
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 14 december 2021 
Ons kenmerk 50/5.3/2021002276 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken 
Onderwerp: Afdoening toezeggingen gedaan in de vergadering van de Staten-
commissie FCBE van 20 januari 2021 en de hierop volgende Statenvergadering 
van 3 februari 2021 over Onderzoek permanente vertegenwoordiging  
Nedersaksen en over Monitoring Duitslandagenda in P&C-cyclus 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
In de vergadering van de Statencommissie FCBE van 20 januari 2021 en de hierop 
volgende Statenvergadering van 3 februari 2021 hebben wij bij de behandeling 
van de Drentse Duitslandagenda toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken van 
het instellen van een permanente Drentse vertegenwoordiging in Nedersaksen. 
Ook werd gevraagd de monitoring van de Duitslandagenda, voor wat betreft het 
opleveren van het aantal banen, in te voegen in de planning- en controlecyclus. 
Met deze brief geven wij hieraan invulling. 
 
Toezegging 1: Verkenning (on)mogelijkheden van een Drentse permanente  
vertegenwoordiging in Duitsland 
De PvdA-fractie stelde dat een permanente vertegenwoordiging (‘ambassade’) in 
de Duitse deelstaat Nedersaksen goed zou zijn voor de bestuurlijke contacten van 
Drenthe. Dezelfde partij deed deze oproep al eerder in uw Staten, onder meer in 
2017.  
Om de toezegging te kunnen nakomen is in de afgelopen maanden gesproken 
met de vragensteller zelf en tien partners die nauw betrokken zijn of zijn  
geweest bij grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. 
De reacties van de tien partners kenden weliswaar een eigen invalshoek, maar 
vertoonden veel overlap.  
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Toegevoegde waarde van een Drentse permanente vertegenwoordiging 
Als GS stellen wij het zeer op prijs dat uw Staten waarde hechten aan een goede 
relatie met onze Duitse buren. Tijdens de gesprekken is het doel achter de  
samenwerking tussen Drenthe en Nedersaksen aan de orde geweest en met de 
geïnterviewden besproken of het oprichten van een ‘ambassade’ daarvoor het 
geëigende instrument is. Op basis van de interviews lijkt de meerwaarde daarvan 
nu niet zichtbaar; zo’n stap kan zelfs gevoelig liggen. 
 
Nederland heeft een consulaat-generaal (CG) in Düsseldorf, waarmee de samen-
werking goed is. De consul-generaal is niet alleen voor Noordrijn-Westfalen 
(NRW) maar ook voor onder meer Nedersaksen en Bremen geaccrediteerd. Het 
aanstellen van een eigen Drentse vertegenwoordiger brengt het risico met zich 
mee dat de activiteiten elkaar doorkruisen. Voorts zou de oprichting van een 
Drentse of Noord-Nederlandse ‘ambassade’ in Hannover aan Nedersaksische zijde 
zelfs onbedoeld en onterecht de indruk kunnen wekken dat Drenthe de bestaan-
de samenwerkingsstructuren ontoereikend vindt. Bovendien kan het worden  
opgevat als een teken dat wij geen oog zouden hebben voor de verhoudingen 
binnen de deelstaat. De bestuurslaag van de Landkreise wordt door Nederlanders 
nog wel eens vergeten, terwijl een provincie bestuurlijk vaak niet kan worden 
vergeleken met een deelstaat. De ministeries in Hannover op hun beurt zijn vaak 
meer gericht op de departementen in Den Haag. 
 
Overijssel, Gelderland en Limburg hebben als grensprovincies van NRW een vaste 
plaats op het CG in Düsseldorf om van daaruit de contacten met NRW te onder-
houden. Hun structurele aanwezigheid heeft hen laagdrempeliger contacten op 
politiek niveau, met deelstaatoverheden, Bezirke en Landkreise opgeleverd. Toch 
ligt een vergelijkbare constructie voor de grensprovincies van Nedersaksen veel 
minder voor de hand. De grensregio van NRW is een metropoolregio die van 
oudsher sterke verbondenheid toont, in tegenstelling tot het grensgebied van 
Nedersaksen, waar alleen al de geografische situatie voor minder contact zorgt. 
Daar komt bij dat Nedersaksen altijd op basis van bestaande structuren wil  
samenwerken. Dat staat expliciet in de Samenwerkingsagenda Nederland- 
Nedersaksen.1  
 
Bestaande samenwerking tussen Drenthe en Nedersaksen  
Die Samenwerkingsagenda2 vormt de basis voor de al bestaande samenwerking 
van Drenthe met Nedersaksen. Juist doordat Drenthe, Overijssel, Groningen en 
Fryslân met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (en ondersteund door het  
Ministerie van Buitenlandse Zaken) hierin samen bestuurlijk en ambtelijk op- 
trekken, heeft de deelstaat te maken met een gebundelde kracht in plaats van 
met losse initiatieven. Dat zorgt ervoor dat wij serieus worden genomen.  
  

 
1 Zie Samenwerkingsagenda/Kooperationsagenda Nederland-Niedersachsen: “Goedlopende ambte-

lijke overlegstructuren (…) behoeven geen nadere coördinatie vanuit deze agenda.” (p.7) en 
“Vanuit Nedersaksische optiek is het bevorderlijk als de aanleiding voor een gesprek voortkomt 
uit een inhoudelijke noodzaak. Het thema is dan ook bepalend voor wie er aan de inhoudelijke 
discussie c.q. bespreking zullen deelnemen.” (p.8) 

2 Ondertekend door de commissaris van de Koning van Groningen (als rijksheer voor grensover-
schrijdende samenwerking) namens de noordelijke provincies, de staatssecretaris van BZK en de 
minister-president van Nedersaksen. 
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Bovendien ligt het zwaartepunt voor de deelstaatregering in Hannover niet in 
het grensgebied; daarvoor ligt het te ver van Nederland af.3 Het Amt für regio-
nale Landesentwicklung (ArL) in Oldenburg ligt meer voor de hand als aanspreek-
partner waar het provinciale/regionale thema’s betreft. 
 
Andere mogelijkheden om de samenwerking met Nedersaksen te versterken 
In plaats van een ingrijpende stap te nemen als het oprichten van een ‘ambas-
sade’ of een andere vorm van een permanente vertegenwoordiging, is het wijs 
dat Drenthe eerst scherper voor ogen heeft welke doelen het wil bereiken.  
Welk plan ligt er voor over vijf jaar? Dat adviseerden niet alleen diverse geïnter-
viewden, maar dit hoorde gedeputeerde Stelpstra op 22 september 2021 ook  
terug toen hij deze verkenning met de werkgroep DrEUn besprak.  
Het lijkt erop dat de winst eerder in de regio zelf ligt, in plaats van in Hannover 
of Düsseldorf. (Zo richten Overijssel en Gelderland zich voor hun belangen in 
NRW bijvoorbeeld sterk op het Bezirk Münster met het memorandum Oost- 
Nederland-Münsterland.4) Voor Drenthe is het daarom logisch om de relaties met 
de naburige Landkreise Emsland en Grafschaft Bentheim aan te halen en zo de 
regionale banden te versterken. Dat begint door nader met elkaar kennis te  
maken, informatie uit te wisselen en te onderzoeken waar raakvlakken liggen.  
Gedeputeerde Stelpstra zal vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de Drentse Duitslandagenda de Landräte (politieke hoofden van een  
Landkreis) benaderen om onze agenda onder de aandacht te brengen. Het doel 
hiervan is een goede en duurzame relatie op te bouwen. Dit is overigens een 
zaak van lange adem, en blijft aandacht verdienen, ook als resultaat aanvankelijk 
misschien zou uitblijven.  
 
Dat daarnaast DrEUn van plan is om ook op het niveau van de Statenleden de 
banden met de leden van de Kreistag (volksvertegenwoordiging) van deze twee 
Landkreise aan te halen, zal de constructieve bedoelingen van Drenthe alleen 
maar benadrukken. Verder zouden steviger relaties met politici uit de grens-
streek, die voor een deel ook in de Landtag (parlement) in Hannover zitten, de 
verwezenlijking van Drentse doelen dichterbij kunnen brengen.  
 
Toezegging 2: Monitoring Duitslandagenda in P&C-cyclus 
Verder kwam in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 20 januari 2021 
en de hierop volgende Statenvergadering van 3 februari 2021 aan de orde om de 
monitoring van de Duitslandagenda, voor wat betreft het opleveren van het aan-
tal banen, in te voegen bij het onderdeel Europa in de planning- en controle- 
cyclus. Hierover hebben we ons gebogen, maar we zien dit niet als een mogelijk-
heid, daar een directe relatie ontbreekt tussen het hebben van een Duitsland-
agenda en het aantal banen dat die oplevert.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 

 
3 Assen en Hannover liggen ca. 315 km uit elkaar. Dat is 3.15 uur reizen met de auto, 4 à 5 uur per 

trein. 
4 https://www.euregio.eu/projecten/memorandum-munsterland-oost-nederland/  

https://www.euregio.eu/projecten/memorandum-munsterland-oost-nederland/

