoek bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid om met voorstellen te komen in het kader van 

samenwerking. Dat gebeurt volop. De verwachting is dat dit tot het einde van de 

INTERREG-periode (medio 2022) zal blijven doorlopen. Enkele voorbeelden; 

- Nedersaksen: Ipro-Noord, LNG Pilots, BiK, Bionica in het mkb,  

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/grensoverschijdend-ondernemen-obstakels-en-oplossingen/
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/grensoverschijdend-ondernemen-obstakels-en-oplossingen/
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- Noordrijn-Westfalen: Digipro, ENerpro Druide en BIVAC, 

- Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen: Rocket en health-i-care. 

 

Vlaanderen:  

Binnen het huidige INTERREG-programma ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-

Nederland’ zijn er de sectorbureaus die de grensoverschrijdende samenwerking 

tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden bewerkstelligen. Er hebben 

verschillende projecten plaatsgevonden of lopen nog steeds, zoals Skills 

Navigator en Lerende Euregio Scheldemond. Daarnaast wordt er ook naarstig 

gewerkt aan netwerkvorming en samenwerking binnen innovatieve cluster zoals 

Smart Delta Solutions.  
   

De administratieve 

lasten en juridische 

belemmeringen voor 

ondernemers in de 

grensstreek zijn 

verminderd. 

Actie 37. Rijk en regio organiseren een 

terugkerend overleg tussen ministeries, 

vergunningverleners en inspectiediensten aan 

weerszijde van de grens. Zo kunnen 

bijvoorbeeld handhavingsmethoden beter op 

elkaar worden afgestemd. 

Voortouw: ministeries van IenW en EZK 

Algemeen:  

Er is een verzoek gericht aan de Inspectieraad om een inventarisatie uit te 

voeren naar de bestaande formele en informele overlegstructuren van 

inspectiediensten en vergunningverleners in de grensstreek met hun collega 

diensten in het aanliggende grensgebied van de buurlanden. Dit is een eerste 

stap om na te kunnen gaan waar behoefte is aan intensivering. De inventarisatie 

heeft plaatsgevonden. De input geeft een beeld dat er op dit moment in 

Europees verband en op lidstaatniveau sprake is van regulier overleg. De 

wenselijkheid voor een meer structurele afstemming van wederzijdse 

inspectiediensten in de grensregio ligt primair bij de diensten zelf.  

 De inspectie leefomgeving en transport (ILT) heeft het actiepunt al 

opgenomen in het ILT Meerjarenplan 2018-2022.  

 Voor wat betreft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is 

er een Memorandum of Understanding afgesloten met vijf Duitse 

deelstaten, waaronder Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, aangaande 

mesthandhaving. Met België vindt één á twee keer per jaar overleg 

plaats rondom de handhaving van mesttransport tussen Nederland en 

België. In Benelux-verband (waarbij Noordrijn-Westfalen vaak aansluit) 

zijn er diverse samenwerkingsprojecten of samenwerkingsverbanden die 

een meerwaarde laten zien voor de betrokken partijen. De huidige 

samenwerking betreft toezicht op diervoeder en faunabeheer. Voor dit 

jaar staan er bijeenkomsten gepland over de onderwerpen 
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internettoezicht en gezamenlijk optreden. Ook biedt de Benelux 

mogelijkheden om zaken te bespreken zoals grensbeweiding van 

landbouwhuisdieren en de aanpak van grensoverschrijdende fraude.  

   

 Actie 38. Meer gebruik maken van digitale en 

tweetalige documenten, zoals een vrachtbrief, 

om de snelheid van procedures te vergroten. 

Hierbij kan worden aangesloten bij de ambities 

en acties uit het Benelux werkprogramma. 

Voortouw: Secretariaat-Generaal van de 

Benelux 

Algemeen: 

Voor deze onderwerpen over de grenzen heen wordt aangesloten bij het 

Benelux-werkprogramma. In Benelux-verband wordt gewerkt aan drie projecten 

die van toepassing zijn op de digitalisatie van documenten in de Benelux. Voor 

wat betreft de digitale vrachtbrief is een formele juridische afspraak (Benelux 

Beschikking) vastgesteld voor het uitvoeren van een proef. Op 1 december 2017 

is de driejarige proef met de digitale vrachtbrief wegvervoer in de Benelux 

gestart. Momenteel wordt aan een verlenging van de proef gewerkt waarin met 

name een ‘common accesspoint’ voor overheden, de uitbreiding van de proef 

met het vervoer van gevaarlijke stoffen en afval, en een uitbreiding naar andere 

modaliteiten wordt onderzocht. Na afloop van de proef vindt besluitvorming 

plaats over definitieve toepassingen en de voorwaarden hiervoor. 

   

De grensoverschrijdende 

samenwerking tussen 

bedrijven en kennis- en 

onderwijsinstellingen is 

vergroot. 

Actie 39. Administratieve lasten als gevolg van 

verschillen in wet- en regelgeving aan 

weerszijden van de grens verminderen: 

 

a. Het Meldpunt regelgeving bij het 

Ondernemersplein en initiatieven zoals de 

maatwerkaanpak regeldruk, uitvoering 

experimentenwet gemeenten en het programma 

Ruimte in Regels worden gebruikt voor het 

ontvangen van concrete signalen van bedrijven 

over de (beleefde) werking van de wet in de 

grensregio. 

Voortouw: ministerie van EZK 

 

b. Er worden concrete voorstellen ontwikkeld om 

Algemeen: 

Na vijf jaar is het programma ‘Ruimte in Regels’ op 1 januari 2020 gestopt.1  

Ruimte in Regels hielp ondernemers door informatie en uitleg over wetten en 

regels te geven, zodat helder werd welke keuzes de ondernemer had.  

De behoefte om innovaties te ondersteunen en daarbij ook naar bestaande wet- 

en regelgeving te kijken, blijft actueel. De dienstverlening van overheden aan 

innovatieve ondernemers is daarbij van groot belang. Bij IenW blijft de 

werkwijze en kennis geborgd, met het Versnellingshuis CE als aanspreekpunt 

voor bedrijven. 2 Voor belemmeringen op het gebied van digitale economie is er 

nederlanddigitaal.nl en op het gebied van kringlooplandbouw het Agroloket. 

Tenslotte is er het Meldpunt wet- en regelgeving op het Ondernemersplein. 

 

                                                
1 Zie verder Kamerstuk 32637, 11 juni 2019, Voortgangsrapportage ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 – 2021’. 
2 Kamerstuk 32852 nr. 97, 10 oktober 2019, Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.  
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te experimenteren. 

Voortouw: Grensprovincies 

   

 Actie 40. Het uitvoeren van een proef waarbij 

het voor bedrijven uit buurlanden eenvoudiger 

wordt gemaakt om deel te nemen aan 

overheidsaanbestedingen in de grensregio’s. 

Voortouw: gemeente Enschede 

Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen:  

Op verzoek van de Twentse steden, Stadt Münster, Stadt Osnabrück en 

EUREGIO heeft DNL Kontakt een analyse uitgevoerd naar factoren die 

belemmerend werken voor bedrijven om zich in te schrijven voor 

overheidsopdrachten aan de andere kant van de grens. Op basis van deze 

analyse zijn twee voorlichtingsprogramma’s ontwikkeld: één voor inkopers uit de 

steden en één voor geïnteresseerde mkb-bedrijven in de grensregio. Uit een 

door MKB-Nederland uitgevoerde steekproef onder mkb-bedrijven in de 

grensregio bleek de deelname aan aanbestedingen in het buurland uiterst gering 

(minder dan vier procent). Tegelijk gaven de geïnterviewde bedrijven aan dat ze 

in de toenmalige conjunctuur geen tijd hadden (en ook geen grote urgentie 

voelden) om zich te verdiepen in toch als ingewikkeld ervaren 

aanbestedingstrajecten in het buurland. De potentie hiervan werd echter wel 

gezien. In overleg met MKB-Nederland is vervolgens besloten om het initiatief 

weer op te pakken zodra bedrijven hiervoor openstaan. Een goed moment 

hiervoor zou kunnen komen zodra de economie na de coronacrisis weer op gang 

komt. Zodra de interesse toeneemt kunnen de voorlichtingsprogramma’s worden 

georganiseerd. Doel is ervaring op te doen met grensoverschrijdend 

aanbesteden, kennis te delen en het initiatief verder uit te rollen naar andere 

grensregio’s.    

 

Vlaanderen:  

Niet van toepassing 
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