
 

 

Onderbouwing agendapunt 

 

 

Betreft agendering van: Drentse Duitsland Agenda 

Geagendeerd door: ChristenUnie  

Vergadering:  

Datum vergadering:  

Motivatie voor agendering: Provinciale Staten stellen de beleidskaders vast, voor het beleid 

van de provincie. Een Drentse Duitslandagenda geeft kaders voor 

het beleid dat wij willen voeren. Het is daarom belangrijk om deze 

agenda te bespreken en vast te stellen in Provinciale Staten. 

Visie van de fractie Drenthe is onderdeel van de grensregio met Duitsland. Vooral in 

economisch opzicht is dat van groot belang. De samenwerking met 

onze Duitse buren (overheden en bedrijven) vraagt van ons veel 

inzet. Economische versterking van de grensregio en het daarin 

bieden van werkgelegenheid voor onze inwoners heeft voor de 

ChristenUnie hoge prioriteit. Formele en bureaucratische 

belemmeringen die daaraan in de weg staan dienen snel, zo nodig 

met onconventionele oplossingen, geslecht te worden. Ook willen 

we meewerken aan het wegnemen van drempels voor onze 

inwoners om over de grens te kunnen werken, bijvoorbeeld als het 

gaat om het spreken van de Duitse taal. De ChristenUnie Drenthe 

en Groningen hebben in 2015 een eigen agenda gepresenteerd, 

een economische groeiagenda voor de grensregio:  

http://drenthe.christenunie.nl/l/library/download/900245 (tevens 

bijgevoegd) 

Vragen aan de overige 

fracties: 

1. Bent u het met mijn fractie eens dat de Duitsland Agenda moet 

worden vastgesteld voor PS? 

2. Zo ja, wat vindt u van voorliggende agenda? 

Vragen aan het college van 

GS: 

1. Bent u het met mijn fractie eens dat de Duitsland Agenda moet 

worden vastgesteld voor PS? 

2. In hoeverre kunt u de door ons gepresenteerde economische 

groeiagenda voor de grensregio opnemen in voorliggende 

agenda? 

 

http://drenthe.christenunie.nl/l/library/download/900245
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Onderwerp: Drentse Duitsland Agenda

Geachte voorzitter/leden,

ln vervolg op wat wij in de vergadering van de Statencommissie FCBE van

2 december 2015 ten aanzien van motie M2O14-31 hebben opgemerkt, informeren wij

u in deze brief over onze Duitsland Agenda.

Het behoeft geen betoog dat het aangrenzende Duitsland ontplooiingskansen biedt

voor inwoners van Drenthe, in het bijzonder voor werkzoekenden, ondernemers en

studenten. Deze kansen worden echter niet zonder meer benut als de grens het zicht

daarop belemmert. ln ons Collegeprogramma hebben wij uitgesproken dat wijde sa-

menwerking met het buurland Duitsland willen intensiveren om de basis voor de

Drentse economie duurzaam te versterken. Concreet streven wij naar meer culturele

en economische interactie met Duitsland. ln deze brief informeren wij u over onze

inspanningen om dit doel te bereiken, gebundeld in een Duitsland Agenda voor Dren-

the.
De provincie staat niet alleen in dit streven. Alle overheidslagen zijn betrokken bij het

dossier en zijn actief. Wij beschouwen het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat

deze inspanningen in onze regio op elkaar afgestemd worden. De Duitsland Agenda

is daarbij een werk in uitvoering: de richting en aanpak zijn wat ons betreft helder (zie

bijlage 1), maar in de uitvoering moeten in samenspraak met de andere stakeholders

nog vele keuzes gemaakt worden.
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Onze aanpak om Drenthe beter aan te doen sluiten op Duitsland loopt over drie spo-
ren:

- het opbouwen en delen van kennis over de grensaspecten van onze beleidsop-
gaven;

- het onderhouden van goede en duurzame betrekkingen met het bestuur in Duits-
land;

- het aanjagen en ondersteunen van projecten en activiteiten.
Hierna gaan wij kort op elk van deze sporen in.

lnformatievoorziening en kennisdeling over grensgerelateerde vraagstukken
De ondernemer, de werkzoekende en de student moeten weten wat de voorwaarden

en de gevolgen zijn van ondernemen, werken of studeren in Duitsland. Het zorgen
voor goede informatie daarover is een primaire doelstelling van het zogenaamde
GROS-beleid (grensoverschrijdende samenwerking) waarin de Nederlandse overhe-
den onder leiding van het Ministerie van BZK kennis en ervaring delen over (de aan-
pak van) grensgerelateerde vraagstukken. Daarbij gaat het niet alleen om werk en

ondernemen, maar om alle terreinen van het openbaar bestuur: de grensoverschrij-
dende
dimensie van bijvoorbeeld openbaar vervoer, gezondheidszorg, natuurbehoud en
milieubeheer is ook onderwerp van aandacht. De minister van BZK informeert de
Tweede Kamer met regelmaat over de voortgang van dit beleid (zie bijlage 2).

Wij nemen actief deel aan dit GROS-beleid. We brengen de ervaringen in met noorde-
lijke projecten (Koepel Arbeidsmarkt, Exportcarrousel, Europark Coevorden-
Emlichheim etc.) en vragen aandacht voor de specifieke kenmerken van de noordelij-
ke grens. Wij trekken daarin op met de andere noordelijke partijen, zoals de provincie

Groningen, de gemeente Coevorden en de Eems Dollard Regio (EDR). Wanneer no-

dig zoeken wij rechtstreeks contact met Den Haag, zoals dat het gevalwas met de
diploma-erkenning in de zorg en het ondenrvijs in de Duitse taal. Samen met het Minis-

terie van BZK en de noordelijke grensprovincies bespreken wij periodiek de GROS-
thema's met Nedersaksen.

lnvesteren in de contacten met Duitsland
Onderdeel van goed openbaar bestuur is het onderhouden van goede betrekkingen
met de buren. Wij dienen te weten hoe de overheid aan de andere zijde van de grens

is ingericht en hoe de bevoegdheden over de verschillende onderdelen ervan zijn
verdeeld. Wij dienen het bestuur ook persoonlijk te ontmoeten om kansen te signale-
ren en draagvlak te vinden voor onze voornemens. Wij investeren daarom in de be-
trekkingen met de Landkreis Emsland en Grafschaft Bentheim op regionaal niveau en

de deelstaat Nedersaksen op nationaal niveau. De uitvoering van het programma

INTERREG A verzekert ons van vaste contacten met deze overheden, maar wij ont-
moeten hen ook regelmatig in andere omstandigheden. Zo vindt jaarlijks een ontmoe-
ting plaats tussen de minister-president van Nedersaksen en de noordelijke commis-
sarissen van de Koning. Bestuurders van de aangrenzende regio's Emsland en

Grafschaft Bentheim worden bezocht of ontvangen. Rondom concrete onderwerpen,
zoals energie of infrastructuur, spreken Drentse bestuurders, al dan niet in noordelijk
verband, met Nedersaksische bewindspersonen. ln Brussel werken wij, in noordelijk

verband, duurzaam samen met de vertegenwoordiging van Nedersaksen aldaar.
Naast deze zaakgeoriënteerde contacten worden in het noordelijk grensgebied ook
culturele en netwerkontmoetingen georganiseerd, zoals het Mastergala, de Netwerk-

borrel voor de Duitse gemeenschap in Noord-Nederland en de viering van de
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Koningsdag in Nedersaksen. Daarnaast zijn ook ontmoetingen tussen leden van

regionale en lokale parlementen een terugkerend onderwerp op de agenda.

Wat voor ons als overheid geldt, geldt ook voor de andere geledingen van de Drentse

samenleving. Daarom betrekken wij waar mogelijk vertegenwoordigers van het be-

drijfsleven en de kennisinstellingen bij onze grensoverschrijdende contacten en on-
dersteunen wij activiteiten die de ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken

ten doel hebben. Wij willen deze lijn met kracht voortzetten.

Omdat provinciale taken op terreinen als ruimte, milieu en verkeer en vervoer letterlijk

aan de grens raken en daarmee aan het beleid aan de andere zijde, is gedegen ken-

nis van de relevante wetten en regels in het aangrenzende territorium noodzakelijk.

Dat betekent dat ook op ambtelijk niveau geïnvesteerd moet worden in het contact
met de buurman. Een van de instrumenten daarvoor is de Nederlands-Duitse

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, waarin de provincie actief deelneemt.

Projecte n e n activiteite n

Wij bevorderen en ondersteunen de ontwikkeling van projecten en activiteiten die een
positieve bijdrage leveren aan de doelstelling van de Duitsland Agenda. Daarbij rich-

ten wij ons in de eerste plaats op de ambities in onze begroting die wij met behulp van

het instrument'cofinanciering projecten Europese programma's'van een grensover-

schrijdende dimensie voorzien. ln bijlage 3 treft u meer informatie aan over concrete
projecten en activiteiten per beleidsthema.
ln de meeste gevallen zijn meerdere partijen bijdeze projecten betrokken, zowel in-

houdelijk als financieel. Zo biedt Europa met het nieuwe INTERREG-A-programma

voor grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland ruime mogelijkheden om

onze beleidsdoelen te realiseren. Wijzetten ons ervoor in het Drentse aandeel in het
program ma te optimaliseren.

Ten slotte
ln de inleiding beschreven wij de Duitsland Agenda als een werk in uitvoering. Omdat
het dossier zo breed is en om inbreng vraagt van alle overheidslagen aan beide zijden

van de grens, zullen nog vele nieuwe wegen worden ingeslagen en lessen moeten

worden getrokken. Wij stellen voor regelmatig met u van gedachten te wisselen over
de voortgang van de Duitsland Agenda.

Hoogachtend,

Gedeputeerd e van Drenthe,

secretaris

B

- Bijlage 1: Opzet Duitsland Agenda, Kamerbrief GROS en Acties en projecten

- Bijlage 2: Brief Ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties
- Bijlage 3: Acties en projecten

wa.coll.



Bijlage 1: Opzet Duitsland Agenda 

  

DUITSLAND AGENDA Drenthe 
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Bestuurlijke samenwerking 
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PROJECTEN EN ACTIES 
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Om werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken heeft het kabinet 

op 17 juli 2015 de instelling van een Actieteam voor grensoverschrijdende 

economie en arbeid aangekondigd.1 Dit Actieteam moet zorgen voor een 

significante impuls door onder meer de informatievoorziening voor 

werkzoekenden en ondernemers te verbeteren en belemmeringen die spelen bij 

grensoverschrijdende diploma erkenning en arbeidsbemiddeling te verminderen 

en weg te nemen. Ook de relatief hoge werkeloosheid in sommige grensstreken is 

aanleiding voor deze extra impuls. Het Actieteam moet er voor zorgen dat de 

economie en de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens beter op elkaar gaan 

aansluiten.  

 

Met deze brief informeer ik, mede namens de ministers van Economische Zaken, 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uw 

Kamer over de voortgang van het Actieteam. Deze brief gaat tevens in op de 

openbare raadpleging van de Europese Commissie over het overwinnen van 

obstakels in de grensregio’s en op grenseffecten bij nieuwe wet- en regelgeving. 

 

Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid 

Op 1 oktober 2015 is het Actieteam aan de slag gegaan. Het Actieteam bestaat 

uit vertegenwoordigers van enkele grensgemeenten, de grensprovincies, de VNG, 

MKB NL, de Euregio’s en de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het Actieteam staat onder leiding van de heer  

drs. M.E. Huizing. Inmiddels heeft het Actieteam vastgesteld op welke 

belemmeringen en kansen zij zich primair zal richten. De komende maanden zal 

samen met (regionale) ervaringsdeskundigen, vanuit het perspectief van 

werkgevers, werknemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, intermediaire 

organisaties, uit binnen- en nabije buitenland worden nagegaan welke 

oplossingsrichtingen en acties nodig en haalbaar zijn. Insteek van het actieteam 

daarbij is om voort te bouwen op en een impuls te geven aan de diverse lopende 

initiatieven in de grensregio’s, de regionale grensinformatiepunten, de Euregio’s 

en het Secretariaat-generaal van de Benelux. 

 

                                                
1 Kamerstukken II ( 2014-2015), 32851, nr. 27 
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Het Actieteam geeft prioriteit aan de aanpak van de volgende onderwerpen: 

 Informatievoorziening voor werkzoekenden en bedrijven die aan de andere 

kant van de grens aan de slag willen gaan; 

 Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling; 

 Erkenning van Nederlandse diploma’s in onze buurlanden; 

 Buurtaalonderwijs en cultuur; 

 OV-bereikbaarheid van Duitse en Belgische grensstreek; 

 Knelpunten voor ondernemen over de grens. 

Voor bovenstaande onderwerpen worden de komende maanden door het 

Actieteam in nauwe samenwerking met diverse instanties in Nederland en onze 

buurlanden oplossingsrichtingen verkend en geformuleerd. Veel van de 

grensoverschrijdende belemmeringen die wij in Nederland ervaren, zullen met 

behulp van onze buurlanden moeten worden opgelost en sommige vragen om een 

regiospecifieke aanpak.  

 

Ik zal met de betreffende ministers uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, en 

België bespreken op welke wijze we de uit het Actieteam voortkomende 

oplossingen in gezamenlijke grensoverschrijdende actielijsten kunnen 

vastleggen.2 Na de zomer van 2016 zal het Actieteam zijn werkzaamheden 

afronden. Ik zal u in het laatste kwartaal 2016 informeren over de resultaten.  

 

In het voorjaar van 2016 zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

uw Kamer separaat informeren over de voortgang bij de aanpak van de 

belemmeringen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en het 

onderwijs. Diploma-erkenning is hierbij een belangrijk onderwerp. Momenteel 

lopen bilaterale gesprekken hierover met de betrokken Duitse overheden, zowel 

op landelijk als op deelstaatniveau. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de 

meest dringende knelpunten binnen met de name de verzorging snel bilateraal in 

kaart te brengen en oplossingen voor te stellen. Ook binnen de Benelux wordt 

bezien wat er in het kader van de erkenning verbeterd kan worden.  

 

Over het onderwerp grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling  hebben sociale 

partners, alle grensprovincies en VNG een  sectorplan ingediend bij de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.3 Met de maatregelen zoals opgenomen in 

het sectorplan wordt beoogd de komende twee jaren mensen in het gehele 

Nederlandse grensgebied te ondersteunen bij arbeidsbemiddeling over de grens. 

Op 7 december 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid besloten om extra middelen vrij te maken voor het deelnemen 

van de Bureaus Belgische en Duitse Zaken aan regionale spreekuren over 

grensarbeid (grensinformatiepunten). Bij deze spreekuren zijn alle relevante 

partijen uit de grensregio aanwezig om vragen over grensarbeid van (potentiële) 

grensarbeiders te beantwoorden. Deze tijdelijke extra bijdrage vanuit het Rijk zal 

gelden voor de periode 2016-2018. Deze middelen komen naast de middelen die 

in 2014 beschikbaar zijn gesteld voor de periode van 2015-2018 voor de vorming 

                                                
2 Kamerstukken II (2014-2015), 32851, nr. 17 
3 Kamerstukken II (2015-2016), 33566, nr. 84 
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van een backoffice bij de Bureaus Belgische en Duitse Zaken voor beantwoording 

van complexe vragen van grensarbeiders, die niet door de regionale 

grensinformatiepunten beantwoord kunnen worden.  
 

Grenseffecten  

De minister van Economische Zaken heeft tijdens het Algemeen Overleg over 

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie, d.d. 29 oktober 2015 toegezegd met mij in 

overleg te treden over de manier waarop grenseffecten verwerkt kunnen worden 

in de memorie van toelichting van relevante nieuwe wetgeving. Nieuwe wet- en 

regelgeving moet voldoen aan het Integrale Afwegingskader (IAK). Het IAK 

bepaalt dat er antwoord gegeven moet worden op een 7-tal vragen. Één van die 

vragen is: Wat zijn de gevolgen? Als er gevolgen zijn, grenseffecten of 

anderszins, dan dienen die in de toelichting op de voorgenomen wet- en 

regelgeving zichtbaar te zijn gemaakt. Zoals op 17 juli 2015 al per brief aan uw 

Kamer is gemeld, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties vanuit zijn verantwoordelijkheid voor goed openbaar bestuur, 

toetsen of bij nieuw beleid of regelgeving, in gevallen waarin dit aan de orde kan 

zijn, grenseffecten (mede) in beschouwing zijn genomen. Als dit niet zo is dan 

zullen de desbetreffende departementen hierover worden aangesproken en zal dit 

vervolgens zo nodig bij de besluitvorming aan de orde worden gesteld. Hiermee 

acht ik de toezegging van de minister van Economische Zaken als afgedaan.4   

 

Openbare raadpleging 

Op 3 februari 2015 heb ik u geïnformeerd dat er ook in toenemende mate in EU-

verband aandacht is voor grensoverschrijdende samenwerking en dat ik in nauw 

overleg met de Nederlandse grensregio’s grensoverschrijdende samenwerking in 

Europees verband waar mogelijk wil bevorderen.5 In dat verband heb ik de 

grensregio’s gewezen op de openbare raadpleging van de Europese Commissie 

inzake het overwinnen van obstakels in grensregio’s.6 De provincie Limburg heeft 

mede namens de grensprovincies, Euregio’s en VNG gereageerd op de 

raadpleging. Namens het kabinet heb ik de Europese Commissie geïnformeerd 

over de multilevel government aanpak van het Actieteam Grensoverschrijdende 

Economie en Arbeid waarmee in Nederland obstakels op het gebied van 

grensoverschrijdende economie en arbeid aangepakt worden. De Europese 

Commissie is voornemens om over de uitkomsten van haar openbare raadpleging 

in 2016 te rapporteren.   

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

dr. R.H.A. Plasterk 

                                                
4 Kamerstukken II (2015-2016), 29338, nr. 150 
5 Kamerstukken II (2014-2015), 32851, nr. 17 
6 http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions 



Bijlage 3: Acties en Projecten 

Algemeen 

Met ingang van december 2015  bespreken de noordelijke provincies en het land Nedersaksen 

jaarlijks de voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking. Het gemeenschappelijke 

ambitiedocument Strategie No(o)rd dient daarbij als ijkpunt. De partners zijn met de EDR 

overeengekomen om de samenwerking van nieuwe impulsen te voorzien door de inrichting van een 

netwerkproject bij de EDR.  Het project gaat er van uit dat de ontwikkeling van de 

grensoverschrijdende economie niet op zichzelf staat maar zeer gebaat is bij nauwere culturele en 

maatschappelijke verbindingen. Het project gaat dit voorjaar onder de naam Net(z)werk+ van start.      

 

Arbeidsmarkt 

In de afgelopen jaren was er sprake van een groot verschil in werkloosheidspercentages aan 

weerszijden van de Nederlands-Duitse grens. De mogelijkheid om Nederlandse werklozen in 

Duitsland aan de slag te helpen werd intensief besproken en onderzocht. De aandacht verschoof 

gaandeweg van de generieke aanpak van verschillen in wet- en regelgeving naar het zoeken van  

kansen in deelgebieden, al dan niet door het wegnemen van specifieke belemmeringen (zoals de 

erkenning van diploma’s). Dit is echter maatwerk en vergt relatief grote inspanning.  

De Duitse vraag naar werknemers (geschoold) sluit slechts beperkt aan op het Nederlandse aanbod 

(lager geschoold) en het verschil in werkloosheidscijfer is sterk conjunctureel bepaald. Kansen zijn er 

wel, maar moeten op deelmarkten (bijvoorbeeld de zorg) worden gezocht. Het is niet altijd 

eenvoudig daarbij de juiste Duitse partners te vinden. Het perspectief op de problematiek is niet 

hetzelfde en de institutionele bevoegdheden zijn anders verdeeld. 

Voor de lange termijn is winst te bereiken in de verbetering van de informatiesystemen. Als 

werkzoekenden weten waar ze aan toe zijn, kunnen zij zich beter op eventuele gevolgen voor hun 

persoonlijke omstandigheden instellen en de stap weloverwogen nemen.  

Gelet op het voorgaande heeft de provincie een initiërende rol gespeeld bij het opzetten van de 

volgende projecten: 

• het “Koepelproject Arbeidsmarkt” in het noordelijke grensgebied (waarin Nederlandse en 

Duitse arbeidsmarktexperts zich richten op het beter aansluiten van arbeidsmarktinformatie, 

diploma’s en beroepskwalificaties) 

• de “Sectorplannen Grenzeloos Werken” waarin Nederlandse werkzoekenden worden 

bijgeschoold om beter inzetbaar te zijn op de Duitse arbeidsmarkt 

• “Zorgen voor, zorgen dat” (in ontwikkeling) dat de mogelijkheden wil verruimen om 

Nederlandse verpleegkundigen in Duitsland aan stages en werk te helpen. 

Via het INTERREG programma investeren wij in de begeleiding van “grenspendelaars” door  de EDR.  

Bovendien zijn wij actief betrokken bij initiatieven waarin de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een 

belangrijke rol speelt zoals het Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe-Emsland 

dat in 2015 geleid heeft tot de bemiddeling van 100 Nederlandse werkzoekenden naar 

arbeidsplaatsen in Duitsland. Eén van de vervolgacties is het inrichten van een digitaal loket “Werken 

in Duitsland” waarin alle bestaande informatiebronnen bijeen gebracht worden.  

 

Economie 

Het aangrenzende Duitsland is om meerdere redenen bijzonder interessant voor Drenthe. Niet alleen 

biedt het een toegang tot een grote afzetmarkt maar het beschikt over sterke industrieën en 



kennisinstellingen waar samenwerking mee gezocht kan worden, in het bijzonder rond onderwerpen 

als circulaire economie en smart industries. Wij zien veel kansen voor het Drentse bedrijfsleven. 

Samen met de andere overheden in het noordelijke grensgebied is, op basis van de regionale 

innovatiestrategieën (RIS) aan weerszijden van de grens, in 2013 de Strategie No(o)rd opgesteld 

waarin de kansen in sectoren als energie en bio-economie werden onderstreept. Met behulp van het 

Europese programma INTERREG A wordt geïnvesteerd in het verbinden van Drentse bedrijven en 

kennisinstellingen (Stenden) aan Duitse partners (Hochschule Osnabrück/Lingen, 3N in Werlte, DIL in 

Quackenbruck). Daar zijn inmiddels al een aantal projecten uit voortgekomen (deels nog in 

ontwikkeling) die voor Drenthe van belang zijn, zoals : 

• Bio-economie in de non-food : de ontwikkeling en toepassing van bio-composieten in 

verschillende producten (deelname onder meer Stenden, Drentse bedrijven en Duitse 

counterparts) 

• Food 2020 : adviseren MKB in processen en producten in de voedingstechnologie 

• iPro (mechatronica c.a.): innovaties in de proces- en productontwikkeling in de 

maakindustrie (Smart Factories) 

• Health-iCare: aanpak ziekenhuisbacteriën met behulp van geavanceerde technologieën 

onder leiding van UMCG en deelname van regionale ziekenhuizen en innovatieve bedrijven.  

• ID3AS: ontwikkelen en toepassen van sensor-technologische innovaties in het MKB onder 

leiding van INCAS3 en Hochschule Osnabrück/Lingen (beoogde start in 2016) 

 

Wij willen met behulp van deze projecten duurzame netwerken in het grensgebied opbouwen. Daar 

waar dat nog niet het geval is zullen wij initiatieven daartoe aanjagen. Zo zien wij bijvoorbeeld 

interessante aanknopingspunten voor het Drentse bedrijfsleven in de regio Vechta die in het najaar 

van 2015 in Drenthe op bezoek was. 

Vermelding verdient in dit verband ook het project Exportcarrousel waarin ondernemers in een 

project met Stenden en KvK worden ondersteund bij de ontwikkeling van exportplannen. Het 

merendeel van deze plannen heeft betrekking op Duitsland.  

 

Landbouw 

Op het gebied van de primaire landbouw is nauwelijks sprake van grensoverschrijdende netwerken. 

Wat betreft wet- en regelgeving wordt sterk gekeken naar de nationale overheden. Desalniettemin 

moeten er kansen zijn om ook de primaire landbouwsector aan weerszijden van de grens, vooral op 

gebied van innovatie en kennisuitwisseling aan elkaar te koppelen. Onder meer vanuit LTO Noord 

wordt de samenwerking gezocht met de zusterorganisatie in Nedersaksen en vanuit het  

Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond wordt samenwerking en kennisuitwisseling met 

vergelijkbare instituten aan de Duitse zijde gestimuleerd. 

 

Logistiek en transport 

De economische betekenis van goede verbindingen met Duitsland is groot. Drenthe heeft er belang 

bij dat de geplande verdubbeling van de E233 tussen Meppen en Cloppenburg met spoed ter hand 

wordt genomen waardoor de aansluiting voor Drentse vervoerders op logistieke centra in Duitsland 

aanzienlijk verbeterd wordt.  

Samen met de Grafschaft Bentheim streven wij naar de verbeterde benutting van de logistieke 

potentie van Zuidoost Drenthe waarvan het Europark Coevorden-Emlichheim en de Bentheimer 

Eisenbahn belangrijke onderdelen zijn.  



Op initiatief van de Grafschaft Bentheim zijn wij in gesprek over de mogelijkheden om het 

personenvervoer over het spoor tussen Emmen, Coevorden, Nordhorn en Rheine een impuls te 

geven. Wij werken in een tweetal INTERREG projecten samen met partijen in het gebied Drenthe-

Overijssel – Duitsland om onze ambities ten aanzien van het grensoverschrijdende spoorvervoer te 

ondersteunen. 

Samen met het Land Nedersaksen streven wij naar het opnemen van onze plannen in het Europese 

beleid inzake Transeuropese Netwerken, TEN-T. Daartoe wordt in Brussel gezamenlijk opgetrokken. 

 

Natuur, landschap en vrijetijds-economie 

Het Bargerveen, onderdeel van het eeuwenoude grensoverschrijdende Bourtangermoor, is van 

oudsher de fysieke manifestatie van de Noord-Nederlandse grens met Duitsland. In de afgelopen 

decennia is met de afbouw van de turfwinning de economische betekenis van het veen sterk 

afgenomen. Wij streven met het aangrenzende Emsland naar de ontwikkeling van nieuwe functies in 

het gebied. Met behulp van achtereenvolgende INTERREG programma’s zijn in het Bargerveen  

(Natuurpark Veenland) grote stappen gezet naar verduurzaming (behoud en herstel) van het 

hoogveengebied en het ontwikkelen van toeristische voorzieningen. Het meest recente project, 

Grenzeloos Moor, is onlangs van start gegaan met een aantal grootschalige ontwikkelingen aan 

Nederlandse zijde. 

Wij streven er naar onze inzet op het fietstoerisme in Drenthe ook  grensoverschrijdend uit te 

werken, waarbij ook het grensgebied met Grafschaft Bentheim tot de mogelijkheden behoort. 

 

Energie 

Wij werken samen met Noordwest Duitsland aan een grensoverschrijdende “Mini Energie Unie”. 

Zowel in de bestuurlijke contacten met Nedersaksen, als in de projectontwikkeling. Afgelopen jaar 

bracht de Europees Commissaris voor de Energie Unie een bezoek aan onze grensoverschrijdende 

energieregio. Hij ging op bezoek bij een groot aantal innovatieve projecten die in ons gebied werken 

aan de realisatie van een duurzaam en zeker energiesysteem. Met onze Duitse collega’s maken wij 

ons op deze manier sterk in Brussel voor het realiseren van de Energie Unie op regionale schaal 

waarbij ons doel is om knelpunten in wet - en regelgeving weg te nemen. Als Energy Valley regio, 

samen met het aangrenzende Weser-Ems gebied, kunnen wij een  grensoverschrijdende 

voorbeeldregio zijn voor andere Europese regio's. 

Ook in het kader van het Interreg A programma hebben we een aantal interessante samenwerkingen 

over de grens. Zo waren er bijvoorbeeld in de vorige programmaperiode de projecten NEND 

(Nachhaltige Energie Niederlande Deutschland) en GroenGas.  

In samenwerking met de Duitse partners werken we aan projectontwikkeling rond thema's als 

flexibilisering van het energiesysteem en gas in transitie. Concreet zijn enkele projecten die zich 

richten op LNG, waterstof en biogas-biobased economy in de voorbereidingsfase. 

 

Cultuur en maatschappij 

Om de economie duurzaam grensoverschrijdend met elkaar te verbinden is begrip voor de 

onderlinge verschillen maar vooral ook overeenkomsten een belangrijke voorwaarde om 

gemeenschappelijke sociale of economische belangen te herkennen. In een relatief ijl grensgebied als 

het onze, met weinig culturele en maatschappelijke interactie, ontstaat dat begrip niet vanzelf. 

Daarom zetten wij ons in om de aandacht voor de Duitse taal en cultuur in het onderwijs op een 

hoger peil te brengen en hebben wij uiteenlopende projecten als Land van Ontdekkingen 



(grensoverschrijdend archeologisch onderzoek naar de prehistorie van het grensgebied) en Op de 

Weg van Anne Frank ondersteund. Voor de komende jaren zijn projecten van vergelijkbare betekenis 

in voorbereiding, op onderwerpen als jeugdtheater, media en gezondheid. Wij streven in dat 

verband naar duurzame contacten met de organisaties voor cultuur in het Weser-Ems gebied.  

De vergrijzing van de bevolking en de afnemende sociale en economische weerbaarheid van delen 

van het platteland is ook in het aangrenzende Duitsland een punt van zorg. Wij zijn in gesprek met de 

Landkreis Emsland om samen te werken aan vernieuwende oplossingen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van het levensloop flexibel wonen, zorg op afstand en openbaar vervoer. 

 

Fysieke Leefomgeving 

In het grensgebied tussen Drenthe en Duitsland zijn ontwikkelingen gaande met een ruimtelijke 

impact. Ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van windenergie hebben invloed op en in het 

gebied. Dat er dan een landsgrens ligt is ruimtelijk gezien niet relevant want een juridische grens is 

niet zichtbaar in het landschap.  

Maar zo’n grens heeft wel veel effecten qua ruimtelijk beleid en wetgeving. Op dat terrein zijn er 

grote verschillen tussen Nederland en Duitsland. Daarom is het belangrijk dat we goede afspraken en 

goede contacten met onze Duitse buren hebben om elkaar tijdig te informeren over ruimtelijke 

ontwikkelingen en - plannen. De afspraken over hoe we samenwerken over de grens, hebben we 

vastgelegd in een gezamenlijke verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van 

grensoverschrijdende milieueffectrapportages voor zowel projecten als plannen en programma’s in 

het Nederlands-Duitse grensgebied (ESPOO-verdrag).  

Dit betekent dat bij plannen met een grensoverschrijdende milieueffectrapportage, deze plannen ter 

inzage worden gelegd aan beide zijden van de grens in de taal van het betreffende land.  

Zo hebben wij in 2015 gereageerd op het LROP Nedersaksen (vergelijkbaar met een 

Rijksstructuurvisie) en het RROP Emsland (vergelijkbaar met onze Omgevingsvisie). 

 

De contacten met onze Duitse collega’s onderhouden we onder meer via de NDCRO (Nederlands-

Duitse commissie voor Ruimtelijke Ordening). Dit is een commissie waarin over de gehele 

grensstreek tussen Nederland en Duitsland de overheden op regionaal niveau en op rijksniveau zijn 

vertegenwoordigd. De commissie is onderverdeeld in 2 subcommissies, regio Noord en Zuid.  

Het doel van de NDCRO is om elkaar in het Nederlands-Duitse grensgebied te informeren over 

ruimtelijke plannen met grensoverschrijdende effecten en deze zo veel mogelijk op elkaar af te 

stemmen.  

Naast de activiteiten via de NDCRO, organiseren we samen met de provincie Groningen in april 2016 

wederom een netwerkdag voor en met onze Duitse buren. Ook op deze manier zorgen we voor 

goede contacten en korte lijnen.  

 

Actuele ontwikkelingen:  

• De gemeente Emmen en Stadt Haren werken intensief samen om vorm te geven aan de 

SEREH, Smart Energy Region Emmen Haren. Achtergrond van deze samenwerking is dat 

Haren meer duurzame energie opwekt dan ze nodig heeft en dit graag verder in de regio 

(o.a. Emmen) zou willen afzetten. Emmen wil ook graag meer duurzame energie. Vandaar 

het samenwerken in de SEREH. Dit project staat op de agenda van het bestuurlijk overleg van 

de NDCRO in maart om op deze wijze een platform te bieden om meer bekendheid en steun 

voor de plannen te creëren. Dit is mede van belang aangezien er nog een discussie loopt over 



hoe om te gaan met het traktaat van Meppen/Hannover uit 1824. In dit nog steeds 

rechtsgeldige traktaat zijn afspraken gemaakt over een bebouwingsvrije grens (m.u.v. 

agrarische gebouwen en overheidsgebouwen) van ca. 375 meter aan beide zijden van de 

grens. 

• In opdracht van de NDCRO is een Duits-Nederlands brochure over ruimtelijke plannen en 

inspraak en rechtsbeschermingsmogelijkheden in zowel Nederland als Duitsland opgesteld. 

De brochure is gemaakt door de Saxion Hogeschool en de Universiteit van Münster. De 

brochure wordt in maart gepubliceerd.  

• Het Rijk vraag input vanuit de grensregio’s voor de NOVI (Nationale Omgevingsvisie), dit 

loopt via de NDCRO. 




