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Grensoverschrijdend ondernemen: versterking grensoverschrijdende infrastructuur in brede zin 
 
 
Geachte heer Tjeenk Willink, 
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn geweest en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
coalitie voor de versterking en uitbouw van een duurzame economie in Nederland. De VNDU, het 
Verbond van Nederlandse en Duitse ondernemers, waarbij o.a. VNO-NCW Noord en VNO-NCW 
Midden alsook de DNHK zijn aangesloten volgt m.n. voor het bedrijfsleven in de grensregio’s deze 
ontwikkelingen op de voet: de Nederlandse en Duitse economieën zijn intensief met elkaar 
"verknüpft" en er zijn intensieve handelsbetrekkingen tussen beide landen, met name ook richting de 
deelstaten Nordrhein-Westfalen (18 mln. inw.) en Niedersachsen (7 mln. inw.).  
 
Echter, om dit hoge niveau van economische handelsbetrekkingen voor de toekomst te behouden en - 
gelet op de komende Brexit – zo mogelijk te versterken, acht de VNDU meer en structurele aandacht 
voor dit thema van groot belang. Voor NL bedrijven in de grensregio's is het essentieel dat het 
grensoverschrijdend ondernemersklimaat een belangrijke impuls krijgt.  
 
Concreet is daartoe een versterking van de “harde en zachte” grensoverschrijdende infrastructuur 
nodig. Dit impliceert het volgende: 

a. Inzake de grensoverschrijdende fysieke infrastructuur (weg en spoor) is veel bereikt maar dit 
behoeft, gelet op de toename van het goederen- en personenvervoer permanent meer 
aandacht. Zoals bekend neemt de voorbereiding en uitvoering van grensoverschrijdende 
trajecten veel tijd in beslag. Als concreet voorbeeld wordt hier gewezen op de Betuwelijn en 
de Wunderline. Voor beide verbindingen geldt dat er een intensieve grensoverschrijdende 
communicatie zou hebben moeten plaatsvinden alsmede een binationale planning (en 
uitvoering). Dit zou de betrokkenheid in Duitsland voor deze initiatieven vergroot hebben. 
Verder draagt de invoering van de “Maut” in Duitsland niet in positieve zin bij aan het 
grensoverschrijdend vervoer. 

b. De grensoverschrijdende sociale infrastructuur (arbeidsmarkt en onderwijs) moet 
nadrukkelijker op de nationale agenda komen. Weliswaar is er met het Actieteam 
Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt een aanzet gegeven, maar een gezamenlijke 
(met Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) voorbereiding én uitvoering zorgt voor een 
duurzamer karakter. En ook op het onderwijsgebied zijn goede aanzetten gegeven via o.a. 
diverse Interreg-projecten, maar deze initiatieven behoeven een structurele verankering. In dit 
kader wijzen we op “Arbeidsmarkt Noord”, de grensinfopunten en het Pact Arbeidsmarkt over 
de grens: goede resultaten worden bereikt inzake de bevordering van de grensoverschrijdende 
mobiliteit maar behoeven een structurele verankering richting toekomst. 
 



 

 
 
 
 

c. De grensoverschrijdende infrastructuur op het gebied van energie: verbetering van de 
grensoverschrijdende energienetwerken zijn een belangrijk speerpunt van de EU en zorgen 
voor een grotere stabiliteit in de energieverzorging. Dit is van belang in het kader van de 
energietransitie (“Energiewende”) en de ontwikkeling van duurzame energieconcepten. 
Daarbij zijn de grote verschillen in stroomprijzen tussen NL en Duitsland en de 
transportheffing een belangrijk verbeterpunt. 

d. De grensoverschrijdende digitale infrastructuur betreft niet alleen snelle 
internetverbindingen, breedband en telecom (Mobilfunk) in de grensregio’s maar raakt de 
hele “digitale agenda”. Deze moet worden verbeterd om het grensoverschrijdend zaken doen 
te vergemakkelijken. Dit impliceert een uitbreiding van het huidige aantal van slechts 3 
grensoverschrijdende glasvezels zodat er voor bedrijven in het kader van smart industry 
(Industrie 4.0) een beter grensoverschrijdend ondernemersklimaat ontstaat. 

e. De infrastructuur inzake handelsbevordering en ondernemersadvisering: de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen o.a. VNO-NCW en Rijksoverheid is een belangrijke 
stap. Het oormerken van een budgetdeel gericht op de handelsintensivering met Duitsland 
verdient daarbij aanbeveling. Het verder benutten van de kennis en ervaring en het netwerk 
van de VNDU-partner DNHK is wat betreft de businesssamenwerking met Duitsland een 
verdere versterking van de uitvoering hiervan. 

Afsluitend merken wij op dat wij deze impuls voor de grensoverschrijdende infrastructuur in brede zin 
van groot belang achten voor de economische groei en ontwikkeling van Nederland. Want alleen via 
een effectieve grensoverschrijdende samenwerking en in nauwe samenwerking met “de oosterburen” 
vinden in de brede grensregio’s innovaties plaats, worden nieuwe markten en producten voor nieuwe 
doelgroepen ontwikkeld en vinden goed gekwalificeerde arbeidskrachten, in een open (grens-) 
economie, hun weg naar de Nederlandse (en Duitse) bedrijven. 
 
Voor eventuele verdere vragen en informatie kunt u zich wenden tot de heer Jan Oostenbrink, 
directeur VNDU (info@janoostenbrink.eu). Kopie van deze brief is gezonden aan de regionale TK-leden 
alsook aan de betreffende GS-colleges. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de overige VNDU-partners,  

 

  

…………………………………   …………………………………   ………………………………… 

Alfred Welink,    Jacco Vonhof    Ab van der Touw, 

VNO-NCW Noord, voorzitter  VNO-NCW Midden, voorzitter  DNHK, voorzitter 
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