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Mot¡e lnternationale Culturele Samenwerking voor een sterke grensregio l\A 2022-48
Aanleiding

Provinciale Staten heeft op initiatief van de werkgroep DREUN op 7 oktober opnieuw kennisgemaakt
met de Kreistag Bentheim. De ontmoeting is een succes geweest. De wens is uitgesproken om vaker,
bijvoorbeeld jaarlijks, elkaar te ontmoeten.
Tijdens de bijeenkomst kwam een, tot dusver minder belicht, aspect aan de orde; culturele
samenwerking langs de spoorlijn Emmen-Rheíne. Er zijn nu al aspecten die ons verbinden; naast de
taal zijn er de hunebedden/Hünengräber, maar ook bijvoorbeeld de historische relatie tussen het
Nederlandse koningshuis de Grafschaft Bentheim.

Toekomstbeeld

Na realisatie van de spoorverbinding tussen de steden Emmen en Bentheim wordt een cultureel
evenement, een kralensnoer, georganiseerd rvaarbij op alle stoplocaties culturele activiteiten plaats
vinden. Voorlopig met als "uiteinden" het Nederlandse Emmen en het Duitse Bad Bentheim.
Daarmee promoten we de grensregio naar buiten toe en stimuleren we de toeristische culturele
uitwisseling. Samenwerken op andere onderwerpen is daardoor heel gewoon geworden.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2O22.

constaterende dat
¡ de samenwerking bij het spoortraject Emmen-Rheine goed loopt;
o tijdens het werkbezoek van Bentheim' de wens is uitgesproken tot culturele samenwerking;

¡ er bereidheid is uitgesproken dit samen te doen;

o uitwisseling op cultureel gebied nu nog beperkt is;

o dit kansen biedt voor toerisme en de cohesie versterkt;

Verzoeken het college van GS :

¡ Een cultureel evenement te ontwikkelen langs de spoorlijn, in samenwerking met de Kreis

Grafschaft Bad Bentheim en de Benthreimer Eisenbahn;

o Hiertoe een uitgewerkt voorstel aan Provinciale Staten te sturen voordat de spoorverbinding

Emmen-Rheine voor personenvervoer wordt geopend;

en gaan over tot de orde van de dag.
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