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Geachte leden van de Statencommissies OGB en FCBE,

Op woensdag 11 december 2019 heeft de werkgroep DrEUn samen met geïnteresseerde Statenleden

en commissieleden een kennismakingsbezoek gebracht aan de Kreistag van de Landkreis Grafschaft
Bentheim.

De werkgroep wil met deze brief u informeren over het bezoek dat voor beide commissies
interessante aspecten kent op de beleidsterreinen: mobiliteit (OGB), internationaal bestuur en

regionale economie (FCBE).

Het bezoek stond in het teken van:

1. Kennismaken met politiek en bestuur in de grensregio, te weten: de Kreistag, de Landrat en

verschillende Burgermeisters uit de regio;

2. Kennisnemen van de ontwikkelingen in het project Spoorverbinding personenvervoer Emmen-
Rheine.

Het bezoek bestond uit een treinreis, een vergadering met informatieve en gloedvolle toespraken en

een diner'im Tierpark Nordhorn'. Kortom, een uitstekende gelegenheid voor de Staten- en

commissieleden om op een formele en informele wijze kennis te maken met collega-politici en

bestuurders.

De leden werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het project Emmen-Rheine en politieke

context op verschillende bestuurlijke niveaus in Duitsland. De deelstaat Nedersaksen wil het project in

politiek en financieel opzicht graag ondersteunen. De bestuurders in de regio spreken van een gunstig

momentum. Krachtige samenwerking met Nederland is daarbijvan cruciaal belang om draagvlak te
genereren.

Gedeputeerde Stelpstra verbond de kansen die het project Emmen-Rheine biedt met de meest

actuele inzichten op Europees niveau. De presentatie van de Green Deal door vicevoorzitter Frans

Timmermans, maakte duidelijk dat de Europese Commissie sterk inzet op grensoverschrijdende

spoorverbindingen als duurzaam alternatief voor wegvervoer en vliegverkeer.

Deze berichten uit Europa bevestigen de informatie die de werkgroep DrEUn heeft opgehaald tijdens

haar bezoek aan de 'Open Days' (Europese Week van Steden en Regio's). Het sterkt de werkgroep in

de overtuiging dat betrokkenheid van de Staten bij Europese onderwerpen, op regionaal niveau in

Drenthe impact heeft.
Voor meer informatie over het werkbezoek verwijs ik u graag naar het bijgevoegde verslag.

Namens de werkgroep DrEUn

Hoogachtend,

Harm Henk a, voorzitter



Verslag bezoek Provincie Drenthe aan de Landkreis Grafschaft Bentheim – 11 december 2019 
 
Aanleiding 
Jaarlijks bezoeken de Staten een overheidsorganisatie in Duitsland om de contacten tussen politici in 
de grensregio op te bouwen en te versterken. Voor de verkiezingen, op 3 september 2018 ontmoetten 
vertegenwoordigers van de Landkreis Emsland Groningse en Drentse Statenleden in Meppen en 
Twist. 
De werkgroep DrEUn heeft dit najaar een bezoek aan de Landkreis Grafschaft Bentheim geïnitieerd 
om kennis te maken met de politieke vertegenwoordigers en bestuurders van deze Landkreis. 
Voor het bezoek heeft DrEUn zowel leden van PS als GS uitgenodigd. 
 
Treinrit als primeur 
De Statenleden en commissieleden hebben met een trein van de Bentheimer Eisenbahn het traject 
Coevorden-Nordhorn afgelegd. Een uitzonderlijk moment, waarop de leden een voorproef kregen van 
de mogelijkheden in de toekomst, als het gaat om treinreizen Coevorden-Nordhorn.  
Ook burgemeesters uit en vertegenwoordigers van de Landkreis namen deel aan deze treinreis.  
Het project Emmen-Rheine heeft de intentie het bestaande spoor voor goederenvervoer te upgraden 
tot een volwaardige spoorlijn geschikt voor personenvervoer. De Provincie Drenthe werkt samen met 
betrokken gemeenten, de Landkreis Grafschaft Bentheim en andere partijen in de grensregio en 
samen onderzoeken ze de upgrading van het gedeelte Neuenhaus – Coevorden. 
 
Kennismaking 
Aangekomen in de vergaderzaal van de Kreistag, sprak de Landrat Fietzek met de Statenleden over 
de historische verbindingen tussen het Grafschaft en Nederland en gaf een kort college over de 
structuur van het Duitse regionale bestuur (Landkreis – Samtgemeinden – Gemeinden).  
Hij benadrukte het belang van samenwerking in de grensregio. 
 
Als voorzitter van de werkgroep DrEUn sprak Harm Henk Veldsema namens de Staten de 
aanwezigen toe. Hij dankte de Kreistag voor de uitnodiging en hij sprak over alle bestaande 
verbindingen, historische, landschappelijke en geologische, infrastructurele en politieke verbindingen. 
Het versterken van verbinding kan bij uitstek plaatsvinden als de partijen elkaar goed kennen en 
begrijpen. Kennis en begrip is de basis voor een nog krachtigere samenwerking. Die samenwerking 
heeft een krachtige impuls gekregen met de slotverklaring bij het bezoek van de Staten van Drenthe, 
Fryslân, Groningen en Overijssel aan de deelstaat Niedersachsen. Grensoverschrijdende 
samenwerking met Duitsland staat duidelijk op de agenda en sterke samenwerking op lokaal niveau 
verstevigt de gezamenlijke ambities op regionaal/deelstaatniveau.  
 
Treinverbinding 
Joachim Berends, directeur van de Bentheimer Eisenbahn, vertelde met enthousiasme over de 
concrete kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Hij legt uit dat langzamerhand groot 
enthousiasme in Duitsland is ontstaan over de ontwikkelingen binnen het project Emmen-Rheine. Het 
traject Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus is op 7 juli 2019 geopend en vormt een groter dan 
verwacht succes. Circa 1.000 passagiers reizen dagelijks met de trein op dit traject. De Landkreis ziet 
uitbreiding van de lijn met vertrouwen tegemoet (Neuenhaus – Coevorden), ook omdat de deelstaat 
Niedersachsen het project steunt. Op dit moment lopen onderzoeken aan beide zijden van de grens.  
Bij een positieve uitkomst van de kostenbatenanalyse1 zal de deelstaat middelen toewijzen. In 
Nederland is ProRail bezig met de kostenbatenanalyse. Over de Rijksbijdrage wordt overlegd. 
 

                                                      
1 De eis van de deelstaat is een positieve KNI. Een Kosten-Nützen-Index > 1,0, dat wil zeggen dat elke geïnvesteerde euro 
meer dan een euro maatschappelijk rendement oplevert. 



Na het formele gedeelte, dat met veel humor werd geleid door de heer Von Brockhausen, verplaatste 
het gezelschap zich richting de dierentuin van Nordhorn voor een wandeling over de kerstmarkt en 
een diner. Tijdens het diner was uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met de leden van de 
Kreistag en aanwezige Duitse bestuurders.  
 
Gedeputeerde Stelpstra reisde voor de gelegenheid van de Klimaattop te Madrid, via Amsterdam, 
naar Nordhorn. Hij sprak tijdens het diner over de kansen die de Green Deal biedt voor Europa en 
voor grensregio’s. De Green Deal zet o.a. in op treinverbindingen als duurzaam alternatief voor 
wegverkeer en vliegverkeer. Europese bijdrages voor de spoorlijn zijn daarmee niet uitgesloten.  
 
Het samenzijn eindigde met een sfeervolle wandeling in de dierentuin, die omgetoverd was tot een 
kerstmarkt. Rond 20:30 nam het gezelschap met een positief gevoel afscheid van elkaar en 
vertrokken de Statenleden per bus richting Coevorden. 
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