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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Als bijlagen vind u de Duitslandstrategie van Overijssel en Gelderland. Dit is een mooi
voorbeeld die ook voor het SNN gebied als collectief gebruikt kan worden. Maar het is
wijzer als de provincie Overijssel ook actief deelneemt in het geheel. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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Onderwerp 
Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers 
 
Ambitie en thema 
• Alle 
 
Portefeuillehouder 
Peter van ‘t Hoog 
 
Doel van deze brief 
Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: 
• de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 


 
  
 
1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn belangrijke partners van Gelderland 
en Overijssel. We staan voor dezelfde maatschappelijke opgaven en transities. Overijssel en 
Gelderland trekken daarom internationaal al geruime tijd samen op als Oost-Nederland. Dit doen 
we vanuit de overtuiging dat we samen sterker zijn dan alleen. Als grensprovincies hebben wij een 
ligging die vraagt om over de grens heen te kijken én te stappen, zowel in letterlijke als figuurlijke 
zin. We hechten in Oost-Nederland enorme waarde aan goed noaberschap. Graag informeren wij u 
daarom over onze herijkte Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers. 
 
2 Aanleiding 
 
In de Statenbrief Focus Gelderse Public Affairs (PS2020-575) hebben we aangegeven waar we de 
komende jaren op inzetten. Toen hebben we ook aangegeven onze bestaande Duitslandstrategie te 
gaan herijken. Het werk is immers nooit “af” en blijft aan verandering onderhevig. De wereld, en 
dus ook Duitsland en Nederland, bevinden zich op het moment van het schrijven van deze 
Statenbrief nog in de Covid-19 pandemie. De Covid-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de 
uitdagingen waar we voor staan, zich niet tot provincie- of landsgrenzen beperken. Nut en 
noodzaak van samenwerking met partners om ons heen is evident. Een gedegen en duurzaam 
netwerk van onderlinge relaties vormt het fundament om flexibel, snel en pragmatisch op deze 
uitdagingen in te kunnen spelen. 
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
De afgelopen jaren hebben wij, op basis van de gezamenlijke Duitslandstrategie 2016-2020 
Grenzenloos Noaberschap (PS2016-420), al veel in de grensoverschrijdende samenwerking bereikt 
bijvoorbeeld op het gebied van economie, onderwijs & arbeidsmarkt, mobiliteit en water: 
 


• Oost-NL is in staat gesteld medewerkers aan te stellen die zich in het programma 
GO4EXPORT richten op exportbevordering in Food & HTSM. Het programma faciliteert 
onder andere kennissessies, handelsreizen en beursbezoeken. 
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 • In 2020 is de structurele financiering van de Grensinfopunten veilig gesteld. De 
Grensinfopunten spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van informatie over werken 
aan de andere kant van de grens. 


 
• Heel recent, in juni 2021, is mede in het kader van het samenwerkingsverband van Oost-


Nederland en het Münsterland (Memorandum of Understanding Oost-Nederland 
Münsterland) een reguliere busverbinding tussen Aalten en Bocholt gerealiseerd. 


 
• Binnen het meerjarenprogramma DeltaRijn is een routekaart afgesproken om voor de 


derde planperiode (2021-2027) goed in beeld te brengen waar grensoverschrijdende 
knelpunten resteren. Hierin is ook beleid rond droogte opgenomen. 


 
Bovengenoemde voorbeelden zijn voorbeelden uit de formele en informele netwerken, in die we als 
provincies actief zijn. Een groot deel van de praktische omzetting van internationale beleidsthema’s 
vindt plaats via het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG en voor de 
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland middels INTERREG A. In INTERREG V A 
Deutschland-Nederland 2014-2021 zijn in de afgelopen periode meer dan 120 projecten in Oost-
Nederland gerealiseerd met een gezamenlijk ingebrachte cofinanciering door Overijssel en 
Gelderland van €15 miljoen en een totale projectwaarde van €344 miljoen. 
 
4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 
De nieuwe Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers (bijgevoegd) geeft onze strategisch-
inhoudelijke focus weer. In de strategie koppelen we onze Gelderse ambities op het gebied van 
onder meer economie, onderwijs & arbeidsmarkt, mobiliteit en water aan onze instrumenten. Onze 
instrumenten zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden en de netwerken waar we bij zijn 
aangesloten en waarin we actief zijn. Dat betekent, dat we de focuspunten, die we met de 
inhoudelijke programma’s hebben afgesproken (en die u vindt in het overzicht van bijlage 1a), met 
behulp van onze instrumenten proberen te bereiken. We sluiten in de formulering van onze doelen 
aan op de door de Verenigde Naties ontwikkelde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals). 
 
Een voorbeeld van onze strategische-inhoudelijke focus, op het gebied van onderwijs & 
arbeidsmarkt, is de Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL). Door de grote verschillen, met name 
in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens, is diploma-erkenning al jaren een complex 
probleem. Daarom kiezen we voor een focus op binationaal opleiden in plaats van op het achteraf 
erkennen van diploma’s. Het doel is dat gedurende de gehele schoolloopbaan de juiste Euregionale 
competenties aangeboden worden in de gehele onderwijsketen en (grens)belemmeringen 
opgeheven worden. 
 
Een ander voorbeeld is, dat alle EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen gaan 
aanpassen aan de nieuwe klimaatambities. Een oplossing hiervoor ligt bijvoorbeeld ook in 
energieopslag in waterstof voor de binnenscheepvaart of het zwaardere transport over de weg. 
Vanuit onze samenwerking met de partners vanuit het Memorandum of Understanding (MoU) 
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 Oost-Nederland en Münsterland wordt samengewerkt op het vlak van waterstof in de 
grensoverschrijdende waterstofalliantie, die door het Bezirk Münster is geïnitieerd. 
 
We versterken met onze herijkte Duitslandstrategie ook de samenhang tussen onze 
vooruitgeschoven post in Düsseldorf (Duitsland als belangrijkste partnerland; in het bijzonder de 
deelstaten NRW en Nedersaksen) en onze posten in Den Haag en Brussel. 
 
Het Europese programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 is financieel het 
grootste instrument om grensoverschrijdende opgaven te verwezenlijken. De nieuwgekozen 
beleidsdoelstellingen van dit programma sluiten naadloos aan op de ambities van onze beide 
provincies. Daarom stellen we onze strategie ook voor eenzelfde periode van het Europese 
Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) vast. 
 
Wij zijn van oordeel dat we met de Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers een goede basis 
hebben om de koers en inhoudelijke focus te bepalen voor onze grensoverschrijdende inzet de 
komende jaren. De voortgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt als het gaat om 
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, zorgt ervoor dat er nu ruimte is voor een meer 
inhoudelijke focus en een gerichtere lobby met onze Duitse partners richting Den Haag, Berlijn en 
Brussel. We zijn er van overtuigd dat we met deze inzet bij kunnen dragen aan de gewenste 
resultaten voor Oost-Nederland. 
 
5 Financiële consequenties 
 
De uitvoering van de Duitsland strategie past binnen de eerder door uw Staten vastgestelde 
financiële kaders. 
 
6 Proces en evaluatie 
 
Voor de uitvoering van de Duitslandstrategie hebben we de inzet van uw Staten nodig. Zo maken de 
politiek bestuurlijke contacten van uw Staten deel uit van het netwerk dat de basis vormt voor 
besluitvorming rondom grensoverschrijdende vraagstukken. Het leggen van deze contacten en het 
(uit-)bouwen van netwerken met politieke zusterpartijen vergroot de mogelijkheden voor een 
vruchtbare samenwerking. We nodigen u daarom graag uit om, waar mogelijk, deel te nemen aan 
grensoverschrijdende werkbezoeken en representatieve verplichtingen waarvoor u wordt 
uitgenodigd. 
 
We zullen u informeren over de voortgang in de uitvoering van de Duitslandstrategie. Ook zullen 
we de Duitslandstrategie periodiek tegen het licht houden en zo nodig actualiseren. De 
Duitslandstrategie is, zoals gezegd, een dynamisch document. Daarnaast is de gedachte, om samen 
met provincie Overijssel, in het najaar van 2021 een gemeenschappelijke Staten-sessie te 
organiseren waarin de integrale Public Affairs centraal staat en waar de grensoverschrijdende 
samenwerking met Duitsland ook aan bod komt. 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
John Berends - Commissaris van de Koning 



https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
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DUITSLANDSTRATEGIE 2021-2027


Goede noabers
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DUITSLANDSTRATEGIE 2021-2027


Goede noabers


‘Samenwerken betekent over 
grenzen heen kijken. Dit is 
logisch binnen Nederland, en 
zou even logisch moeten zijn 
met Duitsland.’


Peter van ‘t Hoog – gedeputeerde provincie Gelderland
Roy de Witte – gedeputeerde provincie Overijssel
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Grensoverschrijdende samenwerking
Voor de realisatie van de ambities van de  
provincies Overijssel en Gelderland is het nodig 
om de grensoverschrijdende samenwerking  
met onze oosterburen te intensiveren en verder 
uit te bouwen. Uitdagingen op thema’s als 
economie, ecologie, energie, bereikbaarheid en 
leefbaarheid houden niet op bij de grens. Als 
grensprovincies hebben wij, naast een bijzondere 
ligging, ook een bijzondere verantwoordelijkheid 
om niet alleen naar binnen gericht te handelen, 
maar juist over de grens te kijken. Ontwikkelingen 
aan onze kant van de grens hebben effecten op 
de andere kant van de grens en andersom. Je 
moet er in gezamenlijkheid als goede noabers 
aan werken. Dan sta je sterker dan alleen. Na vijf 
jaar is het tijd om onze gezamenlijke strategie 
uit 2016 te herijken en de volgende stap in de 
grensoverschrijdende samenwerking te zetten.


De nieuwe Duitslandstrategie
Met deze vernieuwde strategie bouwen we  
verder aan de reeds bestaande structurele  
samenwerkingsverbanden. Maar, gestuurd  
vanuit de inhoud, geven we ook vorm aan 
nieuwe duurzame relaties met onze partners 
over de grens. Actuele doelstellingen en ambi-
ties vanuit onze opgaven bepalen de richting. 
Voor een daadkrachtige en effectieve aanpak 
vanuit de provincies is het nodig om op ambte-
lijk, bestuurlijk, maar ook op politiek niveau 
commitment te laten zien en actief bij te dragen 
aan het bereiken van onze doelen. Binnen onze 
provincies, binnen Nederland en richting onze 
Duitse partners. 


De samenwerking wordt gevormd en uitgevoerd 
met verschillende ‘instrumenten’. Deze worden 
in dit document nader beschreven en toegelicht. 
Een succesvol instrument is Grenspost Düsseldorf, 
waar de provincies Overijssel en Gelderland met 
Limburg, en sinds kort óók Zuid-Holland1, een 
permanente vertegenwoordiging hebben. 
De Grenspost is gehuisvest in het Consulaat-  
Generaal van het Ministerie van Buitenlandse 


1   
Zuid-Holland is als niet-grensprovincie met de in de provincie gelegen haven Rotterdam voor NRW een zeer belangrijke partner in het kader van de 
Rijn-Alpine-Corridor (onder andere Betuweroute en goederenvervoer via de Rijn). 


Zaken en vormt een permanente vertegenwoor-
diging van deze provincies in Düsseldorf. Van 
hieruit kunnen we de ingang bij de diverse 
Duitse overheden, instellingen en bedrijven 
bewerkstelligen.


Governance
De governance met Noordrijn-Westfalen (NRW) 
en Nedersaksen is uitgebreid. Op regerings-
niveau kennen we sinds 2019 een tweejaarlijkse 
regeringsconsultatie van het Rijk met dat van 
NRW, een grenslandagenda en een jaarlijkse 
grenslandconferentie. Hiermee kunnen thema’s 
in de grensoverschrijdende samenwerking met 
Duitsland nu gemakkelijk op het hoogste niveau 
aangekaart en op de agenda worden gezet. 
 
INTERREG
De komende jaren staan in het teken van  
omvangrijke transities. Deze vragen onze 
aandacht én zijn een economische kans waarop 
we moeten inspelen om onze gezamenlijke 
concurrentiepositie in het grensgebied te 
versterken. Het grootste financiële instrument 
dat we daarbij in de samenwerking met  
Duitsland kunnen inzetten, is het Europese 
programma INTERREG VI A Deutschland- 
Nederland 2021-2027. De nieuw gekozen 
beleidsdoelstellingen (innovatiever, groener en 
koolstofarmer Europa, samenwerken aan een 
verbonden grensgebied, socialer en inclusiever 
en een Europa dichter bij de burger) van dit 
programma sluiten naadloos aan op de ambities 
van beide provincies. Daarom stellen we deze 
strategie ook voor eenzelfde periode van het 
Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK 
2021-2027) vast.


Met programma’s en eenheden zijn prioritaire 
dossiers gedestilleerd en is de nut en noodzaak 
van de samenwerking op bestuurlijk en ambte-
lijk niveau voor het bereiken van onze opgaven 
besproken. Deze opgaven samen met onze 
Duitse partners te bereiken, vergt intensief 
ambtelijk, bestuurlijk en politie ksamenspel. 


Samenvatting Duitslandstrategie 2021-2027


provincie Gelderland – provincie Overijssel


www.grenspostdusseldorf.nl



http://www.grenspostdusseldorf.nl
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2   
Provincie Gelderland hanteert de koppeling met de Sustainable Development Goals. Dit is op dit moment nog niet het geval voor Provincie Overijssel.  


De nieuwe Duitslandstrategie vormt hierin een 
inhoudelijk kompas en geeft hand- 
vatten mee met welke instrumenten en structuren 
grensoverschrijdend de komende jaren gewerkt 
kan worden. 


Een overzicht van de visie en de ambities van 
alle programma’s en eenheden is weergegeven 
in de bijlagen, waarbij ook een koppeling is 
gemaakt met de inzet van de verschillende 
instrumenten alsook onze bijdrage aan de 
Sustainable Development Goals (de 17 SDG’s).2
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De afgelopen jaren hebben wij vanuit dit 
vertrekpunt veel bereikt en hier grenzeloos 
met onze buren aan gewerkt. Echter, grens-
overschrijdende samenwerking blijft een zaak 
van lange adem. Er staat ons nog veel te doen. 
Daarin worden wij ook steeds weer met nieuwe 
grensoverschrijdende uitdagingen geconfron-
teerd waarop wij, naast de structurele thema-
tische aanpak, flexibel moeten inspelen. De 
wereld, Duitsland, Nederland bevinden zich op 
het moment van schrijven nog in de Covid-19 


pandemie.  De landsgrens is weer voelbaar 
geworden in ons dagelijks leven. Eens te meer 
is gebleken dat de zorgen voor onze burgers, 
onze bedrijven en onze omgeving, zich niet tot 
de provincie- of landsgrenzen beperken. Nut en 
noodzaak van samenwerking met partners om 
ons heen is helder. Wij geven in de coalitie- 
akkoorden ook uitdrukking aan de noodzaak  
om de grensoverschrijdende samenwerking 
voort te zetten en verder uit te bouwen.


In 2016 stelden de provincies Overijssel en Gelderland op verzoek van beider Provinciale 


Staten gezamenlijk een Duitslandstrategie op. Dit hebben ze gedaan in het besef dat 


“maatschappelijke vraagstukken zoals demografische ontwikkelingen (vergrijzing,  


migratie, urbanisatie), economische ontwikkelingen, klimaatverandering, digitalisering en 


robotisering, een internationale dimensie geven aan de uitvoering van onze kerntaken. 


Iedere overheid ziet zich, elk vanuit een eigen rol en specifieke omstandigheden, hiervoor 


geplaatst. Goed omgaan met deze vraagstukken vraagt in letterlijke en figuurlijke zin om 


over grenzen heen te denken en te stappen. Het vraagt om denken en doen vanuit een 


internationaal perspectief.” 


Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


Dashboard Covid-19 border area – Grenspost Düsseldorf


3   
Duitsland strategie Overijssel Gelderland 2016 


4  
Dashboard Covid-19 border area, retrieved from website on 27th May 2021:  tinyurl.com/yp6rvppf  


1. Inleiding


3


4



http://tinyurl.com/yp6rvppf
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Snelle ICE treinverbindingen tussen Randstad – Rhein Ruhr – Frankfurt 


In deze samenwerking is de verhouding en het 
netwerk met de goede noabers cruciaal. Met 
goede noabers ga je in gesprek, je bent oog 
en oor voor elkaar, je helpt als er nood aan de 
man is en je spreekt elkaar er ook op aan als 
het minder goed gaat. Het allerbelangrijkste: je 
vertrouwt elkaar. Het gezamenlijk vertrouwen 
helpt ons de komende jaren vanuit Oost- 
Nederland de volgende stappen te zetten met 
onze oosterburen.


Nu grensoverschrijdende samenwerking steeds 
meer onderdeel is geworden van het lopende 
beleidsproces, is er ruimte voor een meer  
strategisch-inhoudelijke focus en verdere 
verkenning van gezamenlijke lobbythema’s met 
de deelstaten NRW en Nedersaksen richting 
Den Haag, Berlijn en Brussel. Dit biedt ons weer 
nieuwe kansen om onze provinciale ambities te 
verwezenlijken. In september vorig jaar hebben 
we vanuit Gelderland in de Public Affairs notitie 5


en vanuit Overijssel in de Integrale Public Affairs 
Agenda en Europa en Duitslandagenda 6   
Provinciale Staten laten weten waar we vanuit 
lobby in de samenwerking met Duitsland in de 
komende jaren de focus op leggen. Met onze 
nieuwe strategie pakken we de totale inhoud op 
om vanuit de breedte de samenwerking verder 
gestalte te kunnen geven.


Leeswijzer
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 onze  
gezamenlijke aanpak. Na een overzicht van ons 
instrumentarium in hoofdstuk 3 volgt in hoofd-
stuk 4 het inhoudelijke deel. Hier wordt de focus 
per opgave voor de provincie Gelderland en de 
focus per opgave voor de provincie Overijssel 
uiteengezet. In de bijlage volgt een schematische 
weergave van visies en ambities van alle pro-
gramma’s en eenheden per provincie. Afsluitend 
volgt een korte terugblik op de vorige Duitsland- 
strategie uit 2016.


Om onze ambities internationaal onder de  
aandacht te kunnen brengen, zetten we de taal 
van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in. 


5   
Gelderland verbindt - PS 2020-575


6   
PS 2021/1101554


7   
Provincie Gelderland hanteert de koppeling met de Sustainable Development Goals. Dit is op dit moment nog niet het geval voor provincie Overijssel.


Door de taal van de SDG’s te gebruiken, willen we 
andere organisaties ook inspireren om hieraan 
mee te doen. We laten zo zien dat we in de samen-
werking met onze Duitse partners, bijdragen aan 
de 17 SDG’s van de Verenigde Naties.7  
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Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


2. Aanpak


De provincie Overijssel kent in de grensover-
schrijdende samenwerking daarbij een bijzondere 
ligging in vergelijking met de overige grensprovin-
cies. Overijssel deelt haar grens met twee Duitse 
deelstaten – Nedersaksen én NRW. Daarnaast 
ligt Overijssel op het snijvlak tussen de zuidelijke 
samenwerking met de provincies Gelderland en 
Limburg en de noordelijke samenwerking met 
Friesland, Groningen en Drenthe. Dit gegeven 
brengt een verantwoordelijkheid, namelijk oog te 
hebben voor de algehele (thematische)  
ontwikkelingen in het gehele grensgebied met  
Duitsland, verschillen van aanpak te overbruggen 
en netwerken met elkaar te verbinden. De  
provincie Overijssel handelt daarbij vanuit de 
overtuiging van een “goede noabarschap”. Wij zijn 
ervan overtuigd dat een gezamenlijk optreden 
langs de gehele grens met Duitsland een grotere 
impact en meerwaarde heeft dan als twee van  
elkaar losgekoppelde delen. We realiseren 
ons hierbij ook dat iedere deelstaat haar eigen 
dynamiek én wettelijk en bestuurlijk kader kent. 
Als goede buren gaan wij hierover ook in gesprek, 
zoeken de verbinding tussen de systemen, zoeken 
naar pragmatische oplossingen en kansen.


Ook voor de provincie Gelderland is de ligging 
beleidsrelevant, al gaat het bij Gelderland om 
een tweedeling in de relatie met NRW. Aan de 
grens met Duitsland is het zuidelijke deel van 
Gelderland een dichtbevolkt stedelijk gebied 
met een hoog niveau van voorzieningen. Daar 
is de verbinding met de buren nadrukkelijk deel 
van de corridor tussen Randstad en Rhein-Ruhr, 
als onderdeel van de Europese Ten-T-corridor 
Rhine-Alpine met grote economische belangen. 
De Rijn – als grens van het Romeinse Rijk tussen 
Noord en Zuid, nu vooral verbinding tussen Oost 
en West – speelt een grote rol op diverse terreinen 
als hoogwaterbescherming en goederentransport. 
Maar dat de rivier, als gevolg van klimaatverande-
ring, meer en meer een regenrivier wordt, ver-
groot ook de kwetsbaarheid van de aan die rivier  
verbonden systemen.


In nauwe verbinding met de inhoudelijke een- 
heden en programma’s zullen we inzetten op 
het tot stand brengen van een duurzame relatie 
met onze partners over de grens, waarbij de 
doelstellingen en ambities vanuit onze opgaven 
de richting bepalen. Voor een daadkrachtige en 
effectieve aanpak is het nodig om zowel amb-
telijk, bestuurlijk als ook op politiek niveau het 
commitment te laten zien. We willen de verbin-
ding met de programma’s en vakinhoudelijke 
eenheden in de komende periode nog verder 
standaardiseren, zodat uiteindelijk het grens-
overschrijdende aspect bij ieder beleidsstuk een 
logische vraag vormt en daarbij een antwoord 
ook noodzakelijk wordt. Zo zetten we blijvend in 
op grensontkennend werken.


We blijven investeren in duurzame binnen-
landse en grensoverschrijdende betrekkingen 
en stimuleren en ondersteunen vanuit een 
breed instrumentarium grensoverschrijdende 
initiatieven en projecten. Wij benutten nieuwe 
kansen in Düsseldorf, Den Haag en Brussel en 
bevorderen de onderlinge samenwerking aldaar 
ook met onze Duitse partners. Daarbij zullen wij 
maximale inzet plegen op voor ons belangrijke 
fondsen ten behoeve van deze samenwerking. 
De nieuwe Duitslandstrategie vormt binnen 
de nieuwe MFK-periode onze leidraad voor de 
samenwerking met Duitsland. Daarbij staat de 
Duitslandstrategie in nauwe samenhang met 
de Europa- en Duitslandagenda en verbinden wij 
onze activiteiten waar opportuun aan de (Integra-
le) Public Affairs agenda van Den Haag, Brussel 
en Grenspost Düsseldorf. Concrete acties die 
daarmee samenhangen zullen integraal in een 
werkplan vanuit en met de programma’s worden 
beschreven en maken daarom geen onderdeel uit 
van deze strategie.


In de vorige Duitslandstrategie investeerden we gezamenlijk in het opbouwen van 


duurzame relaties met zowel de bewoners van het grensgebied, de maatschappelijke  


instellingen, overheden als het mkb. Onze hernieuwde strategie bouwt hierop verder, 


maar we kiezen daarbij voor meer inhoudelijke focus en stellen daarmee de kaders voor 


onze grensoverschrijdende inzet. 
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Bij de Achterhoek gaat het veel meer om een 
relatie met een relatief vergelijkbaar peri-urbaan 
gebied aan de andere zijde van de grens, met 
kleinere steden en daartussen veelal agrarisch 
georiënteerde gebieden met verspreid liggende 
maakindustrie.
Dat vraagt om beleidsontwikkeling in de relatie 
naar de buren, die bepaald niet van het type 


one-size-fits-all is. Daarbij houden we rekening 
met de verschillen aan onze en aan de andere 
kant van de grens. En deze beleidsontwikkeling 
is - om succesvol te kunnen zijn - altijd verbonden 
met een stevige basis aan zowel de binnenlandse 
samenwerking met Gelderse gemeenten als de 
aangrenzende provincies Overijssel en Limburg.
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Overijssel – Gelderland – Nedersaksen – Noordrijn-Westfalen
Atlas grensoverschrijdende samenwerking







21DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL


Beleidsbeïnvloeding 
Het beïnvloeden van beleidsdiscussies in  
Nederland en Duitsland alsook van Europese 
wet- en regelgeving, is een instrument dat een 
grote rol kan spelen bij het verwezenlijken van 
onze prioriteiten. Dit is een instrument dat wij 
per dossier en prioriteit samen met de betref-
fende partners, bijvoorbeeld in Interprovinciaal
Overleg (IPO-verband), met de regio’s, samen-
werkingsverbanden zoals de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten (VNG) of Duitse 
stakeholders inzetten. Daarbij hebben wij waar 
mogelijk en zinvol aandacht voor de integraliteit 
tussen de verschillende posten Den Haag,  
Düsseldorf en Brussel. Grensoverschrijdende 
lobby’s zijn vaak complexer dan puur binnen-
landse vraagstukken, en kenmerken zich door 
op meerdere schaakborden tegelijk in Den Haag, 
Hannover, Düsseldorf, Berlijn en Brussel te spelen.


Financiering en projecten
Het Europese programma INTERREG A  
Deutschland-Nederland is het belangrijkste 
financiële instrument voor de provincies om 
– ondersteund door de beschikbaar gestelde 
cofinanciering – mede invulling te geven aan ons 
beleid. Hiermee geven we met onze Duitse part-
ners concrete invulling aan onze opgaven (o.a. 
stikstofaanpak, Covid 19, klimaatopgave etc.). 
Op het moment van schrijven van deze strategie 
wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe 
programma INTERREG VI A Deutschland- 
Nederland 2021-2027 en staan wij aan de voor-
avond van de nieuwe Europese begrotingscyclus 
(Meerjarig Financieel Kader).


Het nieuwe INTERREG A-programma D-NL zal zich
blijven richten op het bevorderen van innovatie 
en het bevorderen van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen inwoners en instellingen.


In het nieuwe programma zal meer nadruk  
gelegd worden op projecten die bijdragen aan 
een koolstofarme en circulaire economie en 
klimaatadaptatie (uitgangspunten van de ‘Green 
Deal’). Het nieuwe INTERREG A programma 
wordt vastgesteld voor 7 jaar, van 2021-2027. 
Daarom zetten we deze strategie ook in voor 
dezelfde periode.


Regiodeal
In de Regiodeal werken Rijk en regio samen aan 
een betere woon- en leefomgeving voor  
bewoners en ondernemers in de regio. Het Rijk
investeert in totaal € 950 miljoen voor de maat-
regelen. In 2019 is een bedrag van respectieve-
lijk € 20 en € 30 miljoen toegekend aan de  
Regiodeal Achterhoek en Regiodeal Twente. 
Beide regiodeals kennen verschillende projecten 
die in het teken staan van grensoverschrijdende 
samenwerking en zijn voor een groot deel stra-
tegisch aan het Memorandum of Understanding 
(MoU) Oost-Nederland – Münsterland gekop-
peld. De provincie Overijssel en provincie 
Gelderland leveren hieraan ook een flinke 
bijdrage. De rest van de financiering komt van 
de Achterhoekse en Twentse gemeenten, het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.


Bij het uitvoeren van onze Duitslandstrategie zetten wij verschillende instrumenten in. Het 


gaat onder andere om kennis- en informatie-uitwisseling, netwerken en financiering. Ons 


kader en leidraad voor de grensoverschrijdende samenwerking waarlangs wij de inhoud 


vormgeven, zijn de strategische samenwerkingsagenda’s met bijbehorende afstemmings- 


en sturingsstructuren. Hieronder geven wij inzicht in de instrumenten die op dit moment 


het meest relevant zijn.


Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


3. Instrumentarium
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Samenwerkingsagenda’s met vaste  
governancestructuren
Mede door de coalitie- en regeerakkoorden 
van Nederland, NRW en Nedersaksen uit 2017 
heeft grensoverschrijdende samenwerking een 
flinke impuls gekregen. Er is de afgelopen jaren 
gewerkt aan een samenwerkingsagenda met 
zowel NRW als met Nedersaksen. Deze agenda’s 
krijgen vorm met een governancestructuur, die 
door een multi-level aanpak wordt gekarakte- 
riseerd. Dat wil zeggen dat aan Nederlandse  
zijde het Rijk, de provincies en gemeenten en 
aan Duitse zijde de deelstaatregeringen  
(Staatskanzleien), Bezirksregierungen,  
Landesamt für regionale Landesentwicklung 
(Nedersaksen) en gemeenten (vertegenwoor-
digd door de Euregio’s) een gezamenlijke  
agenda kennen die zich richt op prioritaire 
thema’s. 
Voor de Grenslandagenda met NRW betreft  
het de thema’s:
•  Arbeidsmarkt
•  Onderwijs
•  Mobiliteit
•  Veiligheid


De samenwerkingsagenda van de Noord-Oos-
telijke provincies met Nedersaksen richt zich op 
een zestal thema’s:
•  Economie en Handelsbevordering
•  Arbeidsmarkt
•  Onderwijs en Taal
•  Energie en Klimaat
•  Infrastructuur en Bereikbaarheid
•  Water en Natuur


Daarnaast bestaan ook thematische samenwer-
kingsverbanden. Goede voorbeelden hiervan zijn:
•   Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke 


Ordening in de Ondercommissies Noord en 
Zuid


•   Mobiliteitsoverleg (Mobility NL-NRW)
•   Structurele milieusamenwerking met  


het ministerie MULNV NRW en Overijssel,  
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant


Op bestuurlijk niveau vormen in nauwe  
samenhang met onderstaande structuur (zie 
afbeelding 1 en 2 op pagina 24) niet meer weg te 
denken overleggen:
•   3+3 overleg (CdK’s Overijssel, Gelderland, 


Limburg en de Regierungspräsidentinnen 
van de Bezirke Münster, Düsseldorf en Köln)


•   Triloog (staatssecretaris van BZK, de  
Chef der Staatskanzlei van Nedersaksen en 
de CdK van Groningen namens de provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel)


•   4+1 overleg (CdK’s Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Ministerpräsident 
Nedersaksen)


1e Grenslandconferentie – Venlo


Samenwerkingsagenda 
Oost-NL – Münsterland
Belangrijk speerpunt van de vorige Duitsland-
strategie was een intensivering van de contacten 
met de Kreise. Dat hebben we als provincies 
voor de samenwerking met het Münsterland 
samen met de gemeenten in Twente en  
Achterhoek vorm kunnen geven. Op 14 december 
2018 is in Warendorf de samenwerkingsagenda 
Oost-Nederland - Münsterland ondertekend 
door Overijssel, Gelderland, Twente en  
Achterhoek, vier Kreise, de stad Münster en de 
Bezirksregierung Münster. Het proces is onder-
steund en begeleid door de Euregio. In deze 
samenwerkingsagenda werken we aan concrete 
projecten, spelen in op trends en ontwikkelingen 
en doen aan gezamenlijke belangenbehartiging. 


Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, 
bereikbaarheid en (eu)regionale economie zijn 
belangrijke thema’s. Deze samenwerkings- 
agenda dient inmiddels als voorbeeld voor de 
gehele grensregio Nederland-Duitsland als het 
gaat om het pragmatisch oplossen van knelpun-
ten en pakken van gezamenlijke kansen voor 
de grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit 
Gelderland wordt nu samen met Limburg  
onderzocht of op deze wijze ook de samen-
werking met de Kreise in het Bezirk Düsseldorf 
opgepakt kan worden. Vanuit Overijssel verken-
nen wij eveneens de mogelijkheden voor samen- 
werking met het aangrenzende Graftschaft  
Bentheim. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de provincie Drenthe.


MoU Oost Nederland–Münsterland
Bron: Kreis Warendorf
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Netwerken en kennisuitwisseling
Voor de samenwerking met Duitsland is  
‘netwerken’ essentieel. Dat betekent aansluiten 
bij netwerken in het kader van grensoverschrij-
dende samenwerking en het opbouwen van een 
eigen netwerk in de vorm van contacten en  
relaties. Beiden spelen een belangrijke rol in het 
verwezenlijken van onze prioriteiten en ambi-
ties. Zo zijn Europese en grensoverschrijdende 
netwerken belangrijk voor het ophalen van 
relevante kennis, informatie en het uitwisselen 
van best practices. Daarnaast is aansluiting 
bij netwerken een manier om contacten op te 
doen. Deze contacten kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van projecten en het identificeren 
van relevante projectpartners. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een warm en goed contact met 
de Fortbildungsakademie van het Land NRW. 
In samenwerking met dit opleidingsinstituut 
voor ambtenaren van NRW stellen we seminars 
samen en worden we betrokken bij de jaarlijkse 
(Benelux) training Interculturele communicatie in 
Aken. Vanuit ons netwerk volgen we de politieke en
regionale ontwikkelingen in NRW en Nedersaksen 
die van belang zijn voor Oost-Nederland.


Hieronder een aantal voorbeelden van de voor 
ons naast de samenwerkingsverbanden  
relevante netwerken:


Grensoverschrijdende instanties: de 
Euregio’s
De EUREGIO is sinds 1958 actief in de opbouw 
en het versterken van een grenzeloze samen-
werking in het Nederlands-Duitse grensgebied. 
De basis daarvoor is het grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband van 129 Nederlandse 
en Duitse gemeenten, (Land-)Kreise en  
waterschappen. Ten zuiden van EUREGIO is 
de Euregio Rijn-Waal actief, met als leden vele 
Gelderse gemeenten, maar ook gemeenten uit 
Limburg en Noord-Brabant. De EUREGIO  
(Gronau) en Euregio Rijn-Waal (Kleve) zijn voor 
ons belangrijke partners als het gaat om grens-
overschrijdende samenwerking. Deze Euregio’s 
besteden al lange tijd veel aandacht aan het 
informeren van inwoners en bedrijven over de 
(juridische) gevolgen van wonen en werken over 
de grens. Dit maakt het vanzelfsprekend dat we 
de Grensinformatiepunten (GIP’s), die bij deze 
Euregio’s zijn ondergebracht, nu ook structureel 
financieren.


Association of European Border Regions 
(AEBR)
De AEBR is een belangrijke speler als het gaat 
om grensoverschrijdende samenwerking in de 
Brusselse arena. Dit jaar bestaat deze organisa-
tie 50 jaar. Als Europese organisatie telt zij circa 
100 leden uit heel Europa en vertegenwoordigt 
de grens- en grensoverschrijdende regio’s in 
Europa. Daarnaast vormt de AEBR een plat-
form voor kennisuitwisseling en samenwerking 
tussen partners met ervaringen en oplossingen 
voor barrières en kansen in grensregio’s.  
Gelderland en Overijssel zijn lid van de AEBR. 
De AEBR organiseert voor haar leden informatieve 
bijeenkomsten zoals over INTERREG A. De AEBR 
initieert ook B-Solutions projecten in opdracht 
van de Europese Commissie. In deze B-Solutions  
projecten worden oplossingen gezocht voor  
concrete problemen aan de grens die voort-
komen uit regelgeving.


Expertgroep / Expertenausschuss  
Rijnlandinstituut
Het Rijnland Instituut is een kennisinstituut  
voor regionale ontwikkeling met verschillende  
partners in Noord-Oost-Nederland en  
Noordwest-Duitsland. Het netwerk stimuleert 
kennisontwikkeling, -deling en -toepassing door 
én voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en
mbo). Dankzij contacten met de regionale 
beroepenvelden vindt dit plaats in samenwer-
king met overheid, onderwijs, ondernemers en 
inwoners. Het instituut wordt bijgestaan door 
een expertgroep/Expertenausschuss met leden 
uit het euregionale bedrijfsleven en de euregio- 
nale overheden. Het doel van de expertgroep 
is het instituut te adviseren over de ontwikke-
ling en uitvoering van de grensoverschrijdende 
projecten, het inbrengen van werkveldspecifieke 
expertise en het agenderen van mogelijke 
onderzoeken en projecten.


Schematische weergaven van de samenwerkingsagenda’s en bijbehorende  
governancestructuren


AFBEELDING 1
Weergave Governance Samenwerkingsagenda NRW-NL


Regeringsconsultatie 
NRW – NL
MP’s, MBEI, StasBZK, 


vakministers


Minimaal 1x per 2 jaar


Coördinatieteam


StK en Regierungsbezirke 


NRW, Euregio’s, 


Grensprovincies, BZK, BZ, 


Benelux


4x per jaar


Ambtelijk


AFBEELDING 2
Weergave Governance Samenwerkingsagenda Nedersaksen-NL


Bestuurlijk aansturings-
team


MBEI, StasBK, CdK,  


MWIDE


Frequentie en deelname 


vakministers/gedeputeer-


den naar bevind van zaken


Bestuurlijk


Thematische 
bilaterale overleggen


• Mobiliteit


• Onderwijs


• Arbeidsmarkt


• Veiligheid


• Ruimtelijke ordening


 (NDCRO)


• Milieu


• Overige onderwerpen


Thematische bilaterale 
overleggen


• Econimie en Handelsbevordering


• Arbeidsmarkt, Onderwijs en Taal


• Energie en Klimaat


• Infrastructuur en Bereikbaarheid


• Water en Natuur


Triloog 


StasBZK, MB, CdK, zonodig 


Vakministers Nds/NL


1 à 2 x per jaar


4+1 treffen 


MP Nedersaksen, 4 CdK’s


Vakministers Nds/NL


1 x per jaar


Begleitungsgruppe 


Grensprovincies, BZK/BZ, Stk en MB


2 x per jaar


Kernteam 


Grensprovincies, BZK/BZ


2 x per maand


Bestuurlijk / Ambtelijk


Grenslandconferentie 


CdK’s grensprovincies, 


RP’n Regierungsbezirke, 


vz’s Euregio’s, MBEI,  


stasBZK, SG-Benelux,  


optioneel: Vakministers/ 


gedeputeerden NRW/NL


1x per jaar


Bestuurlijk


Bestuurlijk
A


m
btelijk
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Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


Prioritaire thema’s  


De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot. Of het nu gaat om energie, mobiliteit,  


landbouw, natuur, wonen of werken, het raakt elkaar allemaal. We geloven dat we de  


grote uitdagingen die voor ons liggen, alleen gezamenlijk en integraal kunnen oplossen. 


En dus samen met onze partners. In dit hoofdstuk kijken we per provincie hoe we in 


samenwerking met onze Duitse partners deze ambities voor de komende zeven jaar vorm 


willen geven.


Overzichten van de grensoverschrijdende ambities per provincie en welke middelen,  


netwerken en instrumenten worden ingezet om de samenwerking verder te bestendigen, 


zijn ook in bijlagen 1a en 1b opgenomen.


4. Focus per provincie


provincie Gelderland


provincie Overijssel


Ooijpolder en Nijmegen gezien vanaf 550 meter hoogte
© Vosfoto


De 3 Zwolse IJsselbruggen
© Ben Vulkers -Cloudshots-
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Samenwerking in uitvoering


Samenwerking door INTERREG-projecten


Oriënteren op samenwerking


Samenwerking op dit moment niet opportuun


4.1 Samen voor Gelderland 


Weerbaarheid (Ondermijning en Arbeidsmigranten)


Achterhoek


Arnhem-Nijmegen


4.2 Duurzaam


Energietransitie


Klimaatadaptatie 


Water


Stikstof


4.3 Natuur en Cultuur


Recreatie en Toerisme


Cultuur & Erfgoed


Natuur


Agrifood


Vrijheid


4.4 Gezond, Veilig, Schoon en Welvarend


Leefbaarheid


Wonen


Sport


Gezonde en veilige leefomgeving


4.5 Economie en Mobiliteit


Economie


Circulaire economie


Onderwijs en Arbeidsmarkt


Mobiliteit


Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


De prioritaire thema’s voor de provincie Gelderland zijn:Focus per opgave
provincie Gelderland
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In deze Duitslandstrategie richten we ons met name op de gebiedsagenda’s Achterhoek en Arnhem-
Nijmegen, omdat hier de noodzaak van samenwerking met Duitsland alleen al door de geografische  
ligging wordt bepaald.


Achterhoek
De Achterhoek werkt nauw samen met de Kreis Borken. De Achterhoek heeft een governance- 
structuur met board en thematafels, waarbij overheidsinstanties, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties gezamenlijk sturing geven aan de agenda van de regio. Bijvoorbeeld de Kreis Borken 
is ook vertegenwoordigd bij de thematafel mobiliteit en bereikbaarheid. Daarnaast krijgt de grens-
overschrijdende samenwerking in de Achterhoek en Kreis Borken gestalte door het vrijwillig  
samenwerkingsverband Grenzhoppers.


Arnhem – Nijmegen
De regio Arnhem Nijmegen heeft haar samenwerking met de 18 gemeenten geïntensiveerd via 
samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR Arnhem-Nijmegen). De GMR 
heeft een agenda opgesteld. Deze agenda wordt nu uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking zullen 
provincie, regio en The Economic Board ook kansen voor de samenwerking met Duitsland gaan 
verkennen en intensiveren.


Weerbaarheid (Ondermijning en Arbeidsmigranten)


Gebiedsagenda’s en Regiodeals


4.1 Samen voor Gelderland
Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grensoverschrijdende fenomenen rondom 
ondermijning. Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen om ook preventieve (bestuurlijke) 
mogelijkheden op te sporen. In 2021 wordt in het kader van de grenslandagenda een eerste 
fenomeenonderzoek gedaan, gericht op de inzet van arbeidsmigranten en de rol van de grens 
hierin. Door de Covid-19 crisis zijn arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten onder 
de aandacht gekomen.


Zimmelinksdiek, Meddo
© Judith te Winkel







32 33DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL


4.2 Duurzaam Energietransitie


Klimaatadaptatie


Water
Gelderland grenst aan de oostzijde aan Duitsland. Zowel op het gebied van droogte, veiligheid tegen 
overstromingen en waterkwaliteit is er een directe afhankelijkheid van Duitsland. De samenwerking 
geven we niet alleen vorm door bilaterale contacten, maar ook door deel te nemen aan samen- 
werkingsverbanden. Voor het thema droogte blijkt het echter niet altijd eenvoudig de juiste Duitse 
collega’s aan tafel te krijgen. Daarom moeten we op zoek naar het gedeelde belang, om de  
wederkerigheid in de samenwerking tot stand te brengen. Hierbij wordt gedacht aan afstemming 
met de betrokken waterschappen voor een meer structurele samenwerking op een hoger niveau 
met de juiste Duitse partner. Er zijn verschillende werkverbanden actief waarin de samenwerking 
gestalte krijgt.


Het programma klimaatadaptatie is een integraal programma. In het Delta Plan Ruimtelijke  
Adaptatie (DPRA), geïnitieerd door het Rijk om urgente plannen op het gebied van klimaatadaptatie 
aan te pakken, zijn zogenaamde werkregio’s opgezet. Twee van de werkregio’s zijn de Achterhoek 
en het Rijk van Maas en Waal. Deze werkregio’s delen een grens met Duitsland. Daarom zit hier een 
Duitse dimensie aan vast gezien de vraagstukken rondom droogte en stikstof.


Op dit moment heeft het programma klimaatadaptatie nog geen contacten met Duitse partners. 
Het belang om op termijn de samenwerking op het gebied van droogte en stikstof te versterken met 
de oosterburen is duidelijk.


Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in het directe grensgebied, richten we ons op het 
aanboren van nieuwe contacten vooral met Duitse instanties op het gebied van duurzame energie. 
Voor de toekomst ligt de focus op samenwerking op het gebied van waterstof en batterijopslag. 
Hiervoor werken we samen met onze oosterburen een propositie uit.


Stikstof
Voor de provincie Gelderland is het nu belangrijk om op provinciaal niveau de stikstofdepositie 
omlaag te krijgen. Voor het programma stikstof is het belangrijk een goede relatie en verstandhouding 
met de oosterburen te gaan onderhouden, vooral voor het uitwisselen van informatie. In Nederland 
en Duitsland geldt andere nationale wetgeving rondom stikstof, maar op Europees niveau moeten 
we uiteindelijk aan dezelfde regels voldoen. Daarom is het op de korte en middellange termijn nood-
zakelijk om een goed contact te gaan onderhouden met onze oosterburen en best practices met 
elkaar te delen.


Drijvend Zonnepark Lingewaard – NEXTGarden, Bemmel
Bron: provincie Gelderland
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4.3 Natuur en Cultuur Recreatie en Toerisme


Cultuur en Erfgoed


Natuur


Agrifood


Vrijheid


Zowel de Nederlandse als ook de Duitse overheden hechten veel waarde aan cultuur. In de komende 
periode willen we onze netwerken inzetten om de grensoverschrijdende culturele samenwerking 
verder vorm te geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland 
en Münsterland, en het zo ook aan de Euregio’s te koppelen. Verder willen we initiëren, dat via  
INTERREG A, projecten op het gebied van cultuur en erfgoed worden gerealiseerd.


De provincies hebben in de laatste jaren een sterk toegenomen verantwoordelijkheid voor het 
natuurbeleid gekregen. Op het moment van het schrijven van de Duitsland strategie zijn er nog geen 
nauwe banden met Duitse partners. Stikstof is schadelijk voor natuur en biodiversiteit. Als provincie 
zijn we verplicht Natura 2000 gebieden te beschermen. We willen op de lange termijn samen met 
onze Duitse partners concrete afspraken maken, hoe we de stikstof depositie in de Natura 2000 
gebieden in de Achterhoek en in Arnhem/Nijmegen omlaag kunnen brengen.


De samenwerking met Duitse partners op het gebied van duurzame landbouw is beperkt. We willen 
de samenwerking verder intensiveren door INTERREG A projecten te stimuleren, die zich richten op 
de verduurzaming in de landbouw. Verder willen we gesprekken met de Duitse Landwirtschafts-
kammer in Borken en Münster voeren om de thema’s korte voorzieningsketen, stalsystemen, 
emissiereductie, managementmethoden en de biologische landbouw te verkennen om zo verdere 
uitwisseling te stimuleren.


De begrippen-shift van bevrijding naar vrijheid is belangrijk. Hierdoor wordt het mogelijk een brug te 
slaan naar onze Duitse partners, en kunnen we samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Tot nu toe heeft 
het programma Vrijheid geen of nauwelijks contacten met Duitse partners. Maar door de begrippen-
shift is er een mogelijkheid gecreëerd om nu de verbinding te zoeken. Ook kan de relatie naar  
democratie en rechtstaat gelegd worden. 


De Duitse gast heeft de afgelopen jaren massaal de vakantiemogelijkheden in Gelderland  
ontdekt. Toeristische grensoverschrijdende samenwerking vindt ook plaats tussen de Hanzesteden 
in Overijssel en Gelderland en de Duitse ‘Rheinische’ Hanzesteden. Aanzet voor deze samenwerking 
is eveneens een INTERREG-project, genaamd  ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – 
toen en nu’, waarin 14 Hanzesteden samenwerken. Deze vormen van grensoverschrijdende 
samenwerking, die veelal op regionale schaal plaats vinden, zullen ook in de toekomst worden 
gestimuleerd.


INTERREG V A – project Oranjefietsroute
Bron: provincie Gelderland
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4.4 Gezond, Veilig, Schoon
en Welvarend


Leefbaarheid


Wonen
Het programma wonen is een integraal programma en raakt meerdere dimensies, die ook in de  
samenwerking met Duitsland van belang zijn. Het gaat om inzet van circulaire en duurzame  
materialen in de woningbouw, stikstof en huisvesting van arbeidsmigranten.


De provincie Gelderland gaat dit jaar een vervolg geven aan een eerder gehouden onderzoek om 
verhuisstromen van het Westen naar het Oosten beter in kaart te brengen. Het onderzoek van nu is 
gerelateerd aan de Covid-19 pandemie. Hierbij worden ook grensgemeentes en Duitsland betrokken. 
Onderzocht wordt dan hoeveel mensen vanuit Nederland naar Duitsland verhuizen en andersom.  
Dit onderzoek willen we ook terug laten komen in de Grenslandmonitor, zie ook www.grenslanders.nl.


We zijn een grensprovincie met veel grensgemeentes. Vanuit de provincie Gelderland stimuleren 
we grensoverschrijdende initiatieven om daarmee de leefbaarheid in de Oost-Nederlandse-Duitse 
grensregio te versterken ongeacht de landsgrenzen. We blijven investeren in de opbouw van een 
duurzaam grensoverschrijdend zorglandschap (publieke voorzieningen) door samenwerking met 
en tussen Nederlandse partners binnen de zorgketens te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om 
de acute alsook de structurele zorg. We zien de grensregio vooral als kans, en niet als een belem-
mering. Het is van belang dat concrete projecten, ook met behulp van INTERREG A worden gere-
aliseerd. Hierbij gaat hem om projecten die de sociale cohesie en onderliggende verbondenheid 
steunen. Op dit moment zijn er vanuit het programma leefbaarheid geen directe contacten met 
Duitse partners. 


Sport
Met onze beleidsagenda Gelderland Sport! willen we mensen verbinden, mensen van jong tot oud 
aanzetten tot bewegen, samenwerking in de sport stimuleren en een toekomstbestendige sport- 
omgeving creëren. Sport verbroedert ook letterlijk over grenzen heen. Om de bovengenoemde 
doelen te behalen worden we betrokken bij de organisatie van grote internationale evenementen, 
zoals het WK volleybal en de European Company Games. Ook willen we contact leggen met de EADS 
(Europäische Akademie des Sports in Bocholt), om initiatieven in de grensstreek op te starten. 


Gezonde en veilige leefomgeving
We werken aan een gezonde en veilige leefomgeving via het Milieuoverleg met het  
Umweltministerium NRW en de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. In het 
tweejaarlijks Milieuoverleg gaan we op bestuurlijk niveau in gesprek met NRW en de genoemde 
provincies over hoe we ons inzetten voor een gezond milieu, natuur, circulaire economie, klimaat 
en landbouw. Gelderland heeft een trekkersrol bij de onderwerpen Milieu & Gezondheid, de Atlas 
leefomgeving en Natuur.


INTERREG V A project – Hallo Europa: Vrede, Vrijheid en Duurzaamheid


Duits Nederlands politie-voetbaltoernooi
Bron: provincie Gelderland
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4.5 Economie en Mobiliteit Economie


Mobiliteit
Grensoverschrijdende samenwerking op het thema mobiliteit is complex en uitdagend. Planning en 
realisatie van infrastructuurprojecten vragen grensoverschrijdend doorgaans om een lange adem. 
We werken in Duitsland en Nederland met verschillende systemen van besluitvorming, verantwoor-
delijkheden, doorlooptijden en technische definities. Daarom zijn we actief in diverse samenwerkings-
verbanden van Europees, interregionaal, regionaal tot lokaal niveau om afstemming en concrete 
werkafspraken met onze Europese en internationale partners te maken. De samenwerking van vijf 
Nederlandse provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel) rondom 
het thema mobiliteit met NRW is verder geïntensiveerd. Basis vormt een gezamenlijke werkagenda 
tussen Nederland en NRW, die in 2019 is ondertekend. Voor Gelderland is bijvoorbeeld van belang 
dat de ICE-verbinding Randstad – Rhein-Ruhr – Frankfurt wordt verbeterd, met in Duitsland overstap-
mogelijkheden naar andere bestemmingen in Duitsland.


Als regionale overheid stimuleren we innovatie bij het Oost Nederlandse MKB. We helpen bestaande
ondernemingen nieuwe producten te ontwikkelen en helpen bedrijven aan een grotere afzet-
markt, ook over de grens via bijvoorbeeld het programma Go4Export (uitgevoerd door OostNL) 
en zorgen voor positionering van het Oost Nederlandse bedrijfsleven in Duitsland, naast andere
export-stimulerende taken die bij OostNL zijn neergelegd. Food en High Tech hebben onze 
speciale aandacht in de relatie met Duitsland. Binnen het MoU Oost-Nederland en Münsterland 
werken we samen met de directe buren.


Er zijn goede contacten met de Energie- en Klima-Agentur van NRW rond de uitvoering van de  
energietransitie. Duitsland beschikt over veel technische kennis van materialen. De kracht van  
Gelderland is de dynamiek van circulaire economie-netwerken van bedrijven, kennisinstellingen 
en de regio’s. Combinatie van beide kan de samenwerking intensiveren.


Wij blijven inspanning leveren op gebied van grensoverschrijdende samenwerking onderwijs en 
arbeidsmarkt ten behoeve van een Euregionale economie die wendbaar is. We spannen ons in en  
vragen aandacht voor Duits in het MBO. Verder blijven we ons inspannen voor grensoverschrijdende
en wederzijdse erkenning van expertise en ervaring door: aan de voorkant te zorgen voor een 
transparante procedure richting de werkgevers door (meer) gebruik te maken van geautoriseerde 
beschrijvingen met betrekking tot beroepskwalificaties van niet-gereglementeerde beroepen. We 
investeren in de relaties met Duitse Onderwijs en Arbeidsmarkt-partners. We stimuleren kennisuit-
wisseling op basis van best practices uit de praktijk met elkaar te delen én we verbinden vergelijk-
bare initiatieven langs de grens met NRW om onze krachten te bundelen.


INTERREG V A project – Spreek je buurtaal


– Innovatie en Internationalisering 


– Circulaire economie


– Onderwijs en Arbeidsmarkt
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4.6 Economie


Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel


Focus per opgave
provincie Overijssel


Grote variatie Overijsselse economie
De Overijsselse economie kent een grote variatie van de regio Zwolle met een sterk profiel op het 
gebied van kunststoffen, e-commerce, gezondheid en agro & food over de regio Twente met een 
moderne maakindustrie, chemie en ICT tot de Cleantech Regio met circulaire innovaties en smart 
manufacturing door de maakindustrie. Ten grondslag aan deze economie ligt een sterke MKB- 
sector met een grote traditie van familiebedrijven. Bovendien bevindt zich in Twente een startup hot 
spot. Een mix van traditie en modern die ons zeer aantrekkelijk maakt voor internationale partners. 


Onze taak als regionale overheid is om samen met de regio’s en betreffende partners innovatie  
en internationalisering bij het Oostnederlandse MKB te stimuleren. Dit doen we door Oostneder-
landse bedrijven aan een grotere afzetmarkt te helpen, dus ook over de grens. Nederland voerde in 
2020 volgens het Deutsche Bundesamt für Statistik (Destatis) voor 84 miljard euro aan goederen in 
uit Duitsland. Daarmee staat Nederland op plaats vier van de belangrijkste export-handelspartners 
van Duitsland. In 2020 zijn volgens Destatis wederom goederen voor 88 miljard euro uit Nederland 
naar Duitsland uitgevoerd (zonder wederuitvoer). Daardoor is Nederland de belangrijkste exporteur 
naar Duitsland binnen Europa. Vanuit de gedachte van Kracht van Oost en met het oog op cross-
overs hebben we sterk ingezet op economische samenwerking met het nabije Münsterland en de 
kansen op samenwerking met Ostwestfalen-Lippe verkend. De economische samenwerking is een 
vast onderdeel geworden van de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en Münsterland. Voor 
wat betreft Kracht van Oost streven wij bij de volgende versie van het onderzoek naar het betrekken 
van het Bezirk Münster (en Düsseldorf), zodat in het ruimtelijk-economisch onderzoek de NL-Duitse 
grensstreek wordt meegenomen.
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Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs als ruggengraat
In 2017 werkten in Nederland 40 duizend mensen die in Duitsland wonen. Wij benaderen de  
arbeidsmarkt vanuit een 360-graden-perspectief. De arbeidsmarkt houdt niet op bij de grens.  
Veel bedrijven voeren handel met Duitsland. Juist grensoverschrijdend kunnen wij elkaars economie 
versterken. Volgens een studie van de Europese commissie zou het weghalen van grensbarrières tot 
circa 8% economische groei kunnen genereren.8  


Goed opgeleide vakkrachten vormen daarbij de ruggengraat van een 360-graden arbeidsmarkt. 
Deze markt biedt kansen maar brengt ook uitdagingen met zich mee zoals cultuurverschillen, 
taalbarrières en wetstechnische obstakels. Daarom is het noodzakelijk om al vroeg in het oplei-
dingsproces van toekomstige werknemers en samen met partners en bedrijven aan beide zijden 
van de grens, van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een vanzelfsprekendheid te maken. In de 
afgelopen jaren zijn er veel initiatieven gestart in het kader van een 360-graden arbeidsmarkt. Deze 
projecten waren vooral gericht op het stimuleren van buurtaal, grensoverschrijdende uitwisselingen 
en stages en de bemiddeling van Nederlanders naar baankansen in Duitsland, ingegeven door  
conjuncturele verschillen. De resultaten daarvan laten een toename in de grensoverschrijdende  
arbeidsmobiliteit zien. Op het gebied van arbeidsbemiddeling is Grenswerk inmiddels niet meer 
weg te denken uit ons grensgebied.9  Er is echter een structurele aanpak nodig. Daarvoor is een 
nadrukkelijke koppeling tussen grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs van groot belang.  


Door de grote verschillen met name in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens is 
diploma-erkenning hierin al jaren een complex gegeven. Bovendien speelt het vertrouwen van 
de werkgever in de (opleidings)kwalificaties van een toekomstige werknemer een belangrijke rol. 
Daarom kiezen we voor een focus op binationaal opleiden in plaats van het achteraf erkennen van 
diploma’s. In 2020 hebben Duitse en Nederlandse partners de krachten gebundeld en hebben we 
vanuit Overijssel in gezamenlijk opdrachtgeverschap met de EUREGIO en de gemeente Enschede 
onderzoek gedaan naar de kansen voor een Euregionale doorlopende leerlijn (EDL), als belangrijk 
fundament voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het verzilveren van de agglomeratievoor-
delen van de grensregio en een (internationaal) vestigingsklimaat. Het doel is dat gedurende de  
gehele schoolloopbaan de juiste Euregionale competenties aangeboden worden in de gehele  
onderwijsketen en (grens)belemmeringen opgeheven worden. 


Focus:


Samen met de partners vanuit de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en  


Münsterland stimuleren we gezamenlijke initiatieven in de sectoren ICT/digitalisering, 


food, medtech en circulaire economie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met  


Oost NL.


Focus:  


Een pragmatische aanpak als het gaat om de 360-graden arbeidsmarkt.  


Bovendien zetten we onze netwerken in om de Euregionale doorlopende leerlijn verder 


vorm te geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Ne-


derland en Münsterland, het sterker aan de EUREGIO te koppelen en soortgelijke initiatie-


ven langs de gehele grens met Nedersaksen en NRW hieraan te verbinden. Daarbij zullen 


wij ook de ontwikkeling van dubbele curricula in het MBO verder stimuleren.


8   
Europese Mededeling Boosting Border Regions van 20 september 2017: tinyurl.com/wnxe38dj


9  
www.grenswerk.eu


Stap in / Steig ein – Tweetalige treininformatie 
Bron: gemeente Enschede


Arbeidsmarkt spreekuur – Grensinfopunt
© EUREGIO



http://tinyurl.com/wnxe38dj

http://www.grenswerk.eu
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Grenslandmonitor langs de hele grens
Bron: grenslanders.nl


Hanzestad Deventer


Van Hanzesteden tot grenzeloze 
toeristische innovatie 
Ook toerisme is een belangrijk onderdeel van de 
Overijsselse economie. Ondernemers hebben 
de afgelopen jaren hier ook fors op ingezet en 
hun bedrijf geschikt gemaakt voor ontvangst van 
Duitse gasten. Dit varieert van water gerelateerd
aanbod tot verblijf op de vele Overijsselse  
5-sterren kampeerterreinen. Dit wordt onder-
steund door verschillende INTERREG-projecten. 
Zo vindt vanuit het INTERREG-project ‘Grensover-
schrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen 
en nu’, waarin 14 Hanzesteden samenwerken, 
een toeristische grensoverschrijdende samen-
werking plaats tussen de Hanzesteden in  
Overijssel en Gelderland en de Duitse ‘Rheini-
sche’ Hanzesteden. Het gezamenlijke doel in 
dit project is de ‘Hanzebeleving’ te verbeteren, 
door middel van digitale technieken (AR), het 
aanbrengen en herstellen van karakteristieke 
muurschilderingen, maar ook door de ontwik-
keling van een fietsroute tussen de steden. Ook 
het INTERREG-project Grenzeloze Toeristische 
Innovatie (GTI 2) waarin een groot aantal toeris-
tische partners uit Overijssel en Gelderland en 
aangrenzende Duitse gebieden samenwerken 
op het gebied van kennis, data en MKB-onder-
steuning, heeft opgeleverd dat de Duitse gast de 
afgelopen jaren in grote getale de vakantie- 
mogelijkheden in Overijssel heeft ontdekt. 


Grensoverschrijdende data en trends
Waar we op veel terreinen ons niet meer kunnen voorstellen dat beleid wordt ontwikkeld zonder 
relevante data, moet grensoverschrijdende samenwerking het veelal nog zonder doen. Met een  
eerste open data portaal heeft het CBS samen met partners uit NRW en Nedersaksen een eerste 
stap gezet om overheden grensoverschrijdend beleid te laten ontwikkelen met een betere  
cijfermatige onderbouwing dan tot nu toe mogelijk was op het gebied van arbeidsmarkt en  
economie. Het monitoren en inzichtelijk maken van grensoverschrijdende trends op gebieden als 
economie, arbeidsmarkt, onderwijs of ook mobiliteit, is essentieel bij het maken van beleid en  
wegwerken van grensbarrières. Om stappen hierin te maken, zijn wij binnen de grenslandagenda 
met NRW gezamenlijk met het Bezirk Münster en gemeente Enschede trekkers van het project 
Grenslandmonitor.10  Dit project is één van de initiatieven vanuit de MoU Oost- Nederland en  
Münsterland. We hebben de ambitie om dit project langs de gehele Nederlandse grens met  
Duitsland uit te rollen, om trends beter in kaart te brengen en daarop in te spelen.


Focus:


GTI eindigt in 2022. Voor de komende  


periode gaat Overijssel nadrukkelijk de 


samenwerking aan met Gelderland.  


De DMO’s (Destinaty Marketing  


Organisaties) in beide provincies werken 


aan een gezamenlijk integraal plan om 


nog meer Duitse gasten op vakantie naar 


Oost-Nederland te halen. Naast  


marketing en branding zal dit plan ook 


gericht zijn op kennis, onderzoek en data. 


Internationalisering en Innovatie MKB
Op het gebied van handelsbevordering 
worden via het uitvoeringsprogramma 
Go4Export contacten onderhouden met 
Duitsland. Alle export-stimulerende taken 
zijn bij Oost NL neergelegd. INTERREG VI 
als financieringsinstrument om innovatie 
in MKB bedrijven in Oost-Nederland te 
stimuleren (o.a. Boost, Rocket) Periodieke 
uitwisseling op relevante dossiers met het 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie (NRW MWIDE).


Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en 
onderwijs 
Netwerken vanuit de samenwerkings- 
agenda MoU Oost-NL en Münsterland en 
de samenwerkingsagenda’s met NRW en 
Nedersaksen. Wij stemmen hierin ook 
nauw af met de regio’s. Belangenbeharti-
ging in Den Haag (OCW) vanuit een brede
coalitie vanuit de grensregio. 
INTERREG VI als financieringsinstrument 
voor grensoverschrijdende project- 
initiatieven. Regiodealmiddelen (GROS) 
als aanvullend financieringsinstrument.


Grensoverschrijdende data en trends
Vanuit de grenslandagenda met NRW 
wordt het project Grenslandmonitor  
Oost-NL – Münsterland onder de aandacht 
gebracht binnen de samenwerkings- 
agenda met Nedersaksen met als doel 
één Grenslandmonitor voor de gehele 
Duits-Nederlandse-grens te ontwikkeling. 
Hierbij is ook de inzet van het Rijk 
gevraagd.


Toerisme - INTERREG VI als financierings-
instrument voor grensoverschrijdende 
projectinitiatieven.


Focus:


Grensoverschrijdende data en trends in de Grenslandmonitor beter in kaart brengen 


om grensoverschrijdend beleid te staven en te onderbouwen. Hiervoor gaan wij in 


gesprek met het Rijk en de noordelijke partners, om de Grenslandmonitor de komende 


jaren verder te ontwikkelen en langs de gehele grens uit te rollen.


10   
Grenslandmonitor arbeidsmarkt en economie, rapport Rijksoverheid: tinyurl.com/8883pnvn


Inzet van instrumentarium 
per thema 



http://tinyurl.com/8883pnvn
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Koeien aan de waterkant
Bron: provincie Overijssel


4.7 Ecologie


Grote uitdagingen aan beide kanten van de grens
Er zijn in de afgelopen jaren veel INTERREG-projecten zoals onder andere in het kader van ruimte 
voor de Vecht tot stand gekomen. In de praktijk betekent dit dat er overleg en afstemming is op 
uitvoeringsniveau, zoals met Bezirksregierungen en Kreise aan Duitse zijde, maar niet op het niveau 
van financiers en beleidsmakers.11  Samen met Duitsland staan wij wel voor grote regionale en 
grensoverschrijdende uitdagingen. De provincies hebben de afgelopen jaren een sterk toegenomen 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid gekregen. De klimaatveranderingen hebben invloed op 
een breed spectrum aan thema’s zoals landbouw (oa. fosfaat, stikstof), biodiversiteit en water-
kwaliteit en -veiligheid. Duitsland heeft invloed op de Nederlandse natuur en andersom. In het  
bijzonder geldt dit voor de aan de grens gelegen NATURA 2000 gebieden.  We worden op boven-
staande thematiek vanuit onze Duitse partners langs de grens bevraagd hoe wij als Overijssel hierin 
staan en hoe wij op deze uitdagingen inspelen. 


De Europa-agenda geeft vanuit een internationaal perspectief op de thema’s natuurinclusieve en 
circulaire landbouw alsook biodiversiteit antwoorden op deze vragen. De daarin gehanteerde  
integrale aanpak tussen de posten Den Haag, Düsseldorf en Brussel ligt ten grondslag aan onze  
toekomstige activiteiten met Duitse partners om regionale uitdagingen gezamenlijk in groter  
perspectief te zetten en op te lossen. 


11   
Stan Cortenbach, ‘Op weg naar een Nederlands-Duits natuurbeleid’. Onderzoek naar samenwerking op natuurbeleid: tinyurl.com/mx3f38ry


Daarbij zien wij vanuit de Duitslandstrategie een 
belangrijke taak om de belangrijkste stake-
holders aan elkaar te verbinden, in gesprek te 
blijven en elkaar te informeren. Wij moeten van 
elkaar weten welke regionale plannen er zijn, 
hoe die in internationaal perspectief passen, of 
wij andere definities hanteren en een andere 
aanpak volgen dan de oosterburen. 
 
Stikstof zal de komende jaren vanuit Nederland 
een onderwerp zijn dat met Duitsland besproken 
moet worden en waar grensoverschrijdende  
afstemming cruciaal is om een oplossing voor de 
stikstofopgave te vinden. Vanuit ons netwerk in 
het kader van de samenwerkingsagenda’s staat 
ons een breed bestek aan mogelijkheden ter 
beschikking om op verschillende niveaus (o.a. 
gemeenten, Kreise, Bezirk, ministeries etc.) aan 
tafel te gaan. Vanuit multi-level samenwerking 
kunnen wij de verschillende partijen aan elkaar 
koppelen en impasses proberen op te lossen. 


Focus:


Uitwisseling op financierings- en beleidsni-


veau stimuleren, om erachter te komen 


hoe Duitse instanties, die natuur en biodi-


versiteit beheren, met de stikstof-, fosfaat-, 


en droogte-problematiek omgaan, om 


zo Best Practices met elkaar te delen, 


van elkaar te leren en toe te werken naar 


grensoverschrijdende oplossingen.


Natuur en biodoversiteit
Binnen de samenwerkingsagenda’s met 
NRW en Nedersaksen benutten wij ons 
netwerk om naast water en droogte ook 
grensoverschrijdend in gesprek te gaan en 
te blijven over ontwikkelingen rondom  
klimaatadaptie, landbouw en biodiversiteit. 
Voor onze samenwerking met NRW biedt 
de jarenlange “milieusamenwerking” 
tussen de provincies Gelderland,  
Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en 
NRW hiervoor een belangrijk platform.


Tevens gebruiken wij INTERREG VI als 
financieringsinstrument voor grens- 
overschrijdende projectinitiatieven en 
benutten wij ons netwerk vanuit de  
managementontmoeting tussen  
provincie Overijssel en het Bezirk Münster.


Grensoverschrijdende waterkwaliteit 
en -veiligheid 
Brusselse lobby op het dossier Kader-
richtlijn Water (KRW). De richtlijn is al 
sinds 2000 van kracht en heeft als doel de 
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater 
in Europa te waarborgen. Naast de AGDR 
(Arbeitsgruppe Deltarhein), de SGDR 
(Steuerungsgruppe Deltarhein) en de  
Permanente Grenswatercommissie  
(inclusief aanwezigheid van de Bund/
Berlijn) speelt het GWPRW hierin even-
eens een belangrijke rol. Tevens nemen  
wij zitting in de Nederlands-Duitse  
Commissie Ruimtelijke Ordening (Sub-
commissies Noord en Zuid).


Inzet van instrumentarium 
per thema 


In gesprek gaan en blijven - Stikstof



https://tinyurl.com/mx3f38ry
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Giethoorn
Bron:  provincie Overijssel


Grensoverschrijdende waterkwaliteit en -veiligheid
Op het gebied van grensoverschrijdende waterkwaliteit en -veiligheid zijn de afgelopen jaren  
belangrijke stappen gezet. In 2012 is het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer 
opgericht (GWPRW). Daarnaast vindt er sinds 2005 uitwisseling en afstemming plaats in de Stuur- en 
Werkgroep Rijndelta rondom de thema’s EU Kaderrichtlijn Water en de EU Richtlijn Overstromings- 
risico’s. Ook komen vertegenwoordigers van waterbeheerders een keer per jaar bijeen in de  
Permanente Grenswatercommissie of één van de subcommissies. Wij erkennen daarin een  
gezamenlijk belang en een maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons werkgebied en werken 
daarbij grensontkennend. Een recent voorbeeld van de nauwe samenwerking is de “Intentie- 
verklaring grensoverschrijdende klimaatadaptie” die door de voorzitters van de Nederlandse 
Waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en de Duitse Kreise Borken, 
Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim is ondertekend.12 


Focus:


Onze inzet op waterkwaliteit en waterveiligheid kent een nadrukkelijke grensoverschrij-


dende component. Het voornemen is om de waterkwaliteit tot een hoger niveau te 


brengen en de doelen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken. Maar ook bij extreme 


situaties zoals droogte samen aan oplossingen te werken. De reeds nauwe samenwer-


king gaan wij de komende jaren bestendigen. Het is voor ons van groot belang om in 


onderlinge afstemming met onze buren maatregelen te formuleren en samen met onze 


partners uitdagingen op het gebied van water en droogte aan te pakken.  


12  
Gemeinsam kommt man weiter - Vechtstromen 


4.8 Energie


Transitie naar een nieuw energiebeleid


Opslag en conversietechnologie voor een decentraal energiesysteem


In 2023 zullen de EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen moeten aanpassen aan de 
nieuwe klimaatambities. De energietransitie is daarmee een belangrijk thema aan beide kanten van 
de grens. Duitsland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in duurzame manieren van energie-
productie mede door de afbouw van kernenergie. Dit leidde tot een boost als het gaat om investe-
ringen en innovaties op het gebied van duurzame energie en energieopslag. Een van de  speerpun-
ten bij de oosterburen ligt daarbij op energieopslag in batterijen en waterstof om oplossingen voor 
mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Grensoverschrijdend focussen wij 
ons tegen deze achtergrond op batterijtechnologie, waterstof en kansen in de bebouwde omgeving. 


Op het gebied van batterijtechnologie heeft zich de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling in 
het Münsterland voorgedaan. In 2020 is besloten om in Münster, onder regie van het MEET instituut 
(Westfälische Wilhelmsuniversität Münster) en in samenwerking met Fraunhofer Gesellschaft, een 
pilotfabriek voor de productie van batterijen te bouwen. Daarmee is tevens de keuze gemaakt om 
de coördinatie van het batterij-onderzoek in Duitsland bij het MEET instituut te beleggen. Inmiddels 
wordt gewerkt aan de realisatie van de fabriek, met als perspectief een operationele fabriek in 2022. 
Een dergelijke ontwikkeling in het grensgebied biedt kansen voor grensoverschrijdende samenwer-
king. Vooral omdat vanuit de Universiteit Twente onderzoek naar batterij-technologie wordt uitge-
voerd en deze kennis complementair is aan die in Münster. De afgelopen jaren is de samenwerking 
tussen MEET, Fraunhofer IPT in Aachen en de Universiteit Twente geïntensiveerd. Zo zal er in het 
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Woonhuis voorzien van zonnepanelen
Bron: provincie Overijssel


Advanced Manufacturing Centrum op Kennispark Enschede als volgende stap in de samenwerking 
tussen UT, Saxion en Fraunhofer een proeflijn worden geplaatst voor batterij-assemblage. Ook zijn 
er meerdere bedrijven in Oost-Nederland in beeld die interesse hebben getoond voor batterijtech-
nologie bij MEET. Dat aspect wordt ontwikkeld door OostNL.


De ontwikkelingen rondom de inzet van waterstof voor zwaar transport bieden eveneens een kans 
om een verduurzamingslag grensoverschrijdend in te zetten. Vanuit onze samenwerking met de 
partners vanuit MoU Oost-Nederland en Münsterland wordt samenwerking op het vlak van  
waterstof als kansrijk gezien. Het afgelopen jaar hebben we de contacten onder andere met de 
Kreis Steinfurt (NRW modelregio voor waterstof) aangehaald in het kader van toekomstige  
gezamenlijke projectontwikkeling. Als Oost-Nederland zijn we aangesloten bij de grensoverschrij-
dende waterstofalliantie geïnitieerd door het Bezirk Münster. Samen met Nedersaksen verkennen 
wij in hoeverre decentrale energieopwekking en nieuwe waterstoftoepassingen ook in het noordelijke 
gebied kunnen bijdragen aan de energietransitie. Nauwe samenwerking met Gasunie en Gasterra 
als eigenaar en exploitant van de aardgasleiding en verdeelstations (o.a. bij Ommen) is nodig om 
een vertakking van het waterstofdistributienetwerk in-opbouw ook door het grensgebied te leiden.


Focus:


Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in het directe grensgebied, NRW en 


Nedersaksen richten we ons op het aanboren van nieuwe contacten vooral met Duitse 


instanties op het gebied van duurzame energie. De focus ligt op de samenwerking op 


het gebied van waterstof en batterijopslag. Hiervoor werken wij samen met onze  


oosterburen een propositie uit. 


13  
INDU-ZERO, INTERREG VB North Sea Region Programme 


Kansen verduurzaming bebouwde  
omgeving 
De Europese Commissie zet met haar  
Renovation Wave-initiatief in op een grote ver-
duurzamingsgolf van gebouwen in heel Europa. 
Vanuit Overijssel zoeken we aansluiting bij dit 
initiatief en wordt gezocht naar Duitse partners 
om innovatieve Overijsselse projecten Europees 
op te schalen. 


Overijsselse bedrijven zijn koploper op het  
gebied van verduurzaming van de bebouwde 
omgeving en maken onder andere deel uit van 
het project InduZero.13 In het kader van dit  
project zijn banden gelegd met het Rheinische  
Braunkohlerevier. Het gebied tussen Keulen en 
Aken is een van de grootste bruinkolengebieden 
ter wereld. In 2038 stopt Duitsland met de win-
ning van bruinkool wat voor het gebied zelf een 
enorme omslag betekent qua structuur, arbeids-
markt en leefomgeving. NRW, betreffende  
Kreise en bedrijven in het gebied willen deze 
omslag benutten om een zero-emissions regio 
te worden. Zij willen hierbij van onze ervaringen 
rondom verduurzaming van de bebouwde om-
geving leren alsook met Overijsselse bedrijven 
in gesprek gaan over mogelijke samenwerkings-
verbanden. 


Focus:


De provincie treedt als verbinder op tussen 


de Duitse partners enerzijds en de  


Nederlandse partners anderzijds. Hierbij 


gaat onze aandacht uit naar project- 


specifieke cross-overs alsook het opzetten 


van de grensoverschrijdende banden op 


dit thema met NRW, regionale overheden 


en partners in de directe grensregio’s.


Decentraal energiesysteem en 
waterstof 
Het netwerk vanuit de samenwerkings-
agenda’s met NRW en Nedersaksen 
vormt het vertrekpunt voor het leggen van  
nieuwe contacten en samenwerkings- 
verbanden op het gebied van energie.  
Wij zoeken daarbij vanuit de Grenspost 
Düsseldorf versterkt contact op met de 
verantwoordelijke en bevoegde  
ministeries aan Duitse kant en benutten
ons bestaande netwerk vanuit MoU 
Oost-Nederland en Münsterland en de 
daarmee gepaarde waterstoftafels in 
het Bezirk Münster met stakeholders als  
Oost NL, IHK Nord-Westfalen,  
Wirtschaftsförderungen en Euregio.


Verder vindt er een koppeling plaats van 
het netwerk tussen Duits-NL coördina-
toren vanuit regionale en lokale overhe-
den (Bezirk, Provincie, Euregio, Gemeen-
ten) en Universiteiten (University of Twen-
te en Westfälische Wilhelmsuniversität) en 
Hogescholen (Saxion en Fachhochschule 
Münster) in de directe grensstreek op 
het gebied van batterij-opslag en smart 
energy hubs.


Tevens gebruiken wij INTERREG VI als 
financieringsinstrument voor grensover-
schrijdende projectinitiatieven


Verduurzaming bebouwde omgeving
Managementontmoeting tussen Provincie 
Overijssel en Bezirk Münster benutten 
om grensoverschrijdende initiatieven te 
initiëren op dit gebied. Project en netwerk 
InduZero begeleiden in Duitse contacten 
met de nadruk op het Rheinische Revier 
en betreffende overheden en partners.


Inzet van instrumentarium 
per thema  
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4.9 Bereikbaarheid


Grensoverschrijdende complexiteit
Grensoverschrijdende samenwerking op het thema mobiliteit is uitermate complex en uitdagend. Grens-
overschrijdende infrastructuurprojecten vragen op allerlei niveaus doorgaans om een lange adem gezien 
we te maken hebben met twee verschillende systemen van besluitvorming, verantwoordelijkheden, door-
looptijden, technische definities, verschillende financiële kaders en binnenlandse politieke discussies.  
Om alsnog grensoverschrijdende regionale en internationale ambities te verwezenlijken is een zeer nauwe 
en directe samenwerking met onze Duitse buren op alle verantwoordelijke niveaus van cruciaal belang. 
Daarbij is tevens een integrale aanpak en nauwe afstemming met de Haagse en Brusselse post evident, 
gezien grensoverschrijdende projecten altijd ook een Haags en Brussels component kennen. 


Met de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit heeft de Europese Unie een routekaart opgesteld 
om het Europese vervoer stevig op het goede spoor te zetten voor een duurzame en slimme toekomst. In 
Overijssel onderschrijven wij deze ambities en werken we hard om deze waar te maken en dragen we bij 
aan een slimmer, duurzamer en veerkrachtiger regionaal én internationaal mobiliteitsnetwerk. 


Wij delen deze ambities met onze Duitse partners in NRW en op en langs de North Sea Baltic Corridor. 
Overijssel heeft een strategische ligging op de North Sea Baltic Corridor die wij de komende jaren 
willen benutten en versterken. Een corridor die per spoor, water en weg de belangrijke havens van 
Rotterdam en Amsterdam in het Westen verbindt met economische centra in het noorden van  
Duitsland en de Baltische Staten. Overijssel vormt op personen- en goederenvervoer de verbindende 
schakel tussen Randstad, Noord-Nederland, Ruhrgebied en (Noord)Oost-Europa. 


Vanuit de Duitslandstrategie en in het verlengde van de Europa- en Duitsland-agenda alsook de Integrale 
Public Affairs Agenda zetten wij bij het thema grensoverschrijdende bereikbaarheid de komende periode


Focus:


De volwaardige opwaardering van de


grensoverschrijdende spoorverbinding  


Zwolle-Twente-Münster. De opwaardering 


van het spoor tussen Zwolle en Twente 


vergroot de opties voor een verbetering 


van de dienstregeling met de Randstad 


én voor snellere verbindingen tussen de 


Randstad en bestemmingen in Duitsland. 


Het is enerzijds onderdeel van de corridor-


gedachte N35, S35 en F35, anderzijds van 


het bredere perspectief en de bijbeho-


rende ambities op de North-Sea-Baltic 


Corridor. Wij zetten op deze West-Oost 


corridor samen met onze Duitse partners 


tevens in op de verdere versnelling en  


uitbouw van de lijn Amsterdam-Berlijn. 


Het INTERREG-project EuregioRail loopt 
midden 2022 ten einde. Het is onze ambitie 
om EuregioRail samen met onze partners 
NRW, NWL, Euregio, Regio Twente en Regio 
Zwolle daarna in een breed grensoverschrij-
dend samenwerkings-verband voort te 
zetten. MoU Oost-NL-Münsterland is hier 
eveneens aan gekoppeld.


Wij versterken onze zichtbaarheid binnen 
het Mobilty Platform NL-NRW om na-
druk op het project EuregioRail te leggen 
en het thema fiets grensoverschrijdend 
sterker op de kaart te zetten.


Binnen de samenwerkingsagenda met 
Nedersaksen versterken wij in afstemming 
met Brussel onze inzet op het uitbreiden 
van ons netwerk en de nadruk op de 
North Sea Baltic Corridor. Dit geldt voor 
zowel personen als ook goederenvervoer.


De mobiliteitsopgaven en de betreffende 
belangenbehartiging worden vanuit de 
posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf 
integraal benaderd. Wij zoeken daarbij 
actief contact tot Duitse partners die onze 
activiteiten vooral richting Brussel en  
Berlijn kunnen versterken.


Inzet van instrumentarium:   


in op de volwaardige opwaardering van het
traject Zwolle-Twente-Münster (EuregioRail), de
versnelling van de lijn Amsterdam-Berlijn en de 
verbetering van de grensoverschrijdende fiets- 
infrastructuur.
Het project EuregioRail heeft tot doel de steden 
Zwolle en Münster via een directe spoorverbin-
ding met elkaar te verbinden. Een volwaardige 
opwaardering van de verbinding zal de capaciteit 
vergroten, reistijden verkorten en voor een ver-
duurzaming zorgen doordat dieseltreinen worden 
vervangen door elektrische treinen. Dit maakt de 
trein een aantrekkelijker alternatief voor de auto 
en zorgt voor een betere integratie van de regio’s 
langs het traject. De ontwikkeling van de directe 
spoorverbinding tussen Zwolle en Münster is een 
belangrijke ontwikkeling om de Europese mobili-
teitsprioriteiten waar te maken alsook de verdere 
integratie van de regio naar één Europese metro-
pool te bevorderen. Hierbij speelt ook de verdere 
versnelling van de internationale verbinding 
Amsterdam-Berlijn een belangrijke rol, waarbij wij 
in nauwe samenspraak met de Duitse partners 
zullen optrekken. 


Voor wat betreft de modaliteit fiets heeft de  
provincie Overijssel in maart 2021 het voorzitter-
schap van de nieuwe werkgroep Fiets NL-NRW op 
zich genomen. De werkgroep is onderdeel van het 
Mobility NL-NRW platform. In dit kader werken de 
provincies Overijssel, Zuid-Holland, Noord- 
Brabant, Gelderland, Limburg en het ministerie
van verkeer van NRW nauw samen aan het reali-
seren van grensoverschrijdende spoor-, weg-, en 
fietsverbindingen en innovatieve toepassingen 
voor de verschillende modaliteiten. Projecten als 
de F35 of BITS staan hier de komende periode 
op de agenda. Deze nieuwe positie biedt ons de 
mogelijkheid om de banden met NRW verder te 
versterken en onze provincie en grensregio nog 
beter op het onderdeel grensoverschrijdende 
bereikbaarheid op de kaart te zetten. 


Gemeenschappelijke Europese ambities


Prioriteiten met Duitsland


Fietsinfrastructuur
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Grensoverschrijdende samenwerking binnen de acute zorg
Bron: Acute Zorg Euregio


De werkelijkheid in de grensregio
Het dagelijks leven van grensbewoners kent geen grens meer. Dit werd in de Covid-19 pandemie 
nogmaals duidelijk op het moment dat Duitsland Nederland op de hoogincidentietlijst opnam.  
Het heeft er weliswaar niet voor gezorgd dat de grens helemaal werd afgesloten, maar het leidde 
tot veel onrust en nieuwe regels met een zeer grote impact op het dagelijkse leven van grensbewo-
ners en vooral grenspendelaars. De grens speelde opeens weer een rol, terwijl het werken, winke-
len, sporten, naar het theater, de dierentuin gaan, of vrienden en familie aan de andere kant van de 
grens bezoeken, een dagelijkse vanzelfsprekendheid was geworden. Een vanzelfsprekendheid die 
ver van de grens vandaan niet altijd wordt gezien of begrepen. Een vanzelfsprekendheid die juist 
daarom elke dag steeds weer bevorderd en gekoesterd moet worden. Juist kleine initiatieven die be-
ginnen met elkaar en elkaars cultuur leren kennen dragen bij aan een wederzijds begrip en kunnen 
een grote impact hebben. Vanuit de provincie Overijssel stimuleren we deze grensoverschrijdende 
iniatieven om daarmee de leefbaarheid in de Oost-Nederlands-Duitse grensregio te versterken en 
hierin de grens geen rol te laten spelen. Wij zien de grens niet als barrière of  
probleem, wij zien de grensregio als kans. Wij focussen daarbij de komende jaren vooral op de 
thema’s grensoverschrijdende zorg, wonen, cultuur en veiligheid. 


Uit een door ons uitgevoerd onderzoek is gebleken dat onze zorgpartners en lokale overheden met 
name een rol voor de provincie zien weggelegd wat betreft 1. het bijdragen aan een oplossing voor 
het huisartsentekort en 2. het bijdragen aan initiatieven die de stijging van de (complexe) zorgvraag 
helpen beperken. Er zijn verschillende programma’s met ondersteuning van de provincie die eraan 
moeten bijdragen dat zich o.a. nieuwe huisartsen in de regio gaan vestigen en een breed aanbod 
aan praktijken blijft bestaan. Het INTERREG-project PREpare heeft duidelijk gemaakt hoe levens- 
reddend grensoverschrijdend ambulancevervoer is. Het is van belang om dat grensoverschrijdende 
netwerk ook in toekomst in stand te blijven houden. Aan de Duitse kant van de grens zijn de uitda-
gingen vergelijkbaar. Daarbij liggen er grote kansen de problemen samen in plaats van ieder voor 
zich aan te pakken. Daarom bouwen we verder aan een duurzaam grensoverschrijdend zorgland-
schap met als oogmerk een toegankelijk en doelmatig gebruik van het euregionale zorgaanbod. 
Dergelijke initiatieven ondersteunen wij door samen met betrokken maatschappelijke organisaties 
en medeoverheden te bezien hoe wij daaraan een positieve impuls kunnen geven en grensbarrières 
kunnen helpen afbouwen. Dit geldt zowel voor acute zorg zoals grensoverschrijdende ambulances, 
als voor de structurele zorg waarbij behandeling en nazorg in beide landen plaats kan vinden. 


Focus:


Wij blijven investeren in de opbouw van een duurzaam grensoverschrijdend 


zorglandschap door samenwerking met en tussen Nederlandse en Duitse  


partners binnen de zorgketen te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om de acu-


te alsook structurele zorg.


4.10 Leefbaarheid
Grensoverschrijdende zorg
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De Nederlandse en Duitse klankkunstenaars Remco de Kluizenaar en 
Ansgar Silies werken samen in het grensoverschrijdende kunst- en 
cultuurproject TaNDem
© Stefanie Fehren


Cultuur
In de grensregio bestaat een sterke gezamenlijke cultuur, denk alleen aan de gezamenlijke  
gebruiken of het Nedersaksich, een streektaal die aan beide zijden van de grens gesproken wordt. 
Maar ook ons verleden stopt niet bij de grens. Onze gezamenlijke culturele identiteit stelt ons daar-
mee in staat om grensontkennend te werken. Het geeft ons de kans om verschillen te overbruggen. 
Als het gaat om cultuurbeleid, hechten zowel de Nederlandse als Duitse overheden veel waarde aan 
cultuur. Een groot verschil tussen Duitse en Nederlandse overheden op het gebied van cultuur is 
echter dat Duitse overheden vaak ook zelf culturele instellingen en musea vanuit eigenaarschap  
beheren en financieren. Nederlandse overheden richten zich voornamelijk op financieel ondersteunen 
en samenwerken met het culturele veld. Met het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), de  
uitvoeringsinstantie op het gebied van cultuur in het gebied Westfalen-Lippe, onderhoudt de  
provincie, samen met provincie Gelderland, nauwe contacten. In de komende periode willen we 
onze netwerken inzetten om de grensoverschrijdende culturele samenwerking verder vorm te  
geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en  
Münsterland, en het ook zo aan de Euregio’s te koppelen. Zo kan onze samenwerking op cultureel 
vlak en onze gedeelde culturele identiteit ook het startpunt zijn voor verdere samenwerking vanuit 
andere beleidsterreinen.


Wonen
Het woningtekort in Oost-Nederland groeit en wordt versterkt door de trek naar het oosten.14  


Tot 2030 zullen er in Overijssel 60.000 woningen moeten worden gerealiseerd. Ook binnensteden 
staan voor een enorme transitieopgave – er moeten meer woningen komen. 
De komende jaren ondersteunt de provincie gemeenten met kennis(deling), netwerk, capaciteit en 
subsidies om nieuwbouw en transformatie te versnellen. Dat wordt breed gedaan: verduurzaming 
bestaande bouw, huisvesting speciale doelgroepen conceptbouw en adaptief programmeren.  
Omdat deze thema’s allemaal een oplossing in zich hebben om de balans op de woningmarkt terug 
te krijgen. In het grensgebied zien we dat bouwbedrijven al geregeld samenwerken en elkaar aan-
vullen om de woningnood te verminderen.  


Binnensteden en dorpscentra zijn voor onze gemeenten van bijzondere betekenis. Als centrale 
plekken hebben ze niet alleen een ontmoetingsfunctie, ze zijn ook belangrijk voor wonen, voor-
zieningen, vrijetijdsbesteding en cultuur. Daarnaast dragen ze bij aan de gemeenschapszin van 
inwoners, hun thuisgevoel en de lokale identiteit. Tegelijkertijd zien we aan beide zijden van de 
grens dat binnensteden en dorpscentra al jarenlang plekken zijn waar grote veranderingen plaats-
vinden, zowel qua structuur als qua functie. De coronacrisis zal deze transities waarschijnlijk alleen 
nog maar versnellen. Dat plaatst onze gemeenten voor enorme uitdagingen. De provincie Overijssel 
en de Bezirksregierung Münster trekken op dit thema al meerdere jaren succesvol met elkaar op.15 


Het vergroten van de toekomstbestendigheid van onze binnensteden en dorpscentra blijft ook 
de komende jaren een onderwerp waarin wij grensoverschrijdend kennis willen blijven delen. Het 
verbinden van wonen, werk en (binnen)stad vormt hierbij een belangrijk thema. Gezamenlijk met 
het Bezirk Münster blijven we onze netwerken bijeenbrengen. Wij gaan daarbij uit van verschillende 
vormen van kennisuitwisseling.


Focus:


We intensiveren onze banden en samenwerking met LWL op het gebied van cultuur. Dit 


doen we langs de lijnen van ontwikkelen, coördineren en kennisdelen. 


Focus:


Gezamenlijk met onze oosterburen werken we aan een 


propositie in het kader van INTERREG die gericht is op  


innovatieve oplossingen als het gaat om bouwen. Vanuit de  


gedachte van toekomstbestendig bouwen,  richten we ons  


daarbij op thema’s als verduurzaming van de bebouwde  


omgeving, circulair bouwen, bouw- en planningscultuur en  


de koppelling tussen woon – werk – (binnen)stad.


14  
CBS (2021), Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad: tinyurl.com/nj7c56kj 


15  
Der Blick von aussen / De blik van buiten: tinyurl.com/32c767a7


Nederduits energiezuinig duurzaam bouwen
© Gert-Jan Hospers



http://tinyurl.com/nj7c56kj

http://tinyurl.com/32c767a7
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Grensoverschrijdende brandweer Twente
Bron: Brandweer Twente


Veiligheid en ondermijning
In de grensregio wordt het thema veiligheid vaak onderverdeeld in grensoverschrijdende crisis- 
beheersing (samenwerking bij ongelukken, brand, rampen etc.) en grensoverschrijdende crimina-
liteitsbestrijding. Met oog op het eerste staan politite en brandweer in de dagelijkse praktijk voor 
grote uitdagingen. Wordt de Duitse brandweer om hulp geroepen bij kleinere branden in Nederland 
als zij enkele minuten sneller ter plekke kunnen zijn? Wat te doen bij grote natuurbranden? Kan de 
Nederlandse politie de Duitse funk gebruiken en andersom? Kunnen goede voorbeelden in het klein 
voor de gehele grens een voorbeeld zijn? Denk aan grensoverschrijdende politie-eenheden, perso-
neel op een ambulance of uitwisseling van mensen in opleiding. Vragen die wij alleen samen met 
onze oosterburen kunnen beantwoorden.
Daarnaast vormt de grens ook een kans voor criminaliteit door verschillende juridische kaders, 
wetten en structuren aan beide kanten van grens op de juiste manier tegen elkaar uit te spelen en 
te gebruiken. De grens werkt zodoende versterkend voor criminele activiteiten. Wij willen dit met 
alle macht vanuit een brede bestuurlijke aanpak, ondersteund door wetenschappelijke expertise en 
nauwe grensoverschrijdende multilevel samenwerking tegengaan om zo ondermijnende criminali-
teit effectief te bestrijden. 


Focus:


Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grensoverschrijdende fenomenen rondom 


ondermijning. In 2021 wordt in het kader van de Grenslandagenda een eerste fenomeen-


onderzoek gedaan naar de rol van de grens bij ondermijning.  Als eerste aandachtsgebied 


is gekozen voor het thema arbeidsmigranten. Dit onderzoek kan als voorbeeld en vertrek-


punt dienen voor verder onderzoek naar andere ondermijningsfenomenen en zal eerste 


aanbevelingen geven om grensoverschrijdend multilevel de systemen beter op elkaar af 


te stemmen, het bestuurlijke gesprek hierover te kunnen voeren en zo landsgrensover-


schrijdende ondermijning tegen te werken.


Grensoverschrijdende politiesamwerking
Bron: Polizei Osnabrück


Grensoverschrijdende zorg
Vanuit de samenwerkingsagenda met 
Nedersaksen werken we aan een verken-
ning als het gaat om de structurele zorg 
om enerzijds ons netwerk daar te vergro-
ten anderzijds om crossovers met pro-
jecten en ontwikkelingen in het zuidelijke 
grensgebied tot stand te brengen. 


Wonen - Managementontmoeting
tussen Provincie Overijssel en Bezirk 
Münster benutten om grensoverschrijden-
de initiatieven te initiëren op dit gebied. 
Netwerken benutten die vanuit het 
grensoverschrijdende retailproject “Der 
Blick von Aussen, de blik van buiten” zijn 
ontstaan.


Cultuur
Wij maken gebruik van het 3+3 overleg 
om ontwikkelingen op het vlak van cultuur 
te kunnen stimuleren. Daarnaast biedt 
INTERREG VI een financieringsinstrument 
voor projecten en zullen wij de samen-
werking met Gelderland en LWL verder 
versterken.


Veiligheid en ondermijning
Vanuit de Grenslandagenda 2021 wer-
ken wij met alle betreffende partners de 
komende jaren verder aan het wegwerken 
van grensbarrières. De focus ligt in het 
bijzonder op ondermijning waarbij wij 
samen met het RIEC-Oost en hun netwerk 
aan onderzoeken en aanbevelingen werken 
om vanuit ons bestuurlijk netwerk in 
NRW én Nedersaksen knelpunten te 
signaleren en op te lossen. 


Komen wij op bovengenoemde punten 
voor uitdagingen op Europees vlak of in 
Den Haag te staan, dan is ook hier een  
integrale lobbyaanpak tussen de  
posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf 
van toepassing.


Inzet van instrumentarium 
per thema 
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Bijlage 1a


Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden – provincie Gelderland


4.1 Samen voor Gelderland
PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 


INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSPROJECTEN


Weerbaarheid


FOCUS: 
Actiepunt uit de grenslandagenda 2021 onder 
‘veiligheid; grensoverschrijdende criminaliteits- 
bestrijding’: 


Aanbevelingen om samenwerking tussen  
bestuurders en veiligheidspartners aan  
weerszijden van de grens te versterken door:
–  Hoe krijgen we betere afstemming in de registratie 


(zie onderzoek B-Solutions en grensoverschrij-
dend inspectieteam SZW)?


–  Hoe kunnen we arbeidsmigranten die in  
Duitsland wonen en in Nederland werken van 
goede informatie voorzien (rechten met betrek-
king tot het werk en wonen)?


–  Hoe kunnen we werkgevers/uitzendbureaus 
stimuleren dat zij arbeidsmigranten in  
Nederland gaan huisvesten (bijvoorbeeld Vion in 
Apeldoorn en Achterhoek)?


–  Hoe kunnen we laagdrempelig overleg regelen 
tussen grensregio’s NL en D om praktische  
knelpunten op te lossen?


Monitoring en follow-up via de agenda van het 3+3


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


 


In opdracht van de drie grensprovincies (Overijssel, 
Limburg en Gelderland) zal RIEC-Oost Nederland, in 
samenwerking met EURIEC en met bevoegde instan-
ties in Noordrijn-Westfalen in 2021 ondermijnings-
fenomenen in beeld  brengen waarbij -vanwege de 
actualiteit- de focus eerst wordt gelegd op het thema 
arbeidsmigranten.


–  Onderzoek naar de mogelijkheden registratie-
gegevens van arbeidsmigranten uit te wisselen 
(B-Solutions)


–  Het instellen van een multidisciplinair team vanuit 
SZW  dat zich richt op grensoverschrijdende  
zaken, zoals gezamenlijke inspecties en gegevens-


  uitwisseling met buitenlandse toezichthouders 
(aanbeveling Aanjaagteam bescherming Arbeids-
migranten); dit wordt al opgepakt door het Rijk, 
zie het algemeen overleg van 3 februari jl. in de 
Tweede Kamer


–  Het versterken van de samenwerking tussen de 
Nederlandse en Duitse grensregio’s om misstan-
den en problemen aan te pakken (bijvoorbeeld de 
huidige samenwerking tussen de Veiligheidsre-
gio’s NO Gelderland en Gelderland Midden met de 
Duitse Kreise Borken en Kleve op het gebied van 
COVID19 structureel te maken en te verbreden


–  Een nauwere samenwerking tussen Gelderland 
en Limburg (hopelijk in de toekomst ook  
Overijssel) op het vlak van grensoverschrijdende 
arbeidsmigranten (agenda, werkgroep)
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Gebiedsagenda en Regiodeal
Achterhoek


FOCUS THEMA’S: 
– Gebiedsagenda Achterhoek
– Samenwerking  Natura 2000 gebieden
– Droogteaanpak 
– Stikstofproblematiek
– Onderwijs en Arbeidsmarkt samen met de Euregio’s


Groene Metropoolregio Arnhem – 
Nijmegen


FOCUS THEMA’S: 
– Circulaire regio
–  Verbonden: mobiliteit euregionaal mobiliteitsplan 


ICE naar Frankfurt en verder
–  Productieve regio; clustersamenwerking: energy 


(regionale energie voorziening en innovatie) en 
Health High Tech, inclusief human capital 


  verduurzaming logistiek, waaronder 
  verduurzamen binnenscheepvaart (bijvoorbeeld 


haven Emmerich relatie Montferland Zevenaar, 
maar ook Arnhem en Nijmegen)


– Ontspannen regio; bijv. duurzaam toerisme


 
–  Achterhoek Board en Thematafels als ideeën 


incubator voor INTERREG VI projectaanvragen


–  Veiligheidsconferentie in Apeldoorn 2022
–  Grenssteden netwerk bijeenkomst bij provincie
–  MoU ook opbouwen met Noord-Brabant,  


Limburg, Gelderland en Bezirksregierung DUS, 
Kreis Kleve, etc.


–  Kennismaking CdK en nieuwe Landrat Kreis Kleve
–  Verkennen organiseren grenslandconferentie 


2023/2024


–  MoU Oost-Nederland en Münsterland, vooral 
uitwisseling met de Kreis Borken


– Grenzhoppers-netwerk


–  100.000+ steden-netwerk (Euregio Rijn-Waal)
–  Commissie Ruimtelijke Ordening (Zuid/Noord)
–  Management Ontmoeting Bezirksregierung 


Düsseldorf ook kennis laten maken met regio 
Arnhem Nijmegen


–  Clustersamenwerking verstevigen


4.1 Samen voor Gelderland vervolg


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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Provincie Gelderland – Bijlage 1a


PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Energietransitie


FOCUS: 
–  Contacten met Duitse partners leggen
–  Verduurzaming van de binnenvaart
–  Kennisuitwisseling van CO2-certificatenhandel
–  Kennis- en ervaringsuitwisseling
–  Innovatiefinanciering
–  Planning
–  Transport van in dit geval energie


Klimaatadaptatie


FOCUS: 
Samenwerking op het gebied van droogte en 
stikstof initiëren en in de werkregio’s van DPRA 
agenderen


  


– INTERREG VI benutten voor waterstofprojecten
–  European Recovery Resilience Fonds benutten 


voor waterstofprojecten
–  Waterstof pipeline van Rotterdam naar Duisburg 


via de Achterhoek
–  RH2INE project over schepen die varen op 


waterstof tussen Rotterdam en Duisburg loopt,  
Voorbereiding CEF aanvraag


–  Samenwerking verduurzaming keramiek op 
waterstof. Samen met NL branche KNB en Duitse 
partijen. Keramiek staat op waterstofagenda van 
Gelderland en op die van NRW expliciet genoemd


–  Energie-opslag bij gevallen dat het stroomnet vol 
is. Dat kan via batterijen of waterstof. In  
Duitsland (Steinfurt) is er al wat ervaring mee. 
Kennisuitwisseling energiebalancering


INTERREG VI projecten initiëren 


–  MoU Oost-Nederland en Münsterland en het 
hydrogen netwerk Euregio, IHKs,  
Bezirksregierung Münster 


–  MoU Oost-Nederland Münsterland
–  Management ontmoetingen met Bezirke 
 Münster en Düsseldorf
–  Regio Achterhoek
–  Regio Arnhem Nijmegen gemeente Berg en Dal


4.2 Duurzaam


Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS







66 67DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL


PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Water


FOCUS: 
–  Duidelijk in kaart brengen waar de bevoegdheden 


precies liggen, dat is nu moeilijk te overzien
–  Structurelere afstemming/samenwerking ten 


aanzien van de opgaven Hoogwaterveiligheid, 
KRW en droogte


Stikstof


FOCUS: 
–  In contact blijven en Best Practices delen
–  Concrete afspraken maken omtrent Natura 2000 


gebieden in de Achterhoek en Arnhem/Nijmegen


–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Kreis Borken 
om aanpak droogte te delen


–  Regionaal symposium in 2022 over droogte, 
waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid samen met 
Duitse partners afhankelijk van Duitse bereid-
heid


–  Met Overijssel samen overleg met 
 Landwirtschaftskammer Kreis Borken inplannen
–   Goed contact onderhouden in MoU verband met 


Kreise, Bezirksregierung Münster en de  
Landwirtschaftskammern van de Kreise Borken 
en Kleve, en NRW Landwirtschaftskammer in 
Münster en Köln


–  Grenswatercommissies C en D
–  Arbeits- en Steuerungsgruppe DeltaRhein;
–  Duits-Nederlandse werkgroep Hoogwater


–  MoU Oost Nederland en Münsterland
–  Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke  


Ordening (Subcommissies Noord en Zuid)
–  Grenslandagenda


–  MoU Oost-Nederland en Münsterland
– Management ontmoeting Bezirk Düsseldorf


4.2 Duurzaam vervolg


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Recreatie en Toerisme


FOCUS: 
Gelderse ondernemers ondersteunen en hun  
toeristisch programma toekomstbesting te maken


Cultuur en Erfgoed


FOCUS: 
–    Goede samenwerking met Landschaftsverband 


Westfalen-Lippe (LWL)
–    Duidelijke afspraken met Landschaftsverband 


Rheinland (LVR)


Natuur


FOCUS: 
–    Samenwerking Natura 2000 gebieden met  


betrekking tot stikstof reductie, vooral in de  
Achterhoek (4 Natura 2000 gebieden) en Arnhem-


 Nijmegen (Natura 2000 gebied Rijntakken)


  
– INTERREG VI initiëren
– GTI 2 INTERREG V


–  Bestuurlijke opdracht ook aan Euregio’s geven
–  MoU Oost-Nederland Münsterland cultuur  


agenderen
–  Nieuw project voorstel Hallo Europa 3 (vertrouwen 


na Covid-19 weer herstellen)


–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Kreis Borken


–  Agenda MoU Oost-Nederland en Münsterland 


–  3 + 3 overleg
–  Mangementontmoeting benutten 


–  MoU Oost-Nederland en Münsterland contact 
met Kreis Borken


–  Managementontmoeting benutten voor  
uitwisseling Best Practices, hoe gaan Duitse  
instanties, die natuur- en biodiversiteit beheren 
om met de problemen veroorzaakt door  
intensieve landbouw en veehouderij


4.3 Natuur en Cultuur


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


 Agrifood


FOCUS: 
–  Behoefte om relatie met Duitse partners op te 


bouwen, DE en NL moeten aan dezelfde  
EU-regelgeving voldoen


Vrijheid


FOCUS: 
–  Shift van bevrijding naar vrijheid en bij vrijheid de 


link leggen met democratie en rechtstaat


–  Uitwisseling creëren met Duitse  
Landwirtschaftskammern


–  INTERREG VI project verduurzaming van de  
landbouw


–  BBL team laten meedenken over visiedocument 
programma vrijheid


–  Ambtelijk groepje vormen thema rechtsstaat en 
democratie, link arbeidsmigranten en LGBTI 


–  INTERREG VI project 
–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Volksbund


–  Netwerk MoU Oost-Nederland en Münsterland 
om uitwisseling te creëren over korte  
voorzieningsketen, stalsystemen, emissie- 
reductie, managementmethoden en de  
biologische landbouw


–  Managementonmoeting benutting voor  
Best Practice uitwsseling 


–  Go4Export programma belangrijk uitvoerings- 
instrument intensieve kringlooplandbouw


–  Congres v. lokale overheden Raad van Europa  
(Jan Markink)


–  MoU Oost Nederland Münsterland (Maßnahme 
Vertrauen)


–  Contacten met Lubelskie/Polen 
–  Regio Achterhoek
–  CG Düsseldorf 
–  3+3 overleg – rol Bezirksregierungen DUS MS 


(regiovoorzitter Volksbund)


4.3 Natuur en Cultuur vervolg


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Leefbaarheid


FOCUS: 
–    Zorgaanbod op het platteland door grensover-


schrijdende samenwerking versterken
–    Sociale cohesie
–    Inclusie
–    Onderliggende verbondenheid, iedereen doet 


mee in de samenleving


Wonen


FOCUS: 
–    Uitwisseling circulaire bouw
–    Uitwisseling stikstof aanpak ivm vergunning- 


verlening bouwprojecten


Sport


FOCUS: 
–    Contacten leggen met EADS (Europäische  


Akademie des Sports)
–    In de grensstreek elkaars voorzieningen delen
–    Aangepast sporten in de grensstreekstimuleren, 


zodat zitvolleybal- en rolstoelbasketbalwedstrijden 
kunnen plaatsvinden 


  
INTERREG VI projecten stimuleren gericht op sociale 
cohesie, inclusie en onderliggende verbondenheid


Onderzoek verhuisstromen westen naar oosten, 
ook Duitse dimensie meenemen


– WK volleyball in 2022
– European company games 2022
– NOC-NSF in contact brengen met NRW


Via Regio Achterhoek, grensgemeenten, concrete 
projecten in MoU Oost-Nederland en  
Münsterland


MoU Oost-Nederland Münsterland Grensland- 
monitor – www.grenslanders.nl
Management ontmoeting Bezirksregierung 
Münster en Düsseldorf


–  MoU Oost-Nederland en Münsterland


4.4 Gezond, veilig, schoon en welvarend


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



http://www.grenslanders.nl
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Gezonde en veilige leefomgeving


FOCUS: 
–    Milieu en gezondheid: informatie-, kennis- en  


ervaringsuitwisseling tussen experts via  
workshops. 


–  Atlas Leefomgeving: Beheren en verder uitbou-
wen van de grensoverschrijdende kaarten en 
open data in NL en NRW, data-governance


– Natuur: vakinhoudelijke informatie uitwisseling 
 met betrekking tot biodiversiteit en landbouw- 
 gebieden.


  
–  Milieuoverleg van Overijssel, Gelderland, Limburg 


en Noord-Brabant met Umweltministerium NRW


4.4 Gezond, veilig, schoon en welvarend vervolg


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Economie


FOCUS: 
–    Innovatiekracht van Gelderse bedrijven stimuleren 


en ook afzetmarkt vergroten (ook Duitsland, NRW)
– Stimuleren van nieuwe productontwikkelingen
–  MedTech samenwerking versterken en  


Oostnederlandse bedrijven aan de Medica-beurs, 
via Oost NL, koppelen


Circulaire economie


FOCUS: 
–    Geheel andere wetgeving in DE op dat gebied van 


circulaire economie, richt zich met name op afval-
wetgeving


Onderwijs en Arbeidsmarkt


FOCUS: 
–    EDL (Euregionale Doorlopende Leerlijn)
–    Grensoverschrijdende en wederzijdse erkenning 


van expertise en ervaring
–    Structurele samenwerking realiseren+uitwisseling 


best practices
–    Aandacht voor buurtaal en -cultuur in het MBO (ver-
 ankering Duitse taal en cultuur in NL en omgekeerd)
–    Levenslang leren: hoe realiseren de Duitse partners dat
–    Netwerken met Duitse collega’s


  
–  INTERREG VI benutten om innovatie in MKB  


bedrijven in Gelderland te stimuleren (Rocket, 
Rocket Reloaded, Boost, Edith)


–   INTERREG VI projecten initiëren met betrekking 
tot kringloopeconomie en digitalisering bijvoor-
beeld het kunnen voorspellen van levensduur 
van machines


–   INTERREG VI projecten
–   vanuit OCW financiële middelen voor projecten 


krijgen
–   Managementontmoeting met afdelingshoofden 


DUS, MS, Keulen met Overijssel en Limburg


–  Periodieke uitwisseling met NRW MWIDE 
(Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie)


–  Oost NL
–  Go4Export programma
–  MoU Oost-Nederland Münsterland ook voor 


MedTech samenwerking benutten
–  Verbinden Health Valley aan Cluster Medizin 


Technik NRW


– Uitwisseling met Energie- und Klimaagentur NRW
–  Initiëren van uitwisseling met EFA en KIEMT


–  MoU Oost-Nederland Münsterland Grensland- 
agenda


–  INTERREG-projecten naar volgende fase brengen
–  Managementontmoeting thema bijv. levenslang 


leren
–  Den Haag (OCW/SZW)


4.5 Economie en Mobiliteit


Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


PROJECTEN


Mobiliteit


FOCUS: 
–    Verduurzaming van transport
– Duurzame en slimme corriodor-ontwikkeling
– Wegnemen grensbarrières
–  Samen met het Rijk optrekken en daarvoor  


zorgen dat het Rijk zijn rol speelt


  
–  Mobility as a Service op MoU agenda zetten
–  Montferland en Zevenaar verbinden 
–  INTERREG VI projecten clean-energy-hubs
– Grün über die Grenze (Green Energy Hubs)
– Truck-parking samen met het Rijk richting DE
–  Logistiek knooppunt Montferland/Zevenaar/ 


haven Emmerich benutten


–  Mobility NL-NRW -netwerk; gezamenlijke  
werkagenda op 25 februari 2019 vastgesteld en 
afgelopen jaren herbevestigd/geactualiseerd


– MoU Oost-Nederland en Münsterland
– Interregionale alliantie Rijn-Alpen corridor EGTS
– Grenslandagenda
–  Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke  


Ordening (Subcommissies Noord en Zuid)
–  Goederenvervoercorridor Oost en Zuid -Oost 


organisatie benutten bij grensoverschrijdende 
samenwerking op corridor


4.5 Economie en Mobiliteit vervolg


Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenhedenProvincie Gelderland – Bijlage 1a


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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4.6 Economie


PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


Op het gebied van handelsbevordering worden via het uitvoeringsprogramma Go4Export contacten  
onderhouden met Duitsland. Alle exportstimulerende taken zijn bij Oost NL neergelegd. INTERREG VI als 
financieringsinstrument om innovatie in MKB bedrijven in Oost-Nederland te stimuleren (o.a. Boost, Rocket) 
Periodieke uitwisseling op relevante dossiers met het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie (NRW MWIDE).


Netwerken vanuit de samenwerkingsagenda MoU Oost-NL en Münsterland en de samenwerkingsagenda’s 
met NRW en Nedersaksen. Wij stemmen hierin ook nauw af met de regio’s. Belangenbehartiging in Den Haag 
(OCW) vanuit een brede coalitie vanuit de grensregio. INTERREG VI als financieringsinstrument voor  
grensoverschrijdende projectinitiatieven. Regiodealmiddelen (GROS) als aanvullend financieringsinstrument.


Vanuit de grenslandagenda met NRW wordt het project Grenslandmonitor Oost-NL– Münsterland onder de 
aandacht gebracht binnen de samenwerkingsagenda met Nedersaksen met als doel één Grenslandmonitor 
voor de gehele Duits-Nederlandse-grens te ontwikkelingen. Hierbij is ook de inzet van het Rijk gevraagd.


INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven.


Bijlage 1b


Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden – provincie Overijssel


Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


Internationalisering en Innovatie 
MKB


Grensoverschrijdende
arbeidsmarkt en onderwijs


Grensoverschrijdende
data en trends


Toerisme / vrijetijdseconomie


Samen met de partners vanuit de samenwerkingsagenda 
MoU Oost-Nederland en Münsterland stimuleren we 
gezamenlijke initiatieven in de sectoren ICT/digitalisering, 
food, medtech en circulaire economie. Dit doen wij in 
nauwe samenwerking met Oost NL.


Een pragmatische aanpak als het gaat om de 360-graden
arbeidsmarkt. Wij zetten onze netwerken in om de 
Euregionale doorlopende leerlijn verder vorm te geven, 
door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda 
MoU Oost-Nederland en Münsterland, het sterker aan de 
EUREGIO te koppelen en soortgelijke initiatieven langs 
de gehele grens met Nedersaksen en NRW hieraan te 
verbinden. Daarbij zullen wij ook de ontwikkeling van 
dubbele curricula in het MBO verder stimuleren.


Grensoverschrijdende data en trends in de Grensland-
monitor beter in kaart brengen om grensoverschrijdend 
beleid te staven en te onderbouwen. Hiervoor gaan wij in 
gesprek met het Rijk en de noordelijke partners, om de 
Grenslandmonitor de komende jaren verder te ontwikke-
len en langs de gehele grens uit te rollen.


GTI eindigt in 2022. Voor de komende periode gaat  
Overijssel nadrukkelijk de samenwerking aan met  
Gelderland. De DMO’s (Destinaty Marketing Organisaties) 
in beide provincies werken aan een gezamenlijk integraal
 plan om nog meer Duitse gasten op vakantie naar 
Oost-Nederland te halen. Naast marketing en branding 
zal dit plan ook gericht zijn op kennis, onderzoek en data.
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Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


4.7 Ecologie


PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


Binnen de samenwerkingsagenda’s met NRW en Nedersaksen benutten wij ons netwerk om naast water en 
droogte ook grensoverschrijdend in gesprek te gaan en te blijven over ontwikkelingen rondom klimaatadaptie, 
landbouw en biodiversiteit. Voor onze samenwerking met NRW biedt de jarenlange “milieusamenwerking” 
tussen de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en NRW hiervoor een belangrijk platform.
Tevens gebruiken wij INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven en 
benutten wij ons netwerk vanuit de managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en het Bezirk Münster.


Brusselse lobby op het dossier Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn is al sinds 2000 van kracht en heeft als 
doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Naast de AGDR (Arbeitsgruppe  
Deltarhein), de SGDR (Steuerungsgruppe Deltarhein) en de Permanente Grenswatercommissie (inclusief  
aanwezigheid van de Bund/Berlijn) speelt het GWPRW speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Tevens  
nemen wij zitting in Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (Subcommissies Noord en Zuid).


Natuur en biodiversiteit – Stikstof


Grensoverschrijdende
waterkwaliteit en -veiligheid


Uitwisseling op financierings- en beleidsniveau stimuleren, 
om erachter te komen hoe Duitse instanties, die natuur 
en biodiversiteit beheren, met de stikstof-, fosfaat-, en 
droogte-problematiek omgaan, om zo Best Practices met 
elkaar te delen, van elkaar te leren en toe te werken naar 
grensoverschrijdende oplossingen.


Onze inzet op waterkwaliteit en waterveiligheid kent een 
nadrukkelijke grensoverschrijdende component. Het 
voornemen is om de waterkwaliteit op een hoger niveau 
te brengen en de doelen van de Kaderrichtlijn Water te 
bereiken. Zowel voor oppervlakte- als grondwater. Maar 
ook bij extreme situaties zoals droogte. De reeds nauwe 
samenwerking gaan wij de komende jaren bestendigen 
en het is voor ons van groot belang om in onderlinge  
afstemming met onze buren maatregelen te nemen en 
samen met onze partners uitdagingen op het gebied van 
water en droogte verder aan te pakken. 
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Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


4.8 Energie


PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


Het netwerk vanuit de samenwerkingsagenda’s met NRW en Nedersaksen vormt het vertrekpunt voor het  
leggen van nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden op het gebied van energie. Wij zoeken daarbij  
vanuit de Grenspost Düsseldorf versterkt contact met de verantwoordelijke en bevoegde ministeries aan Duitse 
kant en benutten ons bestaande netwerk vanuit MoU Oost-Nederland en Münsterland en de daaraan gepaarde 
waterstoftafels in het Bezirk Münster met stakeholders als Oost NL, IHK Nord-Westfalen, Wirtschaftsförderun-
gen en Euregio.


Verder vindt er een koppeling plaats van het netwerk tussen Duits-NL coördinatoren vanuit regionale en lokale 
overheden (Bezirk, Provincie, Euregio, Gemeenten) en Universiteiten (University of Twente en Westfälische  
Wilhelmsuniversität) en Hogescholen (Saxion en Fachhochschule Münster) in de directe grensstreek op het 
gebied van batterij-opslag en smart energy hubs.


Tevens gebruiken wij INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven. 


Managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en Bezirk Münster benutten om grensoverschrijdende  
initiatieven te initiëren op dit gebied. Project en netwerk InduZero begeleiden in Duitse contacten met de  
nadruk op het Rheinische Revier en betreffende overheden en partners.


Decentraal energiesysteem


Verduurzaming bebouwde
omgeving


Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in  
het directe grensgebied, NRW en Nedersaksen richten  
we ons op het aanboren van nieuwe contacten vooral  
met Duitse instanties op het gebied van duurzame  
energie. De focus ligt op de samenwerking op het  
gebied van waterstof en batterijopslag. Hiervoor werken 
wij samen met onze oosterburen een propositie uit.  


De provincie treedt als verbinder op tussen de Duitse 
partners enerzijds en de Nederlandse partners  
anderzijds. Hierbij gaat onze aandacht uit naar  
projectspecifieke crossovers alsook het opzetten van de 
grensoverschrijdende banden op dit thema met NRW,  
regionale overheden en partners in de directe grensregio’s.
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Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


4.9 Bereikbaarheid


PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


Het INTERREG project EuregioRail loopt midden 2022 ten einde. Het is onze ambitie om EuregioRail samen met 
onze partners NRW, NWL, Euregio, Regio Twente en Regio Zwolle daarna in een breed grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband voort te zetten. MoU Oost-NL- Münsterland is hier eveneens aan gekoppeld.


Wij versterken onze zichtbaarheid binnen het Mobilty Platform NL-NRW om nadruk op het project EuregioRail 
te leggen en het thema fiets grensoverschrijdend sterker op de kaart te zetten.


Binnen de samenwerkingsagenda met Nedersaksen versterken wij in afstemming met Brussel onze inzet op het 
uitbreiden van ons netwerk en de nadruk op de North Sea Baltic Corridor. Dit geldt voor zowel personen- als 
ook goederenvervoer.


De mobiliteitsopgaven en de betreffende belangenbehartiging worden vanuit de posten Den Haag, Brussel en 
Düsseldorf integraal benaderd. Wij zoeken daarbij actief contact tot Duitse partner die onze activiteiten vooral 
richting Brussel en Berlijn kunnen versterken.


Grensoverschrijdende
bereikbaarheid


De volwaardige opwaardering van de grensoverschrijdende
 spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster. De opwaarde-
ring van het spoor tussen Zwolle en Twente vergroot de 
opties voor een verbetering van de dienstregeling met 
de Randstad én voor snellere verbindingen tussen de 
Randstad en bestemmingen in Duitsland. Het is enerzijds 
onderdeel van de corridorgedachte N35, S35 en F35,  
anderzijds van het bredere perspectief en de bijbehorende 
ambities op de North-Sea-Baltic Corridor. Wij zetten op 
deze West-Oost corridor samen met onze Duitse partners 
tevens in op de verdere versnelling en uitbouw van de lijn  
Amsterdam-Berlijn.
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Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden


4.10 Leefbaarheid


PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN


Vanuit de samenwerkingsagenda met Nedersaksen werken we aan een verkenning met betrekking tot de 
structurele zorg in het noordelijke grensgebied om enerzijds ons netwerk daar te vergroten anderzijds om 
crossovers met projecten en ontwikkelingen in het zuidelijke grensgebied tot stand te brengen. Daarbij  
maken wij tevens langs onze gehele grens gebruik van INTERREG VI als financieringsinstrument voor  
grensoverschrijdende projectinitiatieven zoals o.a. “Toekomstbestendige Zorg zonder Grenzen”


Managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en Bezirk Münster benutten om grensoverschrijdende  
initiatieven te initiëren op dit gebied. Netwerken benutten die vanuit het grensoverschrijdende retailproject  
“Der Blick von Aussen, de blik van buiten” zijn ontstaan.


Wij maken gebruik van het 3+3 overleg om ontwikkelingen op het vlak van cultuur te kunnen stimuleren.  
Daarnaast biedt INTERREG VI een financieringsinstrument voor projecten en zullen wij de samenwerking met 
Gelderland en LWL verder versterken.


Vanuit de Grenslandagenda 2021 werken wij met alle betreffende partners de komende jaren verder aan het 
wegwerken van grensbarrières. De focus ligt in het bijzonder op ondermijning waarbij wij samen met het  
RIEC-Oost en hun netwerk aan onderzoeken en aanbevelingen werken om vanuit ons bestuurlijk netwerk in 
NRW én Nedersaksen knelpunten te signaleren en op te lossen. 


Komen wij op bovengenoemde punten voor uitdagingen op Europees vlak of in Den Haag te staan, dan is ook 
hier een integrale lobbyaanpak tussen de posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf van toepassing.


Grensoverschrijdende zorg


Wonen


Cultuur


Ondermijning


Wij blijven investeren in de opbouw van een duurzaam 
grensoverschrijdend zorglandschap door samenwerking 
met en tussen Nederlandse en Duitse partners binnen 
de zorgketen te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om de 
acute alsook planbare zorg.


Gezamenlijk met onze oosterburen werken we aan een 
propositie in het kader van  INTERREG die gericht is op  
innovatieve oplossingen als het gaat om bouwen. Vanuit de 
gedachte van toekomstbestendig bouwen, richten we ons 
daarbij op thema’s als verduurzaming van de bebouwde  
omgeving, circulair bouwen, bouw- en planningscultuur 
en de koppelling tussen woon–werk–(binnen)stad.


We intensiveren onze banden en samenwerking met LWL 
op het gebied van cultuur. Dit doen we langs de lijnen  
van ontwikkelen, coördineren en kennis delen.


Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grens- 
overschrijdende fenomenen rondom ondermijning. In 
2021 wordt in het kader van de Grenslandagenda een 
eerste fenomeenonderzoek gedaan naar de rol van de 
grens bij ondermijning.  Als eerste aandachtsgebied is 
gekozen voor het thema arbeidsmigranten. Dit onderzoek 
kan als voorbeeld en vertrekpunt dienen voor verder 
onderzoek naar andere ondermijningsfenomenen en 
zal eerste aanbevelingen geven om grensoverschrijdend 
multilevel de systemen beter op elkaar af te stemmen, 
het bestuurlijke gesprek hierover te kunnen voeren en 
zo landsgrensoverschrijdende ondermijning tegen te 
werken.







91DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL


Bijlage 2


Duitslandstrategie 2016-2020
een korte terugblik


provincie Gelderland – provincie Overijssel – Bijlage 2


www.grenspostdusseldorf.nl


In 2016 stelden de Provinciale Staten van  
Gelderland en Overijssel samen de eerste 
Duitslandstrategie vast (PS 2016-619). Grensover-
schrijdende samenwerking gaat over investeren 
en het duurzaam aangaan van relaties. In dat 
opzicht is veel gedaan en veel bereikt.


Met het in september 2017 gestarte proces rond 
versterking van de grensoverschrijdende samen-
werking tussen Nederland en NRW kwam een 
gezamenlijke grenslandagenda16 en een jaarlijkse 
grenslandconferentie tot stand. In de afgelopen 
drie jaar zijn Rijk (Ministeries BuZa en BZK) en 
provincies daardoor naar elkaar toegegroeid. 
Door de onderlinge samenwerking profiteren 
we van elkaars netwerken en is er een beter 
begrip van elkaars processen en belangen. De 
verbeterde uitwisseling van informatie draagt  
bij aan gecoördineerd handelen richting onze 
oosterburen. Zo hebben we ons economisch 
beleid bijvoorbeeld niet vanuit de eigen afzon-
derlijke provincies gepresenteerd, maar vanuit 
het perspectief van regionaal economisch beleid 
in Nederland op terreinen die ook voor NRW van 
belang zijn. 


Op al deze terreinen zijn activiteiten uitgevoerd en we zien dat de investeringen in samenwerking zich 
op allerlei terreinen hebben uitbetaald. De bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid is toegenomen, de 
politieke aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking is gestegen en de contacten in Duitsland 
zijn van meerwaarde gebleken voor het realiseren van onze doelstellingen. Grensoverschrijdende 
samenwerking lijkt niet langer enkel de verantwoordelijkheid van een individuele bestuurder of 
beleidsmedewerker, maar is steeds meer een doelstelling van de organisatie geworden.


16   
Grenslandagenda 2021: tinyurl.com/5xzzdext


17   
Met het grenseffect wordt bedoeld dat verschil in taal, cultuur en wet- en regelgeving leidt tot minder samenwerking en economische activiteit.


In de Duitslandstrategie van 2016 stonden twee 
sporen centraal: 


1.  Het opbouwen van een goed relatie- 
 netwerk
  In de eerste plaats het opbouwen van een 


goed relatienetwerk. Dat kreeg zichtbaar 
vorm met een vertegenwoordiging in 
Düsseldorf binnen het Nederlandse  
consulaat-generaal: Grenspost Düsseldorf, 
met vertegenwoordigers van de provincies 
Overijssel, Gelderland, Limburg en sinds 
begin 2019 ook Zuid-Holland. 


  De aanwezigheid in Düsseldorf wekt  
vertrouwen en laat zien dat wij willen 
investeren in een duurzame relatie met  
onze Duitse buren. 


2.  Deze samenwerking verder 
 inhoudelijk vormgeven
   Het tweede spoor van de strategie was een 


inhoudelijke. Naast gemeenschappelijke 
beleidsvelden in de samenwerking zijn voor 
Gelderland en Overijssel ook specifieke 
prioriteiten vastgelegd. Deze prioriteiten zijn 
te zien in onderstaande tabel: 


GELDERLAND


Grensoverschrijdende infrastructuur (corridor)


Klimaat en energie


Culturele samenwerking


Het grenseffect17 verkleinen op het gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt door  
het overbruggen van bestaande belemmeringen.


OVERIJSSEL


Bereikbaarheid


Groene energievoorzieningen 


Waterbeheer in combinatie met  
klimaatverandering



http://www.grenspostdusseldorf.nl

http://tinyurl.com/5xzzdext
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Bijlage I 


Duitslandstrategie 2021-2027 “Goede Noabers” (bijgevoegd) 


 
De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn belangrijke partners van provincie Overijssel en 
Gelderland. We staan voor dezelfde maatschappelijke opgaven en transities. Overijssel en Gelderland trekken 
daarom internationaal al geruime tijd samen op als Oost-Nederland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we 
samen sterker zijn dan alleen. Als grensprovincies hebben wij een ligging die vraagt over de grens heen te 
kijken én te stappen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. We hechten in Oost-Nederland enorme waarde aan 
goed noaberschap. Graag informeren wij u daarom over onze herijkte Duitslandstrategie 2021-2027 Goede 
Noabers. 


 


 
De opgebouwde grensoverschrijdende samenwerking  
 
In november vorig jaar hebben wij u per brief geïnformeerd over de evaluatie en realisatie van onze Oost-
Nederlandse Duitslandstrategie en over de vooruitblik naar een herijkte Europa & Duitslandagenda 2021-2027 
(2020/1102025). De nieuwe Europa & Duitslandagenda Overijssel in Europa & Duitsland is in samenhang met de 
Integrale Public Affairs Agenda in maart 2021 door uw Staten vastgesteld (2021/1101554). De toezegging om 
voor de zomer een herijkte Duitslandstrategie aan de Staten voor te leggen wordt met deze nieuwe 
Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers nagekomen.  
 
Het werk is echter nooit “af” en blijft aan verandering onderhevig. De wereld, en dus ook Duitsland en 
Nederland, bevinden zich op het moment van schrijven van deze Statenbrief nog in de Covid-19 pandemie. De 
coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat de uitdagingen waar we voor staan, zich niet tot provincie- of 
landsgrenzen beperken. Nut en noodzaak van samenwerking met partners om ons heen is evident. Een gedegen 
en duurzaam netwerk van onderlinge relaties vormt het fundament om flexibel, snel en pragmatisch op deze 
uitdagingen in te kunnen spelen.  
 
Een groot deel van de praktische uitvoering van beleidsthema’s vindt plaats via het Europese 
samenwerkingsprogramma INTERREG en voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland middels 
INTERREG A. Tussen 2014 en 2021 zijn meer dan 12 projecten in Oost-Nederland gerealiseerd met een 
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gezamenlijk ingebrachte cofinanciering door Overijssel en Gelderland van 15 miljoen euro en een totale waarde 
van 344 miljoen euro. 
 


Herijking Duitslandstrategie: Duitslandstrategie 2021-2027 “Goede Noabers” 


 
De nieuwe Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers (bijgevoegd) geeft onze strategisch-inhoudelijke focus 
weer. Dit hebben we gedaan door onze ambities en focus op het gebied van economie, energie, ecologie, 
bereikbaarheid en leefbaarheid te belichten en aan onze instrumenten te koppelen. Onze instrumenten zijn 
bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden en de netwerken waar we bij zijn aangesloten en waarin we actief 
zijn. De vijf overkoepelende thema’s uit de Duitslandstrategie zijn tevens de thema’s uit de Integrale Public 
Affairs Agenda en de Europa & Duitslandagenda en laten hiermee nadrukkelijk de koppeling en samenhang zien 
met deze agenda’s.  
 
Een voorbeeld van onze strategisch-inhoudelijke focus, op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, is de 
Euregionale doorlopende leerlijn (EDL). In het kader hiervan bepleiten wij met een aantal Nederlandse en Duitse 
partners de verankering van euregionale competenties cq. van de buurtaal in het primair, voortgezet en hoger 
onderwijs. EDL is op 30 september a.s. onderdeel van het programma van de Grenslandconferentie in Enschede. 
Het is als een van de grotere onderwijsprojecten ingebracht in de samenwerking met de noordelijke provincies 
en Nedersaksen alsook in de Oost-Nederland-Münsterland samenwerking. Daarbij wordt steeds een 
nadrukkelijke verbinding gelegd tussen euregionaal onderwijs en arbeidsmarkt: een zogenoemde 360 graden 
arbeidsmarkt. De Duitse taal is hierin een onmisbare factor in het succes van een grensoverschrijdende 
economie. Door de grote verschillen met name in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens is 
diploma-erkenning daarbij al jaren een complex gegeven. Daarom kiezen we voor een focus op binationaal 
opleiden in plaats van het achteraf erkennen van diploma’s. Het doel is dat gedurende de hele schoolloopbaan 
de juiste Euregionale competenties aangeboden worden en (grens)belemmeringen opgeheven worden. 
 
Een ander voorbeeld is dat alle EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen moeten aanpassen aan de 
nieuwe klimaatambities. Een oplossing hiervan ligt in energieopslag: in batterijen en/of waterstof voor onder 
andere de binnenscheepvaart of het zwaardere transport over de weg. Vanuit onze samenwerking met de 
partners vanuit het Memorandum of Understanding (MoU) Oost-Nederland - Münsterland wordt op het vlak van 
waterstof samengewerkt in de grensoverschrijdende waterstofalliantie, die door het Bezirk Münster is 
geïnitieerd. 
 
We versterken met onze herijkte Duitslandstrategie ook de samenhang tussen onze vooruitgeschoven 
(Grens)post te Düsseldorf (Duitsland als belangrijkste partnerland; in het bijzonder de deelstaten Noordrijn-
Westfalen (NRW) en Nedersaksen) en de verschillende buitenposten in Den Haag (Rijksoverheid) en in Brussel 
(EU-instituties). De Grenspost is dé sleutel van ons succes in het netwerk en de relatie met partners in NRW en 


het Consulaat-Generaal en een uitvalsbasis voor Overijssel in de samenwerking met Nedersaksen. We zijn 
zichtbaar en voor onze Duitse partners snel en direct benaderbaar. Met de Duitslandstrategie zenden we ten 
eerste een signaal naar onze Duitse partners dat wij ook de komende jaren structureel blijven investeren in de 
samenwerking. Daarnaast laten we zien dat wij de reeds gemaakte afspraken nakomen en inhoudelijk de 
volgende stappen nemen om de samenwerking verder te intensiveren. 
 
Het Europese programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 is het financieel grootste 
instrument om onze grensoverschrijdende opgaven te verwezenlijken. De nieuwgekozen beleidsdoelstellingen 
van dit programma sluiten naadloos aan op de ambities van beide provincies. Daarom stellen we deze strategie 
ook voor eenzelfde periode van het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) vast. 
 


Betrokkenheid PS 
Voor de uitvoering van de Duitslandstrategie hebben we ook de inzet van uw Staten nodig. Zo maken de politiek 
bestuurlijke contacten van uw Staten deel uit van het netwerk dat de basis vormt voor besluitvorming rondom 
grensoverschrijdende vraagstukken. Het leggen van deze contacten en het (uit)bouwen van netwerken met 
politieke zusterpartijen vergroot de mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking. We nodigen u daarom 
graag uit om, waar mogelijk, deel te nemen aan grensoverschrijdende werkbezoeken.  
 
We gaan graag met u in gesprek over de Duitslandstrategie en informeren u over de voortgang in de uitvoering 
van de Duitslandstrategie. Ook houden we de Duitslandstrategie in samenhang met de Public Affairs Agenda en 
de Europa- en Duitslandagenda periodiek tegen het licht. Waar nodig wordt deze geactualiseerd. De 
Duitslandstrategie is zoals gezegd een dynamisch document. Daarnaast is de gedachte om samen met de 
provincie Gelderland in het najaar van 2021 een gezamenlijke PS-sessie te organiseren waarin de integrale 
Public Affairs centraal staat, en waar de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland ook aan bod komt. 


 
Concluderend 
Wij zijn van oordeel dat we met de Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers een goede basis hebben om de 
koers en inhoudelijke focus te bepalen voor onze grensoverschrijdende inzet de komende jaren. De voortgang 
die we de afgelopen jaren hebben geboekt als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, 
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zorgt ervoor dat er nu ruimte is voor meer inhoudelijke focus en een gerichtere lobby met onze Duitse partners 
richting Den Haag, Berlijn en Brussel. We zijn ervan overtuigd dat we met deze inzet bij kunnen dragen aan de 
gewenste resultaten voor Oost-Nederland. 


 


Gedeputeerde Staten van Overijssel, 


voorzitter, A.P. Heidema 


secretaris, N. Versteeg 
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Onderwerp 
Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers 
 
Ambitie en thema 
• Alle 
 
Portefeuillehouder 
Peter van ‘t Hoog 
 
Doel van deze brief 
Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: 
• de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 

 
  
 
1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn belangrijke partners van Gelderland 
en Overijssel. We staan voor dezelfde maatschappelijke opgaven en transities. Overijssel en 
Gelderland trekken daarom internationaal al geruime tijd samen op als Oost-Nederland. Dit doen 
we vanuit de overtuiging dat we samen sterker zijn dan alleen. Als grensprovincies hebben wij een 
ligging die vraagt om over de grens heen te kijken én te stappen, zowel in letterlijke als figuurlijke 
zin. We hechten in Oost-Nederland enorme waarde aan goed noaberschap. Graag informeren wij u 
daarom over onze herijkte Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers. 
 
2 Aanleiding 
 
In de Statenbrief Focus Gelderse Public Affairs (PS2020-575) hebben we aangegeven waar we de 
komende jaren op inzetten. Toen hebben we ook aangegeven onze bestaande Duitslandstrategie te 
gaan herijken. Het werk is immers nooit “af” en blijft aan verandering onderhevig. De wereld, en 
dus ook Duitsland en Nederland, bevinden zich op het moment van het schrijven van deze 
Statenbrief nog in de Covid-19 pandemie. De Covid-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de 
uitdagingen waar we voor staan, zich niet tot provincie- of landsgrenzen beperken. Nut en 
noodzaak van samenwerking met partners om ons heen is evident. Een gedegen en duurzaam 
netwerk van onderlinge relaties vormt het fundament om flexibel, snel en pragmatisch op deze 
uitdagingen in te kunnen spelen. 
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
De afgelopen jaren hebben wij, op basis van de gezamenlijke Duitslandstrategie 2016-2020 
Grenzenloos Noaberschap (PS2016-420), al veel in de grensoverschrijdende samenwerking bereikt 
bijvoorbeeld op het gebied van economie, onderwijs & arbeidsmarkt, mobiliteit en water: 
 

• Oost-NL is in staat gesteld medewerkers aan te stellen die zich in het programma 
GO4EXPORT richten op exportbevordering in Food & HTSM. Het programma faciliteert 
onder andere kennissessies, handelsreizen en beursbezoeken. 
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 • In 2020 is de structurele financiering van de Grensinfopunten veilig gesteld. De 
Grensinfopunten spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van informatie over werken 
aan de andere kant van de grens. 

 
• Heel recent, in juni 2021, is mede in het kader van het samenwerkingsverband van Oost-

Nederland en het Münsterland (Memorandum of Understanding Oost-Nederland 
Münsterland) een reguliere busverbinding tussen Aalten en Bocholt gerealiseerd. 

 
• Binnen het meerjarenprogramma DeltaRijn is een routekaart afgesproken om voor de 

derde planperiode (2021-2027) goed in beeld te brengen waar grensoverschrijdende 
knelpunten resteren. Hierin is ook beleid rond droogte opgenomen. 

 
Bovengenoemde voorbeelden zijn voorbeelden uit de formele en informele netwerken, in die we als 
provincies actief zijn. Een groot deel van de praktische omzetting van internationale beleidsthema’s 
vindt plaats via het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG en voor de 
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland middels INTERREG A. In INTERREG V A 
Deutschland-Nederland 2014-2021 zijn in de afgelopen periode meer dan 120 projecten in Oost-
Nederland gerealiseerd met een gezamenlijk ingebrachte cofinanciering door Overijssel en 
Gelderland van €15 miljoen en een totale projectwaarde van €344 miljoen. 
 
4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 
De nieuwe Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers (bijgevoegd) geeft onze strategisch-
inhoudelijke focus weer. In de strategie koppelen we onze Gelderse ambities op het gebied van 
onder meer economie, onderwijs & arbeidsmarkt, mobiliteit en water aan onze instrumenten. Onze 
instrumenten zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden en de netwerken waar we bij zijn 
aangesloten en waarin we actief zijn. Dat betekent, dat we de focuspunten, die we met de 
inhoudelijke programma’s hebben afgesproken (en die u vindt in het overzicht van bijlage 1a), met 
behulp van onze instrumenten proberen te bereiken. We sluiten in de formulering van onze doelen 
aan op de door de Verenigde Naties ontwikkelde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals). 
 
Een voorbeeld van onze strategische-inhoudelijke focus, op het gebied van onderwijs & 
arbeidsmarkt, is de Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL). Door de grote verschillen, met name 
in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens, is diploma-erkenning al jaren een complex 
probleem. Daarom kiezen we voor een focus op binationaal opleiden in plaats van op het achteraf 
erkennen van diploma’s. Het doel is dat gedurende de gehele schoolloopbaan de juiste Euregionale 
competenties aangeboden worden in de gehele onderwijsketen en (grens)belemmeringen 
opgeheven worden. 
 
Een ander voorbeeld is, dat alle EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen gaan 
aanpassen aan de nieuwe klimaatambities. Een oplossing hiervoor ligt bijvoorbeeld ook in 
energieopslag in waterstof voor de binnenscheepvaart of het zwaardere transport over de weg. 
Vanuit onze samenwerking met de partners vanuit het Memorandum of Understanding (MoU) 
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 Oost-Nederland en Münsterland wordt samengewerkt op het vlak van waterstof in de 
grensoverschrijdende waterstofalliantie, die door het Bezirk Münster is geïnitieerd. 
 
We versterken met onze herijkte Duitslandstrategie ook de samenhang tussen onze 
vooruitgeschoven post in Düsseldorf (Duitsland als belangrijkste partnerland; in het bijzonder de 
deelstaten NRW en Nedersaksen) en onze posten in Den Haag en Brussel. 
 
Het Europese programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 is financieel het 
grootste instrument om grensoverschrijdende opgaven te verwezenlijken. De nieuwgekozen 
beleidsdoelstellingen van dit programma sluiten naadloos aan op de ambities van onze beide 
provincies. Daarom stellen we onze strategie ook voor eenzelfde periode van het Europese 
Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) vast. 
 
Wij zijn van oordeel dat we met de Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers een goede basis 
hebben om de koers en inhoudelijke focus te bepalen voor onze grensoverschrijdende inzet de 
komende jaren. De voortgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt als het gaat om 
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, zorgt ervoor dat er nu ruimte is voor een meer 
inhoudelijke focus en een gerichtere lobby met onze Duitse partners richting Den Haag, Berlijn en 
Brussel. We zijn er van overtuigd dat we met deze inzet bij kunnen dragen aan de gewenste 
resultaten voor Oost-Nederland. 
 
5 Financiële consequenties 
 
De uitvoering van de Duitsland strategie past binnen de eerder door uw Staten vastgestelde 
financiële kaders. 
 
6 Proces en evaluatie 
 
Voor de uitvoering van de Duitslandstrategie hebben we de inzet van uw Staten nodig. Zo maken de 
politiek bestuurlijke contacten van uw Staten deel uit van het netwerk dat de basis vormt voor 
besluitvorming rondom grensoverschrijdende vraagstukken. Het leggen van deze contacten en het 
(uit-)bouwen van netwerken met politieke zusterpartijen vergroot de mogelijkheden voor een 
vruchtbare samenwerking. We nodigen u daarom graag uit om, waar mogelijk, deel te nemen aan 
grensoverschrijdende werkbezoeken en representatieve verplichtingen waarvoor u wordt 
uitgenodigd. 
 
We zullen u informeren over de voortgang in de uitvoering van de Duitslandstrategie. Ook zullen 
we de Duitslandstrategie periodiek tegen het licht houden en zo nodig actualiseren. De 
Duitslandstrategie is, zoals gezegd, een dynamisch document. Daarnaast is de gedachte, om samen 
met provincie Overijssel, in het najaar van 2021 een gemeenschappelijke Staten-sessie te 
organiseren waarin de integrale Public Affairs centraal staat en waar de grensoverschrijdende 
samenwerking met Duitsland ook aan bod komt. 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
John Berends - Commissaris van de Koning 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
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 Stijn van Wely - Plv. secretaris 
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•  Notitie Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers 
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DUITSLANDSTRATEGIE 2021-2027

Goede noabers

‘Samenwerken betekent over 
grenzen heen kijken. Dit is 
logisch binnen Nederland, en 
zou even logisch moeten zijn 
met Duitsland.’

Peter van ‘t Hoog – gedeputeerde provincie Gelderland
Roy de Witte – gedeputeerde provincie Overijssel
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Grensoverschrijdende samenwerking
Voor de realisatie van de ambities van de  
provincies Overijssel en Gelderland is het nodig 
om de grensoverschrijdende samenwerking  
met onze oosterburen te intensiveren en verder 
uit te bouwen. Uitdagingen op thema’s als 
economie, ecologie, energie, bereikbaarheid en 
leefbaarheid houden niet op bij de grens. Als 
grensprovincies hebben wij, naast een bijzondere 
ligging, ook een bijzondere verantwoordelijkheid 
om niet alleen naar binnen gericht te handelen, 
maar juist over de grens te kijken. Ontwikkelingen 
aan onze kant van de grens hebben effecten op 
de andere kant van de grens en andersom. Je 
moet er in gezamenlijkheid als goede noabers 
aan werken. Dan sta je sterker dan alleen. Na vijf 
jaar is het tijd om onze gezamenlijke strategie 
uit 2016 te herijken en de volgende stap in de 
grensoverschrijdende samenwerking te zetten.

De nieuwe Duitslandstrategie
Met deze vernieuwde strategie bouwen we  
verder aan de reeds bestaande structurele  
samenwerkingsverbanden. Maar, gestuurd  
vanuit de inhoud, geven we ook vorm aan 
nieuwe duurzame relaties met onze partners 
over de grens. Actuele doelstellingen en ambi-
ties vanuit onze opgaven bepalen de richting. 
Voor een daadkrachtige en effectieve aanpak 
vanuit de provincies is het nodig om op ambte-
lijk, bestuurlijk, maar ook op politiek niveau 
commitment te laten zien en actief bij te dragen 
aan het bereiken van onze doelen. Binnen onze 
provincies, binnen Nederland en richting onze 
Duitse partners. 

De samenwerking wordt gevormd en uitgevoerd 
met verschillende ‘instrumenten’. Deze worden 
in dit document nader beschreven en toegelicht. 
Een succesvol instrument is Grenspost Düsseldorf, 
waar de provincies Overijssel en Gelderland met 
Limburg, en sinds kort óók Zuid-Holland1, een 
permanente vertegenwoordiging hebben. 
De Grenspost is gehuisvest in het Consulaat-  
Generaal van het Ministerie van Buitenlandse 

1   
Zuid-Holland is als niet-grensprovincie met de in de provincie gelegen haven Rotterdam voor NRW een zeer belangrijke partner in het kader van de 
Rijn-Alpine-Corridor (onder andere Betuweroute en goederenvervoer via de Rijn). 

Zaken en vormt een permanente vertegenwoor-
diging van deze provincies in Düsseldorf. Van 
hieruit kunnen we de ingang bij de diverse 
Duitse overheden, instellingen en bedrijven 
bewerkstelligen.

Governance
De governance met Noordrijn-Westfalen (NRW) 
en Nedersaksen is uitgebreid. Op regerings-
niveau kennen we sinds 2019 een tweejaarlijkse 
regeringsconsultatie van het Rijk met dat van 
NRW, een grenslandagenda en een jaarlijkse 
grenslandconferentie. Hiermee kunnen thema’s 
in de grensoverschrijdende samenwerking met 
Duitsland nu gemakkelijk op het hoogste niveau 
aangekaart en op de agenda worden gezet. 
 
INTERREG
De komende jaren staan in het teken van  
omvangrijke transities. Deze vragen onze 
aandacht én zijn een economische kans waarop 
we moeten inspelen om onze gezamenlijke 
concurrentiepositie in het grensgebied te 
versterken. Het grootste financiële instrument 
dat we daarbij in de samenwerking met  
Duitsland kunnen inzetten, is het Europese 
programma INTERREG VI A Deutschland- 
Nederland 2021-2027. De nieuw gekozen 
beleidsdoelstellingen (innovatiever, groener en 
koolstofarmer Europa, samenwerken aan een 
verbonden grensgebied, socialer en inclusiever 
en een Europa dichter bij de burger) van dit 
programma sluiten naadloos aan op de ambities 
van beide provincies. Daarom stellen we deze 
strategie ook voor eenzelfde periode van het 
Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK 
2021-2027) vast.

Met programma’s en eenheden zijn prioritaire 
dossiers gedestilleerd en is de nut en noodzaak 
van de samenwerking op bestuurlijk en ambte-
lijk niveau voor het bereiken van onze opgaven 
besproken. Deze opgaven samen met onze 
Duitse partners te bereiken, vergt intensief 
ambtelijk, bestuurlijk en politie ksamenspel. 

Samenvatting Duitslandstrategie 2021-2027

provincie Gelderland – provincie Overijssel

www.grenspostdusseldorf.nl

http://www.grenspostdusseldorf.nl
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2   
Provincie Gelderland hanteert de koppeling met de Sustainable Development Goals. Dit is op dit moment nog niet het geval voor Provincie Overijssel.  

De nieuwe Duitslandstrategie vormt hierin een 
inhoudelijk kompas en geeft hand- 
vatten mee met welke instrumenten en structuren 
grensoverschrijdend de komende jaren gewerkt 
kan worden. 

Een overzicht van de visie en de ambities van 
alle programma’s en eenheden is weergegeven 
in de bijlagen, waarbij ook een koppeling is 
gemaakt met de inzet van de verschillende 
instrumenten alsook onze bijdrage aan de 
Sustainable Development Goals (de 17 SDG’s).2
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De afgelopen jaren hebben wij vanuit dit 
vertrekpunt veel bereikt en hier grenzeloos 
met onze buren aan gewerkt. Echter, grens-
overschrijdende samenwerking blijft een zaak 
van lange adem. Er staat ons nog veel te doen. 
Daarin worden wij ook steeds weer met nieuwe 
grensoverschrijdende uitdagingen geconfron-
teerd waarop wij, naast de structurele thema-
tische aanpak, flexibel moeten inspelen. De 
wereld, Duitsland, Nederland bevinden zich op 
het moment van schrijven nog in de Covid-19 

pandemie.  De landsgrens is weer voelbaar 
geworden in ons dagelijks leven. Eens te meer 
is gebleken dat de zorgen voor onze burgers, 
onze bedrijven en onze omgeving, zich niet tot 
de provincie- of landsgrenzen beperken. Nut en 
noodzaak van samenwerking met partners om 
ons heen is helder. Wij geven in de coalitie- 
akkoorden ook uitdrukking aan de noodzaak  
om de grensoverschrijdende samenwerking 
voort te zetten en verder uit te bouwen.

In 2016 stelden de provincies Overijssel en Gelderland op verzoek van beider Provinciale 

Staten gezamenlijk een Duitslandstrategie op. Dit hebben ze gedaan in het besef dat 

“maatschappelijke vraagstukken zoals demografische ontwikkelingen (vergrijzing,  

migratie, urbanisatie), economische ontwikkelingen, klimaatverandering, digitalisering en 

robotisering, een internationale dimensie geven aan de uitvoering van onze kerntaken. 

Iedere overheid ziet zich, elk vanuit een eigen rol en specifieke omstandigheden, hiervoor 

geplaatst. Goed omgaan met deze vraagstukken vraagt in letterlijke en figuurlijke zin om 

over grenzen heen te denken en te stappen. Het vraagt om denken en doen vanuit een 

internationaal perspectief.” 

Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

Dashboard Covid-19 border area – Grenspost Düsseldorf

3   
Duitsland strategie Overijssel Gelderland 2016 

4  
Dashboard Covid-19 border area, retrieved from website on 27th May 2021:  tinyurl.com/yp6rvppf  

1. Inleiding

3

4

http://tinyurl.com/yp6rvppf
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Snelle ICE treinverbindingen tussen Randstad – Rhein Ruhr – Frankfurt 

In deze samenwerking is de verhouding en het 
netwerk met de goede noabers cruciaal. Met 
goede noabers ga je in gesprek, je bent oog 
en oor voor elkaar, je helpt als er nood aan de 
man is en je spreekt elkaar er ook op aan als 
het minder goed gaat. Het allerbelangrijkste: je 
vertrouwt elkaar. Het gezamenlijk vertrouwen 
helpt ons de komende jaren vanuit Oost- 
Nederland de volgende stappen te zetten met 
onze oosterburen.

Nu grensoverschrijdende samenwerking steeds 
meer onderdeel is geworden van het lopende 
beleidsproces, is er ruimte voor een meer  
strategisch-inhoudelijke focus en verdere 
verkenning van gezamenlijke lobbythema’s met 
de deelstaten NRW en Nedersaksen richting 
Den Haag, Berlijn en Brussel. Dit biedt ons weer 
nieuwe kansen om onze provinciale ambities te 
verwezenlijken. In september vorig jaar hebben 
we vanuit Gelderland in de Public Affairs notitie 5

en vanuit Overijssel in de Integrale Public Affairs 
Agenda en Europa en Duitslandagenda 6   
Provinciale Staten laten weten waar we vanuit 
lobby in de samenwerking met Duitsland in de 
komende jaren de focus op leggen. Met onze 
nieuwe strategie pakken we de totale inhoud op 
om vanuit de breedte de samenwerking verder 
gestalte te kunnen geven.

Leeswijzer
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 onze  
gezamenlijke aanpak. Na een overzicht van ons 
instrumentarium in hoofdstuk 3 volgt in hoofd-
stuk 4 het inhoudelijke deel. Hier wordt de focus 
per opgave voor de provincie Gelderland en de 
focus per opgave voor de provincie Overijssel 
uiteengezet. In de bijlage volgt een schematische 
weergave van visies en ambities van alle pro-
gramma’s en eenheden per provincie. Afsluitend 
volgt een korte terugblik op de vorige Duitsland- 
strategie uit 2016.

Om onze ambities internationaal onder de  
aandacht te kunnen brengen, zetten we de taal 
van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in. 

5   
Gelderland verbindt - PS 2020-575

6   
PS 2021/1101554

7   
Provincie Gelderland hanteert de koppeling met de Sustainable Development Goals. Dit is op dit moment nog niet het geval voor provincie Overijssel.

Door de taal van de SDG’s te gebruiken, willen we 
andere organisaties ook inspireren om hieraan 
mee te doen. We laten zo zien dat we in de samen-
werking met onze Duitse partners, bijdragen aan 
de 17 SDG’s van de Verenigde Naties.7  
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Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

2. Aanpak

De provincie Overijssel kent in de grensover-
schrijdende samenwerking daarbij een bijzondere 
ligging in vergelijking met de overige grensprovin-
cies. Overijssel deelt haar grens met twee Duitse 
deelstaten – Nedersaksen én NRW. Daarnaast 
ligt Overijssel op het snijvlak tussen de zuidelijke 
samenwerking met de provincies Gelderland en 
Limburg en de noordelijke samenwerking met 
Friesland, Groningen en Drenthe. Dit gegeven 
brengt een verantwoordelijkheid, namelijk oog te 
hebben voor de algehele (thematische)  
ontwikkelingen in het gehele grensgebied met  
Duitsland, verschillen van aanpak te overbruggen 
en netwerken met elkaar te verbinden. De  
provincie Overijssel handelt daarbij vanuit de 
overtuiging van een “goede noabarschap”. Wij zijn 
ervan overtuigd dat een gezamenlijk optreden 
langs de gehele grens met Duitsland een grotere 
impact en meerwaarde heeft dan als twee van  
elkaar losgekoppelde delen. We realiseren 
ons hierbij ook dat iedere deelstaat haar eigen 
dynamiek én wettelijk en bestuurlijk kader kent. 
Als goede buren gaan wij hierover ook in gesprek, 
zoeken de verbinding tussen de systemen, zoeken 
naar pragmatische oplossingen en kansen.

Ook voor de provincie Gelderland is de ligging 
beleidsrelevant, al gaat het bij Gelderland om 
een tweedeling in de relatie met NRW. Aan de 
grens met Duitsland is het zuidelijke deel van 
Gelderland een dichtbevolkt stedelijk gebied 
met een hoog niveau van voorzieningen. Daar 
is de verbinding met de buren nadrukkelijk deel 
van de corridor tussen Randstad en Rhein-Ruhr, 
als onderdeel van de Europese Ten-T-corridor 
Rhine-Alpine met grote economische belangen. 
De Rijn – als grens van het Romeinse Rijk tussen 
Noord en Zuid, nu vooral verbinding tussen Oost 
en West – speelt een grote rol op diverse terreinen 
als hoogwaterbescherming en goederentransport. 
Maar dat de rivier, als gevolg van klimaatverande-
ring, meer en meer een regenrivier wordt, ver-
groot ook de kwetsbaarheid van de aan die rivier  
verbonden systemen.

In nauwe verbinding met de inhoudelijke een- 
heden en programma’s zullen we inzetten op 
het tot stand brengen van een duurzame relatie 
met onze partners over de grens, waarbij de 
doelstellingen en ambities vanuit onze opgaven 
de richting bepalen. Voor een daadkrachtige en 
effectieve aanpak is het nodig om zowel amb-
telijk, bestuurlijk als ook op politiek niveau het 
commitment te laten zien. We willen de verbin-
ding met de programma’s en vakinhoudelijke 
eenheden in de komende periode nog verder 
standaardiseren, zodat uiteindelijk het grens-
overschrijdende aspect bij ieder beleidsstuk een 
logische vraag vormt en daarbij een antwoord 
ook noodzakelijk wordt. Zo zetten we blijvend in 
op grensontkennend werken.

We blijven investeren in duurzame binnen-
landse en grensoverschrijdende betrekkingen 
en stimuleren en ondersteunen vanuit een 
breed instrumentarium grensoverschrijdende 
initiatieven en projecten. Wij benutten nieuwe 
kansen in Düsseldorf, Den Haag en Brussel en 
bevorderen de onderlinge samenwerking aldaar 
ook met onze Duitse partners. Daarbij zullen wij 
maximale inzet plegen op voor ons belangrijke 
fondsen ten behoeve van deze samenwerking. 
De nieuwe Duitslandstrategie vormt binnen 
de nieuwe MFK-periode onze leidraad voor de 
samenwerking met Duitsland. Daarbij staat de 
Duitslandstrategie in nauwe samenhang met 
de Europa- en Duitslandagenda en verbinden wij 
onze activiteiten waar opportuun aan de (Integra-
le) Public Affairs agenda van Den Haag, Brussel 
en Grenspost Düsseldorf. Concrete acties die 
daarmee samenhangen zullen integraal in een 
werkplan vanuit en met de programma’s worden 
beschreven en maken daarom geen onderdeel uit 
van deze strategie.

In de vorige Duitslandstrategie investeerden we gezamenlijk in het opbouwen van 

duurzame relaties met zowel de bewoners van het grensgebied, de maatschappelijke  

instellingen, overheden als het mkb. Onze hernieuwde strategie bouwt hierop verder, 

maar we kiezen daarbij voor meer inhoudelijke focus en stellen daarmee de kaders voor 

onze grensoverschrijdende inzet. 
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Bij de Achterhoek gaat het veel meer om een 
relatie met een relatief vergelijkbaar peri-urbaan 
gebied aan de andere zijde van de grens, met 
kleinere steden en daartussen veelal agrarisch 
georiënteerde gebieden met verspreid liggende 
maakindustrie.
Dat vraagt om beleidsontwikkeling in de relatie 
naar de buren, die bepaald niet van het type 

one-size-fits-all is. Daarbij houden we rekening 
met de verschillen aan onze en aan de andere 
kant van de grens. En deze beleidsontwikkeling 
is - om succesvol te kunnen zijn - altijd verbonden 
met een stevige basis aan zowel de binnenlandse 
samenwerking met Gelderse gemeenten als de 
aangrenzende provincies Overijssel en Limburg.
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Overijssel – Gelderland – Nedersaksen – Noordrijn-Westfalen
Atlas grensoverschrijdende samenwerking
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Beleidsbeïnvloeding 
Het beïnvloeden van beleidsdiscussies in  
Nederland en Duitsland alsook van Europese 
wet- en regelgeving, is een instrument dat een 
grote rol kan spelen bij het verwezenlijken van 
onze prioriteiten. Dit is een instrument dat wij 
per dossier en prioriteit samen met de betref-
fende partners, bijvoorbeeld in Interprovinciaal
Overleg (IPO-verband), met de regio’s, samen-
werkingsverbanden zoals de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten (VNG) of Duitse 
stakeholders inzetten. Daarbij hebben wij waar 
mogelijk en zinvol aandacht voor de integraliteit 
tussen de verschillende posten Den Haag,  
Düsseldorf en Brussel. Grensoverschrijdende 
lobby’s zijn vaak complexer dan puur binnen-
landse vraagstukken, en kenmerken zich door 
op meerdere schaakborden tegelijk in Den Haag, 
Hannover, Düsseldorf, Berlijn en Brussel te spelen.

Financiering en projecten
Het Europese programma INTERREG A  
Deutschland-Nederland is het belangrijkste 
financiële instrument voor de provincies om 
– ondersteund door de beschikbaar gestelde 
cofinanciering – mede invulling te geven aan ons 
beleid. Hiermee geven we met onze Duitse part-
ners concrete invulling aan onze opgaven (o.a. 
stikstofaanpak, Covid 19, klimaatopgave etc.). 
Op het moment van schrijven van deze strategie 
wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe 
programma INTERREG VI A Deutschland- 
Nederland 2021-2027 en staan wij aan de voor-
avond van de nieuwe Europese begrotingscyclus 
(Meerjarig Financieel Kader).

Het nieuwe INTERREG A-programma D-NL zal zich
blijven richten op het bevorderen van innovatie 
en het bevorderen van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen inwoners en instellingen.

In het nieuwe programma zal meer nadruk  
gelegd worden op projecten die bijdragen aan 
een koolstofarme en circulaire economie en 
klimaatadaptatie (uitgangspunten van de ‘Green 
Deal’). Het nieuwe INTERREG A programma 
wordt vastgesteld voor 7 jaar, van 2021-2027. 
Daarom zetten we deze strategie ook in voor 
dezelfde periode.

Regiodeal
In de Regiodeal werken Rijk en regio samen aan 
een betere woon- en leefomgeving voor  
bewoners en ondernemers in de regio. Het Rijk
investeert in totaal € 950 miljoen voor de maat-
regelen. In 2019 is een bedrag van respectieve-
lijk € 20 en € 30 miljoen toegekend aan de  
Regiodeal Achterhoek en Regiodeal Twente. 
Beide regiodeals kennen verschillende projecten 
die in het teken staan van grensoverschrijdende 
samenwerking en zijn voor een groot deel stra-
tegisch aan het Memorandum of Understanding 
(MoU) Oost-Nederland – Münsterland gekop-
peld. De provincie Overijssel en provincie 
Gelderland leveren hieraan ook een flinke 
bijdrage. De rest van de financiering komt van 
de Achterhoekse en Twentse gemeenten, het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Bij het uitvoeren van onze Duitslandstrategie zetten wij verschillende instrumenten in. Het 

gaat onder andere om kennis- en informatie-uitwisseling, netwerken en financiering. Ons 

kader en leidraad voor de grensoverschrijdende samenwerking waarlangs wij de inhoud 

vormgeven, zijn de strategische samenwerkingsagenda’s met bijbehorende afstemmings- 

en sturingsstructuren. Hieronder geven wij inzicht in de instrumenten die op dit moment 

het meest relevant zijn.

Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

3. Instrumentarium
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Samenwerkingsagenda’s met vaste  
governancestructuren
Mede door de coalitie- en regeerakkoorden 
van Nederland, NRW en Nedersaksen uit 2017 
heeft grensoverschrijdende samenwerking een 
flinke impuls gekregen. Er is de afgelopen jaren 
gewerkt aan een samenwerkingsagenda met 
zowel NRW als met Nedersaksen. Deze agenda’s 
krijgen vorm met een governancestructuur, die 
door een multi-level aanpak wordt gekarakte- 
riseerd. Dat wil zeggen dat aan Nederlandse  
zijde het Rijk, de provincies en gemeenten en 
aan Duitse zijde de deelstaatregeringen  
(Staatskanzleien), Bezirksregierungen,  
Landesamt für regionale Landesentwicklung 
(Nedersaksen) en gemeenten (vertegenwoor-
digd door de Euregio’s) een gezamenlijke  
agenda kennen die zich richt op prioritaire 
thema’s. 
Voor de Grenslandagenda met NRW betreft  
het de thema’s:
•  Arbeidsmarkt
•  Onderwijs
•  Mobiliteit
•  Veiligheid

De samenwerkingsagenda van de Noord-Oos-
telijke provincies met Nedersaksen richt zich op 
een zestal thema’s:
•  Economie en Handelsbevordering
•  Arbeidsmarkt
•  Onderwijs en Taal
•  Energie en Klimaat
•  Infrastructuur en Bereikbaarheid
•  Water en Natuur

Daarnaast bestaan ook thematische samenwer-
kingsverbanden. Goede voorbeelden hiervan zijn:
•   Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke 

Ordening in de Ondercommissies Noord en 
Zuid

•   Mobiliteitsoverleg (Mobility NL-NRW)
•   Structurele milieusamenwerking met  

het ministerie MULNV NRW en Overijssel,  
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Op bestuurlijk niveau vormen in nauwe  
samenhang met onderstaande structuur (zie 
afbeelding 1 en 2 op pagina 24) niet meer weg te 
denken overleggen:
•   3+3 overleg (CdK’s Overijssel, Gelderland, 

Limburg en de Regierungspräsidentinnen 
van de Bezirke Münster, Düsseldorf en Köln)

•   Triloog (staatssecretaris van BZK, de  
Chef der Staatskanzlei van Nedersaksen en 
de CdK van Groningen namens de provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel)

•   4+1 overleg (CdK’s Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Ministerpräsident 
Nedersaksen)

1e Grenslandconferentie – Venlo

Samenwerkingsagenda 
Oost-NL – Münsterland
Belangrijk speerpunt van de vorige Duitsland-
strategie was een intensivering van de contacten 
met de Kreise. Dat hebben we als provincies 
voor de samenwerking met het Münsterland 
samen met de gemeenten in Twente en  
Achterhoek vorm kunnen geven. Op 14 december 
2018 is in Warendorf de samenwerkingsagenda 
Oost-Nederland - Münsterland ondertekend 
door Overijssel, Gelderland, Twente en  
Achterhoek, vier Kreise, de stad Münster en de 
Bezirksregierung Münster. Het proces is onder-
steund en begeleid door de Euregio. In deze 
samenwerkingsagenda werken we aan concrete 
projecten, spelen in op trends en ontwikkelingen 
en doen aan gezamenlijke belangenbehartiging. 

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, 
bereikbaarheid en (eu)regionale economie zijn 
belangrijke thema’s. Deze samenwerkings- 
agenda dient inmiddels als voorbeeld voor de 
gehele grensregio Nederland-Duitsland als het 
gaat om het pragmatisch oplossen van knelpun-
ten en pakken van gezamenlijke kansen voor 
de grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit 
Gelderland wordt nu samen met Limburg  
onderzocht of op deze wijze ook de samen-
werking met de Kreise in het Bezirk Düsseldorf 
opgepakt kan worden. Vanuit Overijssel verken-
nen wij eveneens de mogelijkheden voor samen- 
werking met het aangrenzende Graftschaft  
Bentheim. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de provincie Drenthe.

MoU Oost Nederland–Münsterland
Bron: Kreis Warendorf



24 25DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL

Netwerken en kennisuitwisseling
Voor de samenwerking met Duitsland is  
‘netwerken’ essentieel. Dat betekent aansluiten 
bij netwerken in het kader van grensoverschrij-
dende samenwerking en het opbouwen van een 
eigen netwerk in de vorm van contacten en  
relaties. Beiden spelen een belangrijke rol in het 
verwezenlijken van onze prioriteiten en ambi-
ties. Zo zijn Europese en grensoverschrijdende 
netwerken belangrijk voor het ophalen van 
relevante kennis, informatie en het uitwisselen 
van best practices. Daarnaast is aansluiting 
bij netwerken een manier om contacten op te 
doen. Deze contacten kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van projecten en het identificeren 
van relevante projectpartners. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een warm en goed contact met 
de Fortbildungsakademie van het Land NRW. 
In samenwerking met dit opleidingsinstituut 
voor ambtenaren van NRW stellen we seminars 
samen en worden we betrokken bij de jaarlijkse 
(Benelux) training Interculturele communicatie in 
Aken. Vanuit ons netwerk volgen we de politieke en
regionale ontwikkelingen in NRW en Nedersaksen 
die van belang zijn voor Oost-Nederland.

Hieronder een aantal voorbeelden van de voor 
ons naast de samenwerkingsverbanden  
relevante netwerken:

Grensoverschrijdende instanties: de 
Euregio’s
De EUREGIO is sinds 1958 actief in de opbouw 
en het versterken van een grenzeloze samen-
werking in het Nederlands-Duitse grensgebied. 
De basis daarvoor is het grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband van 129 Nederlandse 
en Duitse gemeenten, (Land-)Kreise en  
waterschappen. Ten zuiden van EUREGIO is 
de Euregio Rijn-Waal actief, met als leden vele 
Gelderse gemeenten, maar ook gemeenten uit 
Limburg en Noord-Brabant. De EUREGIO  
(Gronau) en Euregio Rijn-Waal (Kleve) zijn voor 
ons belangrijke partners als het gaat om grens-
overschrijdende samenwerking. Deze Euregio’s 
besteden al lange tijd veel aandacht aan het 
informeren van inwoners en bedrijven over de 
(juridische) gevolgen van wonen en werken over 
de grens. Dit maakt het vanzelfsprekend dat we 
de Grensinformatiepunten (GIP’s), die bij deze 
Euregio’s zijn ondergebracht, nu ook structureel 
financieren.

Association of European Border Regions 
(AEBR)
De AEBR is een belangrijke speler als het gaat 
om grensoverschrijdende samenwerking in de 
Brusselse arena. Dit jaar bestaat deze organisa-
tie 50 jaar. Als Europese organisatie telt zij circa 
100 leden uit heel Europa en vertegenwoordigt 
de grens- en grensoverschrijdende regio’s in 
Europa. Daarnaast vormt de AEBR een plat-
form voor kennisuitwisseling en samenwerking 
tussen partners met ervaringen en oplossingen 
voor barrières en kansen in grensregio’s.  
Gelderland en Overijssel zijn lid van de AEBR. 
De AEBR organiseert voor haar leden informatieve 
bijeenkomsten zoals over INTERREG A. De AEBR 
initieert ook B-Solutions projecten in opdracht 
van de Europese Commissie. In deze B-Solutions  
projecten worden oplossingen gezocht voor  
concrete problemen aan de grens die voort-
komen uit regelgeving.

Expertgroep / Expertenausschuss  
Rijnlandinstituut
Het Rijnland Instituut is een kennisinstituut  
voor regionale ontwikkeling met verschillende  
partners in Noord-Oost-Nederland en  
Noordwest-Duitsland. Het netwerk stimuleert 
kennisontwikkeling, -deling en -toepassing door 
én voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en
mbo). Dankzij contacten met de regionale 
beroepenvelden vindt dit plaats in samenwer-
king met overheid, onderwijs, ondernemers en 
inwoners. Het instituut wordt bijgestaan door 
een expertgroep/Expertenausschuss met leden 
uit het euregionale bedrijfsleven en de euregio- 
nale overheden. Het doel van de expertgroep 
is het instituut te adviseren over de ontwikke-
ling en uitvoering van de grensoverschrijdende 
projecten, het inbrengen van werkveldspecifieke 
expertise en het agenderen van mogelijke 
onderzoeken en projecten.

Schematische weergaven van de samenwerkingsagenda’s en bijbehorende  
governancestructuren

AFBEELDING 1
Weergave Governance Samenwerkingsagenda NRW-NL

Regeringsconsultatie 
NRW – NL
MP’s, MBEI, StasBZK, 

vakministers

Minimaal 1x per 2 jaar

Coördinatieteam

StK en Regierungsbezirke 

NRW, Euregio’s, 

Grensprovincies, BZK, BZ, 

Benelux

4x per jaar

Ambtelijk

AFBEELDING 2
Weergave Governance Samenwerkingsagenda Nedersaksen-NL

Bestuurlijk aansturings-
team

MBEI, StasBK, CdK,  

MWIDE

Frequentie en deelname 

vakministers/gedeputeer-

den naar bevind van zaken

Bestuurlijk

Thematische 
bilaterale overleggen

• Mobiliteit

• Onderwijs

• Arbeidsmarkt

• Veiligheid

• Ruimtelijke ordening

 (NDCRO)

• Milieu

• Overige onderwerpen

Thematische bilaterale 
overleggen

• Econimie en Handelsbevordering

• Arbeidsmarkt, Onderwijs en Taal

• Energie en Klimaat

• Infrastructuur en Bereikbaarheid

• Water en Natuur

Triloog 

StasBZK, MB, CdK, zonodig 

Vakministers Nds/NL

1 à 2 x per jaar

4+1 treffen 

MP Nedersaksen, 4 CdK’s

Vakministers Nds/NL

1 x per jaar

Begleitungsgruppe 

Grensprovincies, BZK/BZ, Stk en MB

2 x per jaar

Kernteam 

Grensprovincies, BZK/BZ

2 x per maand

Bestuurlijk / Ambtelijk

Grenslandconferentie 

CdK’s grensprovincies, 

RP’n Regierungsbezirke, 

vz’s Euregio’s, MBEI,  

stasBZK, SG-Benelux,  

optioneel: Vakministers/ 

gedeputeerden NRW/NL

1x per jaar

Bestuurlijk

Bestuurlijk
A

m
btelijk
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Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

Prioritaire thema’s  

De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot. Of het nu gaat om energie, mobiliteit,  

landbouw, natuur, wonen of werken, het raakt elkaar allemaal. We geloven dat we de  

grote uitdagingen die voor ons liggen, alleen gezamenlijk en integraal kunnen oplossen. 

En dus samen met onze partners. In dit hoofdstuk kijken we per provincie hoe we in 

samenwerking met onze Duitse partners deze ambities voor de komende zeven jaar vorm 

willen geven.

Overzichten van de grensoverschrijdende ambities per provincie en welke middelen,  

netwerken en instrumenten worden ingezet om de samenwerking verder te bestendigen, 

zijn ook in bijlagen 1a en 1b opgenomen.

4. Focus per provincie

provincie Gelderland

provincie Overijssel

Ooijpolder en Nijmegen gezien vanaf 550 meter hoogte
© Vosfoto

De 3 Zwolse IJsselbruggen
© Ben Vulkers -Cloudshots-



28 29DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL

Samenwerking in uitvoering

Samenwerking door INTERREG-projecten

Oriënteren op samenwerking

Samenwerking op dit moment niet opportuun

4.1 Samen voor Gelderland 

Weerbaarheid (Ondermijning en Arbeidsmigranten)

Achterhoek

Arnhem-Nijmegen

4.2 Duurzaam

Energietransitie

Klimaatadaptatie 

Water

Stikstof

4.3 Natuur en Cultuur

Recreatie en Toerisme

Cultuur & Erfgoed

Natuur

Agrifood

Vrijheid

4.4 Gezond, Veilig, Schoon en Welvarend

Leefbaarheid

Wonen

Sport

Gezonde en veilige leefomgeving

4.5 Economie en Mobiliteit

Economie

Circulaire economie

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Mobiliteit

Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

De prioritaire thema’s voor de provincie Gelderland zijn:Focus per opgave
provincie Gelderland
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In deze Duitslandstrategie richten we ons met name op de gebiedsagenda’s Achterhoek en Arnhem-
Nijmegen, omdat hier de noodzaak van samenwerking met Duitsland alleen al door de geografische  
ligging wordt bepaald.

Achterhoek
De Achterhoek werkt nauw samen met de Kreis Borken. De Achterhoek heeft een governance- 
structuur met board en thematafels, waarbij overheidsinstanties, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties gezamenlijk sturing geven aan de agenda van de regio. Bijvoorbeeld de Kreis Borken 
is ook vertegenwoordigd bij de thematafel mobiliteit en bereikbaarheid. Daarnaast krijgt de grens-
overschrijdende samenwerking in de Achterhoek en Kreis Borken gestalte door het vrijwillig  
samenwerkingsverband Grenzhoppers.

Arnhem – Nijmegen
De regio Arnhem Nijmegen heeft haar samenwerking met de 18 gemeenten geïntensiveerd via 
samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR Arnhem-Nijmegen). De GMR 
heeft een agenda opgesteld. Deze agenda wordt nu uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking zullen 
provincie, regio en The Economic Board ook kansen voor de samenwerking met Duitsland gaan 
verkennen en intensiveren.

Weerbaarheid (Ondermijning en Arbeidsmigranten)

Gebiedsagenda’s en Regiodeals

4.1 Samen voor Gelderland
Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grensoverschrijdende fenomenen rondom 
ondermijning. Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen om ook preventieve (bestuurlijke) 
mogelijkheden op te sporen. In 2021 wordt in het kader van de grenslandagenda een eerste 
fenomeenonderzoek gedaan, gericht op de inzet van arbeidsmigranten en de rol van de grens 
hierin. Door de Covid-19 crisis zijn arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten onder 
de aandacht gekomen.

Zimmelinksdiek, Meddo
© Judith te Winkel
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4.2 Duurzaam Energietransitie

Klimaatadaptatie

Water
Gelderland grenst aan de oostzijde aan Duitsland. Zowel op het gebied van droogte, veiligheid tegen 
overstromingen en waterkwaliteit is er een directe afhankelijkheid van Duitsland. De samenwerking 
geven we niet alleen vorm door bilaterale contacten, maar ook door deel te nemen aan samen- 
werkingsverbanden. Voor het thema droogte blijkt het echter niet altijd eenvoudig de juiste Duitse 
collega’s aan tafel te krijgen. Daarom moeten we op zoek naar het gedeelde belang, om de  
wederkerigheid in de samenwerking tot stand te brengen. Hierbij wordt gedacht aan afstemming 
met de betrokken waterschappen voor een meer structurele samenwerking op een hoger niveau 
met de juiste Duitse partner. Er zijn verschillende werkverbanden actief waarin de samenwerking 
gestalte krijgt.

Het programma klimaatadaptatie is een integraal programma. In het Delta Plan Ruimtelijke  
Adaptatie (DPRA), geïnitieerd door het Rijk om urgente plannen op het gebied van klimaatadaptatie 
aan te pakken, zijn zogenaamde werkregio’s opgezet. Twee van de werkregio’s zijn de Achterhoek 
en het Rijk van Maas en Waal. Deze werkregio’s delen een grens met Duitsland. Daarom zit hier een 
Duitse dimensie aan vast gezien de vraagstukken rondom droogte en stikstof.

Op dit moment heeft het programma klimaatadaptatie nog geen contacten met Duitse partners. 
Het belang om op termijn de samenwerking op het gebied van droogte en stikstof te versterken met 
de oosterburen is duidelijk.

Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in het directe grensgebied, richten we ons op het 
aanboren van nieuwe contacten vooral met Duitse instanties op het gebied van duurzame energie. 
Voor de toekomst ligt de focus op samenwerking op het gebied van waterstof en batterijopslag. 
Hiervoor werken we samen met onze oosterburen een propositie uit.

Stikstof
Voor de provincie Gelderland is het nu belangrijk om op provinciaal niveau de stikstofdepositie 
omlaag te krijgen. Voor het programma stikstof is het belangrijk een goede relatie en verstandhouding 
met de oosterburen te gaan onderhouden, vooral voor het uitwisselen van informatie. In Nederland 
en Duitsland geldt andere nationale wetgeving rondom stikstof, maar op Europees niveau moeten 
we uiteindelijk aan dezelfde regels voldoen. Daarom is het op de korte en middellange termijn nood-
zakelijk om een goed contact te gaan onderhouden met onze oosterburen en best practices met 
elkaar te delen.

Drijvend Zonnepark Lingewaard – NEXTGarden, Bemmel
Bron: provincie Gelderland
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4.3 Natuur en Cultuur Recreatie en Toerisme

Cultuur en Erfgoed

Natuur

Agrifood

Vrijheid

Zowel de Nederlandse als ook de Duitse overheden hechten veel waarde aan cultuur. In de komende 
periode willen we onze netwerken inzetten om de grensoverschrijdende culturele samenwerking 
verder vorm te geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland 
en Münsterland, en het zo ook aan de Euregio’s te koppelen. Verder willen we initiëren, dat via  
INTERREG A, projecten op het gebied van cultuur en erfgoed worden gerealiseerd.

De provincies hebben in de laatste jaren een sterk toegenomen verantwoordelijkheid voor het 
natuurbeleid gekregen. Op het moment van het schrijven van de Duitsland strategie zijn er nog geen 
nauwe banden met Duitse partners. Stikstof is schadelijk voor natuur en biodiversiteit. Als provincie 
zijn we verplicht Natura 2000 gebieden te beschermen. We willen op de lange termijn samen met 
onze Duitse partners concrete afspraken maken, hoe we de stikstof depositie in de Natura 2000 
gebieden in de Achterhoek en in Arnhem/Nijmegen omlaag kunnen brengen.

De samenwerking met Duitse partners op het gebied van duurzame landbouw is beperkt. We willen 
de samenwerking verder intensiveren door INTERREG A projecten te stimuleren, die zich richten op 
de verduurzaming in de landbouw. Verder willen we gesprekken met de Duitse Landwirtschafts-
kammer in Borken en Münster voeren om de thema’s korte voorzieningsketen, stalsystemen, 
emissiereductie, managementmethoden en de biologische landbouw te verkennen om zo verdere 
uitwisseling te stimuleren.

De begrippen-shift van bevrijding naar vrijheid is belangrijk. Hierdoor wordt het mogelijk een brug te 
slaan naar onze Duitse partners, en kunnen we samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Tot nu toe heeft 
het programma Vrijheid geen of nauwelijks contacten met Duitse partners. Maar door de begrippen-
shift is er een mogelijkheid gecreëerd om nu de verbinding te zoeken. Ook kan de relatie naar  
democratie en rechtstaat gelegd worden. 

De Duitse gast heeft de afgelopen jaren massaal de vakantiemogelijkheden in Gelderland  
ontdekt. Toeristische grensoverschrijdende samenwerking vindt ook plaats tussen de Hanzesteden 
in Overijssel en Gelderland en de Duitse ‘Rheinische’ Hanzesteden. Aanzet voor deze samenwerking 
is eveneens een INTERREG-project, genaamd  ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – 
toen en nu’, waarin 14 Hanzesteden samenwerken. Deze vormen van grensoverschrijdende 
samenwerking, die veelal op regionale schaal plaats vinden, zullen ook in de toekomst worden 
gestimuleerd.

INTERREG V A – project Oranjefietsroute
Bron: provincie Gelderland
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4.4 Gezond, Veilig, Schoon
en Welvarend

Leefbaarheid

Wonen
Het programma wonen is een integraal programma en raakt meerdere dimensies, die ook in de  
samenwerking met Duitsland van belang zijn. Het gaat om inzet van circulaire en duurzame  
materialen in de woningbouw, stikstof en huisvesting van arbeidsmigranten.

De provincie Gelderland gaat dit jaar een vervolg geven aan een eerder gehouden onderzoek om 
verhuisstromen van het Westen naar het Oosten beter in kaart te brengen. Het onderzoek van nu is 
gerelateerd aan de Covid-19 pandemie. Hierbij worden ook grensgemeentes en Duitsland betrokken. 
Onderzocht wordt dan hoeveel mensen vanuit Nederland naar Duitsland verhuizen en andersom.  
Dit onderzoek willen we ook terug laten komen in de Grenslandmonitor, zie ook www.grenslanders.nl.

We zijn een grensprovincie met veel grensgemeentes. Vanuit de provincie Gelderland stimuleren 
we grensoverschrijdende initiatieven om daarmee de leefbaarheid in de Oost-Nederlandse-Duitse 
grensregio te versterken ongeacht de landsgrenzen. We blijven investeren in de opbouw van een 
duurzaam grensoverschrijdend zorglandschap (publieke voorzieningen) door samenwerking met 
en tussen Nederlandse partners binnen de zorgketens te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om 
de acute alsook de structurele zorg. We zien de grensregio vooral als kans, en niet als een belem-
mering. Het is van belang dat concrete projecten, ook met behulp van INTERREG A worden gere-
aliseerd. Hierbij gaat hem om projecten die de sociale cohesie en onderliggende verbondenheid 
steunen. Op dit moment zijn er vanuit het programma leefbaarheid geen directe contacten met 
Duitse partners. 

Sport
Met onze beleidsagenda Gelderland Sport! willen we mensen verbinden, mensen van jong tot oud 
aanzetten tot bewegen, samenwerking in de sport stimuleren en een toekomstbestendige sport- 
omgeving creëren. Sport verbroedert ook letterlijk over grenzen heen. Om de bovengenoemde 
doelen te behalen worden we betrokken bij de organisatie van grote internationale evenementen, 
zoals het WK volleybal en de European Company Games. Ook willen we contact leggen met de EADS 
(Europäische Akademie des Sports in Bocholt), om initiatieven in de grensstreek op te starten. 

Gezonde en veilige leefomgeving
We werken aan een gezonde en veilige leefomgeving via het Milieuoverleg met het  
Umweltministerium NRW en de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. In het 
tweejaarlijks Milieuoverleg gaan we op bestuurlijk niveau in gesprek met NRW en de genoemde 
provincies over hoe we ons inzetten voor een gezond milieu, natuur, circulaire economie, klimaat 
en landbouw. Gelderland heeft een trekkersrol bij de onderwerpen Milieu & Gezondheid, de Atlas 
leefomgeving en Natuur.

INTERREG V A project – Hallo Europa: Vrede, Vrijheid en Duurzaamheid

Duits Nederlands politie-voetbaltoernooi
Bron: provincie Gelderland
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4.5 Economie en Mobiliteit Economie

Mobiliteit
Grensoverschrijdende samenwerking op het thema mobiliteit is complex en uitdagend. Planning en 
realisatie van infrastructuurprojecten vragen grensoverschrijdend doorgaans om een lange adem. 
We werken in Duitsland en Nederland met verschillende systemen van besluitvorming, verantwoor-
delijkheden, doorlooptijden en technische definities. Daarom zijn we actief in diverse samenwerkings-
verbanden van Europees, interregionaal, regionaal tot lokaal niveau om afstemming en concrete 
werkafspraken met onze Europese en internationale partners te maken. De samenwerking van vijf 
Nederlandse provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel) rondom 
het thema mobiliteit met NRW is verder geïntensiveerd. Basis vormt een gezamenlijke werkagenda 
tussen Nederland en NRW, die in 2019 is ondertekend. Voor Gelderland is bijvoorbeeld van belang 
dat de ICE-verbinding Randstad – Rhein-Ruhr – Frankfurt wordt verbeterd, met in Duitsland overstap-
mogelijkheden naar andere bestemmingen in Duitsland.

Als regionale overheid stimuleren we innovatie bij het Oost Nederlandse MKB. We helpen bestaande
ondernemingen nieuwe producten te ontwikkelen en helpen bedrijven aan een grotere afzet-
markt, ook over de grens via bijvoorbeeld het programma Go4Export (uitgevoerd door OostNL) 
en zorgen voor positionering van het Oost Nederlandse bedrijfsleven in Duitsland, naast andere
export-stimulerende taken die bij OostNL zijn neergelegd. Food en High Tech hebben onze 
speciale aandacht in de relatie met Duitsland. Binnen het MoU Oost-Nederland en Münsterland 
werken we samen met de directe buren.

Er zijn goede contacten met de Energie- en Klima-Agentur van NRW rond de uitvoering van de  
energietransitie. Duitsland beschikt over veel technische kennis van materialen. De kracht van  
Gelderland is de dynamiek van circulaire economie-netwerken van bedrijven, kennisinstellingen 
en de regio’s. Combinatie van beide kan de samenwerking intensiveren.

Wij blijven inspanning leveren op gebied van grensoverschrijdende samenwerking onderwijs en 
arbeidsmarkt ten behoeve van een Euregionale economie die wendbaar is. We spannen ons in en  
vragen aandacht voor Duits in het MBO. Verder blijven we ons inspannen voor grensoverschrijdende
en wederzijdse erkenning van expertise en ervaring door: aan de voorkant te zorgen voor een 
transparante procedure richting de werkgevers door (meer) gebruik te maken van geautoriseerde 
beschrijvingen met betrekking tot beroepskwalificaties van niet-gereglementeerde beroepen. We 
investeren in de relaties met Duitse Onderwijs en Arbeidsmarkt-partners. We stimuleren kennisuit-
wisseling op basis van best practices uit de praktijk met elkaar te delen én we verbinden vergelijk-
bare initiatieven langs de grens met NRW om onze krachten te bundelen.

INTERREG V A project – Spreek je buurtaal

– Innovatie en Internationalisering 

– Circulaire economie

– Onderwijs en Arbeidsmarkt
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4.6 Economie

Duitslandstrategie provincie Gelderland – provincie Overijssel

Focus per opgave
provincie Overijssel

Grote variatie Overijsselse economie
De Overijsselse economie kent een grote variatie van de regio Zwolle met een sterk profiel op het 
gebied van kunststoffen, e-commerce, gezondheid en agro & food over de regio Twente met een 
moderne maakindustrie, chemie en ICT tot de Cleantech Regio met circulaire innovaties en smart 
manufacturing door de maakindustrie. Ten grondslag aan deze economie ligt een sterke MKB- 
sector met een grote traditie van familiebedrijven. Bovendien bevindt zich in Twente een startup hot 
spot. Een mix van traditie en modern die ons zeer aantrekkelijk maakt voor internationale partners. 

Onze taak als regionale overheid is om samen met de regio’s en betreffende partners innovatie  
en internationalisering bij het Oostnederlandse MKB te stimuleren. Dit doen we door Oostneder-
landse bedrijven aan een grotere afzetmarkt te helpen, dus ook over de grens. Nederland voerde in 
2020 volgens het Deutsche Bundesamt für Statistik (Destatis) voor 84 miljard euro aan goederen in 
uit Duitsland. Daarmee staat Nederland op plaats vier van de belangrijkste export-handelspartners 
van Duitsland. In 2020 zijn volgens Destatis wederom goederen voor 88 miljard euro uit Nederland 
naar Duitsland uitgevoerd (zonder wederuitvoer). Daardoor is Nederland de belangrijkste exporteur 
naar Duitsland binnen Europa. Vanuit de gedachte van Kracht van Oost en met het oog op cross-
overs hebben we sterk ingezet op economische samenwerking met het nabije Münsterland en de 
kansen op samenwerking met Ostwestfalen-Lippe verkend. De economische samenwerking is een 
vast onderdeel geworden van de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en Münsterland. Voor 
wat betreft Kracht van Oost streven wij bij de volgende versie van het onderzoek naar het betrekken 
van het Bezirk Münster (en Düsseldorf), zodat in het ruimtelijk-economisch onderzoek de NL-Duitse 
grensstreek wordt meegenomen.
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Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs als ruggengraat
In 2017 werkten in Nederland 40 duizend mensen die in Duitsland wonen. Wij benaderen de  
arbeidsmarkt vanuit een 360-graden-perspectief. De arbeidsmarkt houdt niet op bij de grens.  
Veel bedrijven voeren handel met Duitsland. Juist grensoverschrijdend kunnen wij elkaars economie 
versterken. Volgens een studie van de Europese commissie zou het weghalen van grensbarrières tot 
circa 8% economische groei kunnen genereren.8  

Goed opgeleide vakkrachten vormen daarbij de ruggengraat van een 360-graden arbeidsmarkt. 
Deze markt biedt kansen maar brengt ook uitdagingen met zich mee zoals cultuurverschillen, 
taalbarrières en wetstechnische obstakels. Daarom is het noodzakelijk om al vroeg in het oplei-
dingsproces van toekomstige werknemers en samen met partners en bedrijven aan beide zijden 
van de grens, van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een vanzelfsprekendheid te maken. In de 
afgelopen jaren zijn er veel initiatieven gestart in het kader van een 360-graden arbeidsmarkt. Deze 
projecten waren vooral gericht op het stimuleren van buurtaal, grensoverschrijdende uitwisselingen 
en stages en de bemiddeling van Nederlanders naar baankansen in Duitsland, ingegeven door  
conjuncturele verschillen. De resultaten daarvan laten een toename in de grensoverschrijdende  
arbeidsmobiliteit zien. Op het gebied van arbeidsbemiddeling is Grenswerk inmiddels niet meer 
weg te denken uit ons grensgebied.9  Er is echter een structurele aanpak nodig. Daarvoor is een 
nadrukkelijke koppeling tussen grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs van groot belang.  

Door de grote verschillen met name in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens is 
diploma-erkenning hierin al jaren een complex gegeven. Bovendien speelt het vertrouwen van 
de werkgever in de (opleidings)kwalificaties van een toekomstige werknemer een belangrijke rol. 
Daarom kiezen we voor een focus op binationaal opleiden in plaats van het achteraf erkennen van 
diploma’s. In 2020 hebben Duitse en Nederlandse partners de krachten gebundeld en hebben we 
vanuit Overijssel in gezamenlijk opdrachtgeverschap met de EUREGIO en de gemeente Enschede 
onderzoek gedaan naar de kansen voor een Euregionale doorlopende leerlijn (EDL), als belangrijk 
fundament voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het verzilveren van de agglomeratievoor-
delen van de grensregio en een (internationaal) vestigingsklimaat. Het doel is dat gedurende de  
gehele schoolloopbaan de juiste Euregionale competenties aangeboden worden in de gehele  
onderwijsketen en (grens)belemmeringen opgeheven worden. 

Focus:

Samen met de partners vanuit de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en  

Münsterland stimuleren we gezamenlijke initiatieven in de sectoren ICT/digitalisering, 

food, medtech en circulaire economie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met  

Oost NL.

Focus:  

Een pragmatische aanpak als het gaat om de 360-graden arbeidsmarkt.  

Bovendien zetten we onze netwerken in om de Euregionale doorlopende leerlijn verder 

vorm te geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Ne-

derland en Münsterland, het sterker aan de EUREGIO te koppelen en soortgelijke initiatie-

ven langs de gehele grens met Nedersaksen en NRW hieraan te verbinden. Daarbij zullen 

wij ook de ontwikkeling van dubbele curricula in het MBO verder stimuleren.

8   
Europese Mededeling Boosting Border Regions van 20 september 2017: tinyurl.com/wnxe38dj

9  
www.grenswerk.eu

Stap in / Steig ein – Tweetalige treininformatie 
Bron: gemeente Enschede

Arbeidsmarkt spreekuur – Grensinfopunt
© EUREGIO

http://tinyurl.com/wnxe38dj
http://www.grenswerk.eu
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Grenslandmonitor langs de hele grens
Bron: grenslanders.nl

Hanzestad Deventer

Van Hanzesteden tot grenzeloze 
toeristische innovatie 
Ook toerisme is een belangrijk onderdeel van de 
Overijsselse economie. Ondernemers hebben 
de afgelopen jaren hier ook fors op ingezet en 
hun bedrijf geschikt gemaakt voor ontvangst van 
Duitse gasten. Dit varieert van water gerelateerd
aanbod tot verblijf op de vele Overijsselse  
5-sterren kampeerterreinen. Dit wordt onder-
steund door verschillende INTERREG-projecten. 
Zo vindt vanuit het INTERREG-project ‘Grensover-
schrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen 
en nu’, waarin 14 Hanzesteden samenwerken, 
een toeristische grensoverschrijdende samen-
werking plaats tussen de Hanzesteden in  
Overijssel en Gelderland en de Duitse ‘Rheini-
sche’ Hanzesteden. Het gezamenlijke doel in 
dit project is de ‘Hanzebeleving’ te verbeteren, 
door middel van digitale technieken (AR), het 
aanbrengen en herstellen van karakteristieke 
muurschilderingen, maar ook door de ontwik-
keling van een fietsroute tussen de steden. Ook 
het INTERREG-project Grenzeloze Toeristische 
Innovatie (GTI 2) waarin een groot aantal toeris-
tische partners uit Overijssel en Gelderland en 
aangrenzende Duitse gebieden samenwerken 
op het gebied van kennis, data en MKB-onder-
steuning, heeft opgeleverd dat de Duitse gast de 
afgelopen jaren in grote getale de vakantie- 
mogelijkheden in Overijssel heeft ontdekt. 

Grensoverschrijdende data en trends
Waar we op veel terreinen ons niet meer kunnen voorstellen dat beleid wordt ontwikkeld zonder 
relevante data, moet grensoverschrijdende samenwerking het veelal nog zonder doen. Met een  
eerste open data portaal heeft het CBS samen met partners uit NRW en Nedersaksen een eerste 
stap gezet om overheden grensoverschrijdend beleid te laten ontwikkelen met een betere  
cijfermatige onderbouwing dan tot nu toe mogelijk was op het gebied van arbeidsmarkt en  
economie. Het monitoren en inzichtelijk maken van grensoverschrijdende trends op gebieden als 
economie, arbeidsmarkt, onderwijs of ook mobiliteit, is essentieel bij het maken van beleid en  
wegwerken van grensbarrières. Om stappen hierin te maken, zijn wij binnen de grenslandagenda 
met NRW gezamenlijk met het Bezirk Münster en gemeente Enschede trekkers van het project 
Grenslandmonitor.10  Dit project is één van de initiatieven vanuit de MoU Oost- Nederland en  
Münsterland. We hebben de ambitie om dit project langs de gehele Nederlandse grens met  
Duitsland uit te rollen, om trends beter in kaart te brengen en daarop in te spelen.

Focus:

GTI eindigt in 2022. Voor de komende  

periode gaat Overijssel nadrukkelijk de 

samenwerking aan met Gelderland.  

De DMO’s (Destinaty Marketing  

Organisaties) in beide provincies werken 

aan een gezamenlijk integraal plan om 

nog meer Duitse gasten op vakantie naar 

Oost-Nederland te halen. Naast  

marketing en branding zal dit plan ook 

gericht zijn op kennis, onderzoek en data. 

Internationalisering en Innovatie MKB
Op het gebied van handelsbevordering 
worden via het uitvoeringsprogramma 
Go4Export contacten onderhouden met 
Duitsland. Alle export-stimulerende taken 
zijn bij Oost NL neergelegd. INTERREG VI 
als financieringsinstrument om innovatie 
in MKB bedrijven in Oost-Nederland te 
stimuleren (o.a. Boost, Rocket) Periodieke 
uitwisseling op relevante dossiers met het 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie (NRW MWIDE).

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en 
onderwijs 
Netwerken vanuit de samenwerkings- 
agenda MoU Oost-NL en Münsterland en 
de samenwerkingsagenda’s met NRW en 
Nedersaksen. Wij stemmen hierin ook 
nauw af met de regio’s. Belangenbeharti-
ging in Den Haag (OCW) vanuit een brede
coalitie vanuit de grensregio. 
INTERREG VI als financieringsinstrument 
voor grensoverschrijdende project- 
initiatieven. Regiodealmiddelen (GROS) 
als aanvullend financieringsinstrument.

Grensoverschrijdende data en trends
Vanuit de grenslandagenda met NRW 
wordt het project Grenslandmonitor  
Oost-NL – Münsterland onder de aandacht 
gebracht binnen de samenwerkings- 
agenda met Nedersaksen met als doel 
één Grenslandmonitor voor de gehele 
Duits-Nederlandse-grens te ontwikkeling. 
Hierbij is ook de inzet van het Rijk 
gevraagd.

Toerisme - INTERREG VI als financierings-
instrument voor grensoverschrijdende 
projectinitiatieven.

Focus:

Grensoverschrijdende data en trends in de Grenslandmonitor beter in kaart brengen 

om grensoverschrijdend beleid te staven en te onderbouwen. Hiervoor gaan wij in 

gesprek met het Rijk en de noordelijke partners, om de Grenslandmonitor de komende 

jaren verder te ontwikkelen en langs de gehele grens uit te rollen.

10   
Grenslandmonitor arbeidsmarkt en economie, rapport Rijksoverheid: tinyurl.com/8883pnvn

Inzet van instrumentarium 
per thema 

http://tinyurl.com/8883pnvn
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Koeien aan de waterkant
Bron: provincie Overijssel

4.7 Ecologie

Grote uitdagingen aan beide kanten van de grens
Er zijn in de afgelopen jaren veel INTERREG-projecten zoals onder andere in het kader van ruimte 
voor de Vecht tot stand gekomen. In de praktijk betekent dit dat er overleg en afstemming is op 
uitvoeringsniveau, zoals met Bezirksregierungen en Kreise aan Duitse zijde, maar niet op het niveau 
van financiers en beleidsmakers.11  Samen met Duitsland staan wij wel voor grote regionale en 
grensoverschrijdende uitdagingen. De provincies hebben de afgelopen jaren een sterk toegenomen 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid gekregen. De klimaatveranderingen hebben invloed op 
een breed spectrum aan thema’s zoals landbouw (oa. fosfaat, stikstof), biodiversiteit en water-
kwaliteit en -veiligheid. Duitsland heeft invloed op de Nederlandse natuur en andersom. In het  
bijzonder geldt dit voor de aan de grens gelegen NATURA 2000 gebieden.  We worden op boven-
staande thematiek vanuit onze Duitse partners langs de grens bevraagd hoe wij als Overijssel hierin 
staan en hoe wij op deze uitdagingen inspelen. 

De Europa-agenda geeft vanuit een internationaal perspectief op de thema’s natuurinclusieve en 
circulaire landbouw alsook biodiversiteit antwoorden op deze vragen. De daarin gehanteerde  
integrale aanpak tussen de posten Den Haag, Düsseldorf en Brussel ligt ten grondslag aan onze  
toekomstige activiteiten met Duitse partners om regionale uitdagingen gezamenlijk in groter  
perspectief te zetten en op te lossen. 

11   
Stan Cortenbach, ‘Op weg naar een Nederlands-Duits natuurbeleid’. Onderzoek naar samenwerking op natuurbeleid: tinyurl.com/mx3f38ry

Daarbij zien wij vanuit de Duitslandstrategie een 
belangrijke taak om de belangrijkste stake-
holders aan elkaar te verbinden, in gesprek te 
blijven en elkaar te informeren. Wij moeten van 
elkaar weten welke regionale plannen er zijn, 
hoe die in internationaal perspectief passen, of 
wij andere definities hanteren en een andere 
aanpak volgen dan de oosterburen. 
 
Stikstof zal de komende jaren vanuit Nederland 
een onderwerp zijn dat met Duitsland besproken 
moet worden en waar grensoverschrijdende  
afstemming cruciaal is om een oplossing voor de 
stikstofopgave te vinden. Vanuit ons netwerk in 
het kader van de samenwerkingsagenda’s staat 
ons een breed bestek aan mogelijkheden ter 
beschikking om op verschillende niveaus (o.a. 
gemeenten, Kreise, Bezirk, ministeries etc.) aan 
tafel te gaan. Vanuit multi-level samenwerking 
kunnen wij de verschillende partijen aan elkaar 
koppelen en impasses proberen op te lossen. 

Focus:

Uitwisseling op financierings- en beleidsni-

veau stimuleren, om erachter te komen 

hoe Duitse instanties, die natuur en biodi-

versiteit beheren, met de stikstof-, fosfaat-, 

en droogte-problematiek omgaan, om 

zo Best Practices met elkaar te delen, 

van elkaar te leren en toe te werken naar 

grensoverschrijdende oplossingen.

Natuur en biodoversiteit
Binnen de samenwerkingsagenda’s met 
NRW en Nedersaksen benutten wij ons 
netwerk om naast water en droogte ook 
grensoverschrijdend in gesprek te gaan en 
te blijven over ontwikkelingen rondom  
klimaatadaptie, landbouw en biodiversiteit. 
Voor onze samenwerking met NRW biedt 
de jarenlange “milieusamenwerking” 
tussen de provincies Gelderland,  
Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en 
NRW hiervoor een belangrijk platform.

Tevens gebruiken wij INTERREG VI als 
financieringsinstrument voor grens- 
overschrijdende projectinitiatieven en 
benutten wij ons netwerk vanuit de  
managementontmoeting tussen  
provincie Overijssel en het Bezirk Münster.

Grensoverschrijdende waterkwaliteit 
en -veiligheid 
Brusselse lobby op het dossier Kader-
richtlijn Water (KRW). De richtlijn is al 
sinds 2000 van kracht en heeft als doel de 
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater 
in Europa te waarborgen. Naast de AGDR 
(Arbeitsgruppe Deltarhein), de SGDR 
(Steuerungsgruppe Deltarhein) en de  
Permanente Grenswatercommissie  
(inclusief aanwezigheid van de Bund/
Berlijn) speelt het GWPRW hierin even-
eens een belangrijke rol. Tevens nemen  
wij zitting in de Nederlands-Duitse  
Commissie Ruimtelijke Ordening (Sub-
commissies Noord en Zuid).

Inzet van instrumentarium 
per thema 

In gesprek gaan en blijven - Stikstof

https://tinyurl.com/mx3f38ry
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Giethoorn
Bron:  provincie Overijssel

Grensoverschrijdende waterkwaliteit en -veiligheid
Op het gebied van grensoverschrijdende waterkwaliteit en -veiligheid zijn de afgelopen jaren  
belangrijke stappen gezet. In 2012 is het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer 
opgericht (GWPRW). Daarnaast vindt er sinds 2005 uitwisseling en afstemming plaats in de Stuur- en 
Werkgroep Rijndelta rondom de thema’s EU Kaderrichtlijn Water en de EU Richtlijn Overstromings- 
risico’s. Ook komen vertegenwoordigers van waterbeheerders een keer per jaar bijeen in de  
Permanente Grenswatercommissie of één van de subcommissies. Wij erkennen daarin een  
gezamenlijk belang en een maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons werkgebied en werken 
daarbij grensontkennend. Een recent voorbeeld van de nauwe samenwerking is de “Intentie- 
verklaring grensoverschrijdende klimaatadaptie” die door de voorzitters van de Nederlandse 
Waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en de Duitse Kreise Borken, 
Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim is ondertekend.12 

Focus:

Onze inzet op waterkwaliteit en waterveiligheid kent een nadrukkelijke grensoverschrij-

dende component. Het voornemen is om de waterkwaliteit tot een hoger niveau te 

brengen en de doelen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken. Maar ook bij extreme 

situaties zoals droogte samen aan oplossingen te werken. De reeds nauwe samenwer-

king gaan wij de komende jaren bestendigen. Het is voor ons van groot belang om in 

onderlinge afstemming met onze buren maatregelen te formuleren en samen met onze 

partners uitdagingen op het gebied van water en droogte aan te pakken.  

12  
Gemeinsam kommt man weiter - Vechtstromen 

4.8 Energie

Transitie naar een nieuw energiebeleid

Opslag en conversietechnologie voor een decentraal energiesysteem

In 2023 zullen de EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen moeten aanpassen aan de 
nieuwe klimaatambities. De energietransitie is daarmee een belangrijk thema aan beide kanten van 
de grens. Duitsland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in duurzame manieren van energie-
productie mede door de afbouw van kernenergie. Dit leidde tot een boost als het gaat om investe-
ringen en innovaties op het gebied van duurzame energie en energieopslag. Een van de  speerpun-
ten bij de oosterburen ligt daarbij op energieopslag in batterijen en waterstof om oplossingen voor 
mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Grensoverschrijdend focussen wij 
ons tegen deze achtergrond op batterijtechnologie, waterstof en kansen in de bebouwde omgeving. 

Op het gebied van batterijtechnologie heeft zich de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling in 
het Münsterland voorgedaan. In 2020 is besloten om in Münster, onder regie van het MEET instituut 
(Westfälische Wilhelmsuniversität Münster) en in samenwerking met Fraunhofer Gesellschaft, een 
pilotfabriek voor de productie van batterijen te bouwen. Daarmee is tevens de keuze gemaakt om 
de coördinatie van het batterij-onderzoek in Duitsland bij het MEET instituut te beleggen. Inmiddels 
wordt gewerkt aan de realisatie van de fabriek, met als perspectief een operationele fabriek in 2022. 
Een dergelijke ontwikkeling in het grensgebied biedt kansen voor grensoverschrijdende samenwer-
king. Vooral omdat vanuit de Universiteit Twente onderzoek naar batterij-technologie wordt uitge-
voerd en deze kennis complementair is aan die in Münster. De afgelopen jaren is de samenwerking 
tussen MEET, Fraunhofer IPT in Aachen en de Universiteit Twente geïntensiveerd. Zo zal er in het 
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Woonhuis voorzien van zonnepanelen
Bron: provincie Overijssel

Advanced Manufacturing Centrum op Kennispark Enschede als volgende stap in de samenwerking 
tussen UT, Saxion en Fraunhofer een proeflijn worden geplaatst voor batterij-assemblage. Ook zijn 
er meerdere bedrijven in Oost-Nederland in beeld die interesse hebben getoond voor batterijtech-
nologie bij MEET. Dat aspect wordt ontwikkeld door OostNL.

De ontwikkelingen rondom de inzet van waterstof voor zwaar transport bieden eveneens een kans 
om een verduurzamingslag grensoverschrijdend in te zetten. Vanuit onze samenwerking met de 
partners vanuit MoU Oost-Nederland en Münsterland wordt samenwerking op het vlak van  
waterstof als kansrijk gezien. Het afgelopen jaar hebben we de contacten onder andere met de 
Kreis Steinfurt (NRW modelregio voor waterstof) aangehaald in het kader van toekomstige  
gezamenlijke projectontwikkeling. Als Oost-Nederland zijn we aangesloten bij de grensoverschrij-
dende waterstofalliantie geïnitieerd door het Bezirk Münster. Samen met Nedersaksen verkennen 
wij in hoeverre decentrale energieopwekking en nieuwe waterstoftoepassingen ook in het noordelijke 
gebied kunnen bijdragen aan de energietransitie. Nauwe samenwerking met Gasunie en Gasterra 
als eigenaar en exploitant van de aardgasleiding en verdeelstations (o.a. bij Ommen) is nodig om 
een vertakking van het waterstofdistributienetwerk in-opbouw ook door het grensgebied te leiden.

Focus:

Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in het directe grensgebied, NRW en 

Nedersaksen richten we ons op het aanboren van nieuwe contacten vooral met Duitse 

instanties op het gebied van duurzame energie. De focus ligt op de samenwerking op 

het gebied van waterstof en batterijopslag. Hiervoor werken wij samen met onze  

oosterburen een propositie uit. 

13  
INDU-ZERO, INTERREG VB North Sea Region Programme 

Kansen verduurzaming bebouwde  
omgeving 
De Europese Commissie zet met haar  
Renovation Wave-initiatief in op een grote ver-
duurzamingsgolf van gebouwen in heel Europa. 
Vanuit Overijssel zoeken we aansluiting bij dit 
initiatief en wordt gezocht naar Duitse partners 
om innovatieve Overijsselse projecten Europees 
op te schalen. 

Overijsselse bedrijven zijn koploper op het  
gebied van verduurzaming van de bebouwde 
omgeving en maken onder andere deel uit van 
het project InduZero.13 In het kader van dit  
project zijn banden gelegd met het Rheinische  
Braunkohlerevier. Het gebied tussen Keulen en 
Aken is een van de grootste bruinkolengebieden 
ter wereld. In 2038 stopt Duitsland met de win-
ning van bruinkool wat voor het gebied zelf een 
enorme omslag betekent qua structuur, arbeids-
markt en leefomgeving. NRW, betreffende  
Kreise en bedrijven in het gebied willen deze 
omslag benutten om een zero-emissions regio 
te worden. Zij willen hierbij van onze ervaringen 
rondom verduurzaming van de bebouwde om-
geving leren alsook met Overijsselse bedrijven 
in gesprek gaan over mogelijke samenwerkings-
verbanden. 

Focus:

De provincie treedt als verbinder op tussen 

de Duitse partners enerzijds en de  

Nederlandse partners anderzijds. Hierbij 

gaat onze aandacht uit naar project- 

specifieke cross-overs alsook het opzetten 

van de grensoverschrijdende banden op 

dit thema met NRW, regionale overheden 

en partners in de directe grensregio’s.

Decentraal energiesysteem en 
waterstof 
Het netwerk vanuit de samenwerkings-
agenda’s met NRW en Nedersaksen 
vormt het vertrekpunt voor het leggen van  
nieuwe contacten en samenwerkings- 
verbanden op het gebied van energie.  
Wij zoeken daarbij vanuit de Grenspost 
Düsseldorf versterkt contact op met de 
verantwoordelijke en bevoegde  
ministeries aan Duitse kant en benutten
ons bestaande netwerk vanuit MoU 
Oost-Nederland en Münsterland en de 
daarmee gepaarde waterstoftafels in 
het Bezirk Münster met stakeholders als  
Oost NL, IHK Nord-Westfalen,  
Wirtschaftsförderungen en Euregio.

Verder vindt er een koppeling plaats van 
het netwerk tussen Duits-NL coördina-
toren vanuit regionale en lokale overhe-
den (Bezirk, Provincie, Euregio, Gemeen-
ten) en Universiteiten (University of Twen-
te en Westfälische Wilhelmsuniversität) en 
Hogescholen (Saxion en Fachhochschule 
Münster) in de directe grensstreek op 
het gebied van batterij-opslag en smart 
energy hubs.

Tevens gebruiken wij INTERREG VI als 
financieringsinstrument voor grensover-
schrijdende projectinitiatieven

Verduurzaming bebouwde omgeving
Managementontmoeting tussen Provincie 
Overijssel en Bezirk Münster benutten 
om grensoverschrijdende initiatieven te 
initiëren op dit gebied. Project en netwerk 
InduZero begeleiden in Duitse contacten 
met de nadruk op het Rheinische Revier 
en betreffende overheden en partners.

Inzet van instrumentarium 
per thema  
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4.9 Bereikbaarheid

Grensoverschrijdende complexiteit
Grensoverschrijdende samenwerking op het thema mobiliteit is uitermate complex en uitdagend. Grens-
overschrijdende infrastructuurprojecten vragen op allerlei niveaus doorgaans om een lange adem gezien 
we te maken hebben met twee verschillende systemen van besluitvorming, verantwoordelijkheden, door-
looptijden, technische definities, verschillende financiële kaders en binnenlandse politieke discussies.  
Om alsnog grensoverschrijdende regionale en internationale ambities te verwezenlijken is een zeer nauwe 
en directe samenwerking met onze Duitse buren op alle verantwoordelijke niveaus van cruciaal belang. 
Daarbij is tevens een integrale aanpak en nauwe afstemming met de Haagse en Brusselse post evident, 
gezien grensoverschrijdende projecten altijd ook een Haags en Brussels component kennen. 

Met de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit heeft de Europese Unie een routekaart opgesteld 
om het Europese vervoer stevig op het goede spoor te zetten voor een duurzame en slimme toekomst. In 
Overijssel onderschrijven wij deze ambities en werken we hard om deze waar te maken en dragen we bij 
aan een slimmer, duurzamer en veerkrachtiger regionaal én internationaal mobiliteitsnetwerk. 

Wij delen deze ambities met onze Duitse partners in NRW en op en langs de North Sea Baltic Corridor. 
Overijssel heeft een strategische ligging op de North Sea Baltic Corridor die wij de komende jaren 
willen benutten en versterken. Een corridor die per spoor, water en weg de belangrijke havens van 
Rotterdam en Amsterdam in het Westen verbindt met economische centra in het noorden van  
Duitsland en de Baltische Staten. Overijssel vormt op personen- en goederenvervoer de verbindende 
schakel tussen Randstad, Noord-Nederland, Ruhrgebied en (Noord)Oost-Europa. 

Vanuit de Duitslandstrategie en in het verlengde van de Europa- en Duitsland-agenda alsook de Integrale 
Public Affairs Agenda zetten wij bij het thema grensoverschrijdende bereikbaarheid de komende periode

Focus:

De volwaardige opwaardering van de

grensoverschrijdende spoorverbinding  

Zwolle-Twente-Münster. De opwaardering 

van het spoor tussen Zwolle en Twente 

vergroot de opties voor een verbetering 

van de dienstregeling met de Randstad 

én voor snellere verbindingen tussen de 

Randstad en bestemmingen in Duitsland. 

Het is enerzijds onderdeel van de corridor-

gedachte N35, S35 en F35, anderzijds van 

het bredere perspectief en de bijbeho-

rende ambities op de North-Sea-Baltic 

Corridor. Wij zetten op deze West-Oost 

corridor samen met onze Duitse partners 

tevens in op de verdere versnelling en  

uitbouw van de lijn Amsterdam-Berlijn. 

Het INTERREG-project EuregioRail loopt 
midden 2022 ten einde. Het is onze ambitie 
om EuregioRail samen met onze partners 
NRW, NWL, Euregio, Regio Twente en Regio 
Zwolle daarna in een breed grensoverschrij-
dend samenwerkings-verband voort te 
zetten. MoU Oost-NL-Münsterland is hier 
eveneens aan gekoppeld.

Wij versterken onze zichtbaarheid binnen 
het Mobilty Platform NL-NRW om na-
druk op het project EuregioRail te leggen 
en het thema fiets grensoverschrijdend 
sterker op de kaart te zetten.

Binnen de samenwerkingsagenda met 
Nedersaksen versterken wij in afstemming 
met Brussel onze inzet op het uitbreiden 
van ons netwerk en de nadruk op de 
North Sea Baltic Corridor. Dit geldt voor 
zowel personen als ook goederenvervoer.

De mobiliteitsopgaven en de betreffende 
belangenbehartiging worden vanuit de 
posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf 
integraal benaderd. Wij zoeken daarbij 
actief contact tot Duitse partners die onze 
activiteiten vooral richting Brussel en  
Berlijn kunnen versterken.

Inzet van instrumentarium:   

in op de volwaardige opwaardering van het
traject Zwolle-Twente-Münster (EuregioRail), de
versnelling van de lijn Amsterdam-Berlijn en de 
verbetering van de grensoverschrijdende fiets- 
infrastructuur.
Het project EuregioRail heeft tot doel de steden 
Zwolle en Münster via een directe spoorverbin-
ding met elkaar te verbinden. Een volwaardige 
opwaardering van de verbinding zal de capaciteit 
vergroten, reistijden verkorten en voor een ver-
duurzaming zorgen doordat dieseltreinen worden 
vervangen door elektrische treinen. Dit maakt de 
trein een aantrekkelijker alternatief voor de auto 
en zorgt voor een betere integratie van de regio’s 
langs het traject. De ontwikkeling van de directe 
spoorverbinding tussen Zwolle en Münster is een 
belangrijke ontwikkeling om de Europese mobili-
teitsprioriteiten waar te maken alsook de verdere 
integratie van de regio naar één Europese metro-
pool te bevorderen. Hierbij speelt ook de verdere 
versnelling van de internationale verbinding 
Amsterdam-Berlijn een belangrijke rol, waarbij wij 
in nauwe samenspraak met de Duitse partners 
zullen optrekken. 

Voor wat betreft de modaliteit fiets heeft de  
provincie Overijssel in maart 2021 het voorzitter-
schap van de nieuwe werkgroep Fiets NL-NRW op 
zich genomen. De werkgroep is onderdeel van het 
Mobility NL-NRW platform. In dit kader werken de 
provincies Overijssel, Zuid-Holland, Noord- 
Brabant, Gelderland, Limburg en het ministerie
van verkeer van NRW nauw samen aan het reali-
seren van grensoverschrijdende spoor-, weg-, en 
fietsverbindingen en innovatieve toepassingen 
voor de verschillende modaliteiten. Projecten als 
de F35 of BITS staan hier de komende periode 
op de agenda. Deze nieuwe positie biedt ons de 
mogelijkheid om de banden met NRW verder te 
versterken en onze provincie en grensregio nog 
beter op het onderdeel grensoverschrijdende 
bereikbaarheid op de kaart te zetten. 

Gemeenschappelijke Europese ambities

Prioriteiten met Duitsland

Fietsinfrastructuur
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Grensoverschrijdende samenwerking binnen de acute zorg
Bron: Acute Zorg Euregio

De werkelijkheid in de grensregio
Het dagelijks leven van grensbewoners kent geen grens meer. Dit werd in de Covid-19 pandemie 
nogmaals duidelijk op het moment dat Duitsland Nederland op de hoogincidentietlijst opnam.  
Het heeft er weliswaar niet voor gezorgd dat de grens helemaal werd afgesloten, maar het leidde 
tot veel onrust en nieuwe regels met een zeer grote impact op het dagelijkse leven van grensbewo-
ners en vooral grenspendelaars. De grens speelde opeens weer een rol, terwijl het werken, winke-
len, sporten, naar het theater, de dierentuin gaan, of vrienden en familie aan de andere kant van de 
grens bezoeken, een dagelijkse vanzelfsprekendheid was geworden. Een vanzelfsprekendheid die 
ver van de grens vandaan niet altijd wordt gezien of begrepen. Een vanzelfsprekendheid die juist 
daarom elke dag steeds weer bevorderd en gekoesterd moet worden. Juist kleine initiatieven die be-
ginnen met elkaar en elkaars cultuur leren kennen dragen bij aan een wederzijds begrip en kunnen 
een grote impact hebben. Vanuit de provincie Overijssel stimuleren we deze grensoverschrijdende 
iniatieven om daarmee de leefbaarheid in de Oost-Nederlands-Duitse grensregio te versterken en 
hierin de grens geen rol te laten spelen. Wij zien de grens niet als barrière of  
probleem, wij zien de grensregio als kans. Wij focussen daarbij de komende jaren vooral op de 
thema’s grensoverschrijdende zorg, wonen, cultuur en veiligheid. 

Uit een door ons uitgevoerd onderzoek is gebleken dat onze zorgpartners en lokale overheden met 
name een rol voor de provincie zien weggelegd wat betreft 1. het bijdragen aan een oplossing voor 
het huisartsentekort en 2. het bijdragen aan initiatieven die de stijging van de (complexe) zorgvraag 
helpen beperken. Er zijn verschillende programma’s met ondersteuning van de provincie die eraan 
moeten bijdragen dat zich o.a. nieuwe huisartsen in de regio gaan vestigen en een breed aanbod 
aan praktijken blijft bestaan. Het INTERREG-project PREpare heeft duidelijk gemaakt hoe levens- 
reddend grensoverschrijdend ambulancevervoer is. Het is van belang om dat grensoverschrijdende 
netwerk ook in toekomst in stand te blijven houden. Aan de Duitse kant van de grens zijn de uitda-
gingen vergelijkbaar. Daarbij liggen er grote kansen de problemen samen in plaats van ieder voor 
zich aan te pakken. Daarom bouwen we verder aan een duurzaam grensoverschrijdend zorgland-
schap met als oogmerk een toegankelijk en doelmatig gebruik van het euregionale zorgaanbod. 
Dergelijke initiatieven ondersteunen wij door samen met betrokken maatschappelijke organisaties 
en medeoverheden te bezien hoe wij daaraan een positieve impuls kunnen geven en grensbarrières 
kunnen helpen afbouwen. Dit geldt zowel voor acute zorg zoals grensoverschrijdende ambulances, 
als voor de structurele zorg waarbij behandeling en nazorg in beide landen plaats kan vinden. 

Focus:

Wij blijven investeren in de opbouw van een duurzaam grensoverschrijdend 

zorglandschap door samenwerking met en tussen Nederlandse en Duitse  

partners binnen de zorgketen te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om de acu-

te alsook structurele zorg.

4.10 Leefbaarheid
Grensoverschrijdende zorg
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De Nederlandse en Duitse klankkunstenaars Remco de Kluizenaar en 
Ansgar Silies werken samen in het grensoverschrijdende kunst- en 
cultuurproject TaNDem
© Stefanie Fehren

Cultuur
In de grensregio bestaat een sterke gezamenlijke cultuur, denk alleen aan de gezamenlijke  
gebruiken of het Nedersaksich, een streektaal die aan beide zijden van de grens gesproken wordt. 
Maar ook ons verleden stopt niet bij de grens. Onze gezamenlijke culturele identiteit stelt ons daar-
mee in staat om grensontkennend te werken. Het geeft ons de kans om verschillen te overbruggen. 
Als het gaat om cultuurbeleid, hechten zowel de Nederlandse als Duitse overheden veel waarde aan 
cultuur. Een groot verschil tussen Duitse en Nederlandse overheden op het gebied van cultuur is 
echter dat Duitse overheden vaak ook zelf culturele instellingen en musea vanuit eigenaarschap  
beheren en financieren. Nederlandse overheden richten zich voornamelijk op financieel ondersteunen 
en samenwerken met het culturele veld. Met het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), de  
uitvoeringsinstantie op het gebied van cultuur in het gebied Westfalen-Lippe, onderhoudt de  
provincie, samen met provincie Gelderland, nauwe contacten. In de komende periode willen we 
onze netwerken inzetten om de grensoverschrijdende culturele samenwerking verder vorm te  
geven, door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda MoU Oost-Nederland en  
Münsterland, en het ook zo aan de Euregio’s te koppelen. Zo kan onze samenwerking op cultureel 
vlak en onze gedeelde culturele identiteit ook het startpunt zijn voor verdere samenwerking vanuit 
andere beleidsterreinen.

Wonen
Het woningtekort in Oost-Nederland groeit en wordt versterkt door de trek naar het oosten.14  

Tot 2030 zullen er in Overijssel 60.000 woningen moeten worden gerealiseerd. Ook binnensteden 
staan voor een enorme transitieopgave – er moeten meer woningen komen. 
De komende jaren ondersteunt de provincie gemeenten met kennis(deling), netwerk, capaciteit en 
subsidies om nieuwbouw en transformatie te versnellen. Dat wordt breed gedaan: verduurzaming 
bestaande bouw, huisvesting speciale doelgroepen conceptbouw en adaptief programmeren.  
Omdat deze thema’s allemaal een oplossing in zich hebben om de balans op de woningmarkt terug 
te krijgen. In het grensgebied zien we dat bouwbedrijven al geregeld samenwerken en elkaar aan-
vullen om de woningnood te verminderen.  

Binnensteden en dorpscentra zijn voor onze gemeenten van bijzondere betekenis. Als centrale 
plekken hebben ze niet alleen een ontmoetingsfunctie, ze zijn ook belangrijk voor wonen, voor-
zieningen, vrijetijdsbesteding en cultuur. Daarnaast dragen ze bij aan de gemeenschapszin van 
inwoners, hun thuisgevoel en de lokale identiteit. Tegelijkertijd zien we aan beide zijden van de 
grens dat binnensteden en dorpscentra al jarenlang plekken zijn waar grote veranderingen plaats-
vinden, zowel qua structuur als qua functie. De coronacrisis zal deze transities waarschijnlijk alleen 
nog maar versnellen. Dat plaatst onze gemeenten voor enorme uitdagingen. De provincie Overijssel 
en de Bezirksregierung Münster trekken op dit thema al meerdere jaren succesvol met elkaar op.15 

Het vergroten van de toekomstbestendigheid van onze binnensteden en dorpscentra blijft ook 
de komende jaren een onderwerp waarin wij grensoverschrijdend kennis willen blijven delen. Het 
verbinden van wonen, werk en (binnen)stad vormt hierbij een belangrijk thema. Gezamenlijk met 
het Bezirk Münster blijven we onze netwerken bijeenbrengen. Wij gaan daarbij uit van verschillende 
vormen van kennisuitwisseling.

Focus:

We intensiveren onze banden en samenwerking met LWL op het gebied van cultuur. Dit 

doen we langs de lijnen van ontwikkelen, coördineren en kennisdelen. 

Focus:

Gezamenlijk met onze oosterburen werken we aan een 

propositie in het kader van INTERREG die gericht is op  

innovatieve oplossingen als het gaat om bouwen. Vanuit de  

gedachte van toekomstbestendig bouwen,  richten we ons  

daarbij op thema’s als verduurzaming van de bebouwde  

omgeving, circulair bouwen, bouw- en planningscultuur en  

de koppelling tussen woon – werk – (binnen)stad.

14  
CBS (2021), Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad: tinyurl.com/nj7c56kj 

15  
Der Blick von aussen / De blik van buiten: tinyurl.com/32c767a7

Nederduits energiezuinig duurzaam bouwen
© Gert-Jan Hospers

http://tinyurl.com/nj7c56kj
http://tinyurl.com/32c767a7
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Grensoverschrijdende brandweer Twente
Bron: Brandweer Twente

Veiligheid en ondermijning
In de grensregio wordt het thema veiligheid vaak onderverdeeld in grensoverschrijdende crisis- 
beheersing (samenwerking bij ongelukken, brand, rampen etc.) en grensoverschrijdende crimina-
liteitsbestrijding. Met oog op het eerste staan politite en brandweer in de dagelijkse praktijk voor 
grote uitdagingen. Wordt de Duitse brandweer om hulp geroepen bij kleinere branden in Nederland 
als zij enkele minuten sneller ter plekke kunnen zijn? Wat te doen bij grote natuurbranden? Kan de 
Nederlandse politie de Duitse funk gebruiken en andersom? Kunnen goede voorbeelden in het klein 
voor de gehele grens een voorbeeld zijn? Denk aan grensoverschrijdende politie-eenheden, perso-
neel op een ambulance of uitwisseling van mensen in opleiding. Vragen die wij alleen samen met 
onze oosterburen kunnen beantwoorden.
Daarnaast vormt de grens ook een kans voor criminaliteit door verschillende juridische kaders, 
wetten en structuren aan beide kanten van grens op de juiste manier tegen elkaar uit te spelen en 
te gebruiken. De grens werkt zodoende versterkend voor criminele activiteiten. Wij willen dit met 
alle macht vanuit een brede bestuurlijke aanpak, ondersteund door wetenschappelijke expertise en 
nauwe grensoverschrijdende multilevel samenwerking tegengaan om zo ondermijnende criminali-
teit effectief te bestrijden. 

Focus:

Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grensoverschrijdende fenomenen rondom 

ondermijning. In 2021 wordt in het kader van de Grenslandagenda een eerste fenomeen-

onderzoek gedaan naar de rol van de grens bij ondermijning.  Als eerste aandachtsgebied 

is gekozen voor het thema arbeidsmigranten. Dit onderzoek kan als voorbeeld en vertrek-

punt dienen voor verder onderzoek naar andere ondermijningsfenomenen en zal eerste 

aanbevelingen geven om grensoverschrijdend multilevel de systemen beter op elkaar af 

te stemmen, het bestuurlijke gesprek hierover te kunnen voeren en zo landsgrensover-

schrijdende ondermijning tegen te werken.

Grensoverschrijdende politiesamwerking
Bron: Polizei Osnabrück

Grensoverschrijdende zorg
Vanuit de samenwerkingsagenda met 
Nedersaksen werken we aan een verken-
ning als het gaat om de structurele zorg 
om enerzijds ons netwerk daar te vergro-
ten anderzijds om crossovers met pro-
jecten en ontwikkelingen in het zuidelijke 
grensgebied tot stand te brengen. 

Wonen - Managementontmoeting
tussen Provincie Overijssel en Bezirk 
Münster benutten om grensoverschrijden-
de initiatieven te initiëren op dit gebied. 
Netwerken benutten die vanuit het 
grensoverschrijdende retailproject “Der 
Blick von Aussen, de blik van buiten” zijn 
ontstaan.

Cultuur
Wij maken gebruik van het 3+3 overleg 
om ontwikkelingen op het vlak van cultuur 
te kunnen stimuleren. Daarnaast biedt 
INTERREG VI een financieringsinstrument 
voor projecten en zullen wij de samen-
werking met Gelderland en LWL verder 
versterken.

Veiligheid en ondermijning
Vanuit de Grenslandagenda 2021 wer-
ken wij met alle betreffende partners de 
komende jaren verder aan het wegwerken 
van grensbarrières. De focus ligt in het 
bijzonder op ondermijning waarbij wij 
samen met het RIEC-Oost en hun netwerk 
aan onderzoeken en aanbevelingen werken 
om vanuit ons bestuurlijk netwerk in 
NRW én Nedersaksen knelpunten te 
signaleren en op te lossen. 

Komen wij op bovengenoemde punten 
voor uitdagingen op Europees vlak of in 
Den Haag te staan, dan is ook hier een  
integrale lobbyaanpak tussen de  
posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf 
van toepassing.

Inzet van instrumentarium 
per thema 
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Bijlage 1a

Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden – provincie Gelderland

4.1 Samen voor Gelderland
PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 

INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSPROJECTEN

Weerbaarheid

FOCUS: 
Actiepunt uit de grenslandagenda 2021 onder 
‘veiligheid; grensoverschrijdende criminaliteits- 
bestrijding’: 

Aanbevelingen om samenwerking tussen  
bestuurders en veiligheidspartners aan  
weerszijden van de grens te versterken door:
–  Hoe krijgen we betere afstemming in de registratie 

(zie onderzoek B-Solutions en grensoverschrij-
dend inspectieteam SZW)?

–  Hoe kunnen we arbeidsmigranten die in  
Duitsland wonen en in Nederland werken van 
goede informatie voorzien (rechten met betrek-
king tot het werk en wonen)?

–  Hoe kunnen we werkgevers/uitzendbureaus 
stimuleren dat zij arbeidsmigranten in  
Nederland gaan huisvesten (bijvoorbeeld Vion in 
Apeldoorn en Achterhoek)?

–  Hoe kunnen we laagdrempelig overleg regelen 
tussen grensregio’s NL en D om praktische  
knelpunten op te lossen?

Monitoring en follow-up via de agenda van het 3+3

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden

 

In opdracht van de drie grensprovincies (Overijssel, 
Limburg en Gelderland) zal RIEC-Oost Nederland, in 
samenwerking met EURIEC en met bevoegde instan-
ties in Noordrijn-Westfalen in 2021 ondermijnings-
fenomenen in beeld  brengen waarbij -vanwege de 
actualiteit- de focus eerst wordt gelegd op het thema 
arbeidsmigranten.

–  Onderzoek naar de mogelijkheden registratie-
gegevens van arbeidsmigranten uit te wisselen 
(B-Solutions)

–  Het instellen van een multidisciplinair team vanuit 
SZW  dat zich richt op grensoverschrijdende  
zaken, zoals gezamenlijke inspecties en gegevens-

  uitwisseling met buitenlandse toezichthouders 
(aanbeveling Aanjaagteam bescherming Arbeids-
migranten); dit wordt al opgepakt door het Rijk, 
zie het algemeen overleg van 3 februari jl. in de 
Tweede Kamer

–  Het versterken van de samenwerking tussen de 
Nederlandse en Duitse grensregio’s om misstan-
den en problemen aan te pakken (bijvoorbeeld de 
huidige samenwerking tussen de Veiligheidsre-
gio’s NO Gelderland en Gelderland Midden met de 
Duitse Kreise Borken en Kleve op het gebied van 
COVID19 structureel te maken en te verbreden

–  Een nauwere samenwerking tussen Gelderland 
en Limburg (hopelijk in de toekomst ook  
Overijssel) op het vlak van grensoverschrijdende 
arbeidsmigranten (agenda, werkgroep)
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Gebiedsagenda en Regiodeal
Achterhoek

FOCUS THEMA’S: 
– Gebiedsagenda Achterhoek
– Samenwerking  Natura 2000 gebieden
– Droogteaanpak 
– Stikstofproblematiek
– Onderwijs en Arbeidsmarkt samen met de Euregio’s

Groene Metropoolregio Arnhem – 
Nijmegen

FOCUS THEMA’S: 
– Circulaire regio
–  Verbonden: mobiliteit euregionaal mobiliteitsplan 

ICE naar Frankfurt en verder
–  Productieve regio; clustersamenwerking: energy 

(regionale energie voorziening en innovatie) en 
Health High Tech, inclusief human capital 

  verduurzaming logistiek, waaronder 
  verduurzamen binnenscheepvaart (bijvoorbeeld 

haven Emmerich relatie Montferland Zevenaar, 
maar ook Arnhem en Nijmegen)

– Ontspannen regio; bijv. duurzaam toerisme

 
–  Achterhoek Board en Thematafels als ideeën 

incubator voor INTERREG VI projectaanvragen

–  Veiligheidsconferentie in Apeldoorn 2022
–  Grenssteden netwerk bijeenkomst bij provincie
–  MoU ook opbouwen met Noord-Brabant,  

Limburg, Gelderland en Bezirksregierung DUS, 
Kreis Kleve, etc.

–  Kennismaking CdK en nieuwe Landrat Kreis Kleve
–  Verkennen organiseren grenslandconferentie 

2023/2024

–  MoU Oost-Nederland en Münsterland, vooral 
uitwisseling met de Kreis Borken

– Grenzhoppers-netwerk

–  100.000+ steden-netwerk (Euregio Rijn-Waal)
–  Commissie Ruimtelijke Ordening (Zuid/Noord)
–  Management Ontmoeting Bezirksregierung 

Düsseldorf ook kennis laten maken met regio 
Arnhem Nijmegen

–  Clustersamenwerking verstevigen

4.1 Samen voor Gelderland vervolg

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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Provincie Gelderland – Bijlage 1a

PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Energietransitie

FOCUS: 
–  Contacten met Duitse partners leggen
–  Verduurzaming van de binnenvaart
–  Kennisuitwisseling van CO2-certificatenhandel
–  Kennis- en ervaringsuitwisseling
–  Innovatiefinanciering
–  Planning
–  Transport van in dit geval energie

Klimaatadaptatie

FOCUS: 
Samenwerking op het gebied van droogte en 
stikstof initiëren en in de werkregio’s van DPRA 
agenderen

  

– INTERREG VI benutten voor waterstofprojecten
–  European Recovery Resilience Fonds benutten 

voor waterstofprojecten
–  Waterstof pipeline van Rotterdam naar Duisburg 

via de Achterhoek
–  RH2INE project over schepen die varen op 

waterstof tussen Rotterdam en Duisburg loopt,  
Voorbereiding CEF aanvraag

–  Samenwerking verduurzaming keramiek op 
waterstof. Samen met NL branche KNB en Duitse 
partijen. Keramiek staat op waterstofagenda van 
Gelderland en op die van NRW expliciet genoemd

–  Energie-opslag bij gevallen dat het stroomnet vol 
is. Dat kan via batterijen of waterstof. In  
Duitsland (Steinfurt) is er al wat ervaring mee. 
Kennisuitwisseling energiebalancering

INTERREG VI projecten initiëren 

–  MoU Oost-Nederland en Münsterland en het 
hydrogen netwerk Euregio, IHKs,  
Bezirksregierung Münster 

–  MoU Oost-Nederland Münsterland
–  Management ontmoetingen met Bezirke 
 Münster en Düsseldorf
–  Regio Achterhoek
–  Regio Arnhem Nijmegen gemeente Berg en Dal

4.2 Duurzaam

Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Water

FOCUS: 
–  Duidelijk in kaart brengen waar de bevoegdheden 

precies liggen, dat is nu moeilijk te overzien
–  Structurelere afstemming/samenwerking ten 

aanzien van de opgaven Hoogwaterveiligheid, 
KRW en droogte

Stikstof

FOCUS: 
–  In contact blijven en Best Practices delen
–  Concrete afspraken maken omtrent Natura 2000 

gebieden in de Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Kreis Borken 
om aanpak droogte te delen

–  Regionaal symposium in 2022 over droogte, 
waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid samen met 
Duitse partners afhankelijk van Duitse bereid-
heid

–  Met Overijssel samen overleg met 
 Landwirtschaftskammer Kreis Borken inplannen
–   Goed contact onderhouden in MoU verband met 

Kreise, Bezirksregierung Münster en de  
Landwirtschaftskammern van de Kreise Borken 
en Kleve, en NRW Landwirtschaftskammer in 
Münster en Köln

–  Grenswatercommissies C en D
–  Arbeits- en Steuerungsgruppe DeltaRhein;
–  Duits-Nederlandse werkgroep Hoogwater

–  MoU Oost Nederland en Münsterland
–  Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke  

Ordening (Subcommissies Noord en Zuid)
–  Grenslandagenda

–  MoU Oost-Nederland en Münsterland
– Management ontmoeting Bezirk Düsseldorf

4.2 Duurzaam vervolg

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Recreatie en Toerisme

FOCUS: 
Gelderse ondernemers ondersteunen en hun  
toeristisch programma toekomstbesting te maken

Cultuur en Erfgoed

FOCUS: 
–    Goede samenwerking met Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe (LWL)
–    Duidelijke afspraken met Landschaftsverband 

Rheinland (LVR)

Natuur

FOCUS: 
–    Samenwerking Natura 2000 gebieden met  

betrekking tot stikstof reductie, vooral in de  
Achterhoek (4 Natura 2000 gebieden) en Arnhem-

 Nijmegen (Natura 2000 gebied Rijntakken)

  
– INTERREG VI initiëren
– GTI 2 INTERREG V

–  Bestuurlijke opdracht ook aan Euregio’s geven
–  MoU Oost-Nederland Münsterland cultuur  

agenderen
–  Nieuw project voorstel Hallo Europa 3 (vertrouwen 

na Covid-19 weer herstellen)

–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Kreis Borken

–  Agenda MoU Oost-Nederland en Münsterland 

–  3 + 3 overleg
–  Mangementontmoeting benutten 

–  MoU Oost-Nederland en Münsterland contact 
met Kreis Borken

–  Managementontmoeting benutten voor  
uitwisseling Best Practices, hoe gaan Duitse  
instanties, die natuur- en biodiversiteit beheren 
om met de problemen veroorzaakt door  
intensieve landbouw en veehouderij

4.3 Natuur en Cultuur

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

 Agrifood

FOCUS: 
–  Behoefte om relatie met Duitse partners op te 

bouwen, DE en NL moeten aan dezelfde  
EU-regelgeving voldoen

Vrijheid

FOCUS: 
–  Shift van bevrijding naar vrijheid en bij vrijheid de 

link leggen met democratie en rechtstaat

–  Uitwisseling creëren met Duitse  
Landwirtschaftskammern

–  INTERREG VI project verduurzaming van de  
landbouw

–  BBL team laten meedenken over visiedocument 
programma vrijheid

–  Ambtelijk groepje vormen thema rechtsstaat en 
democratie, link arbeidsmigranten en LGBTI 

–  INTERREG VI project 
–  Werkbezoek Peter van ‘t Hoog aan Volksbund

–  Netwerk MoU Oost-Nederland en Münsterland 
om uitwisseling te creëren over korte  
voorzieningsketen, stalsystemen, emissie- 
reductie, managementmethoden en de  
biologische landbouw

–  Managementonmoeting benutting voor  
Best Practice uitwsseling 

–  Go4Export programma belangrijk uitvoerings- 
instrument intensieve kringlooplandbouw

–  Congres v. lokale overheden Raad van Europa  
(Jan Markink)

–  MoU Oost Nederland Münsterland (Maßnahme 
Vertrauen)

–  Contacten met Lubelskie/Polen 
–  Regio Achterhoek
–  CG Düsseldorf 
–  3+3 overleg – rol Bezirksregierungen DUS MS 

(regiovoorzitter Volksbund)

4.3 Natuur en Cultuur vervolg

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



72 73DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL DUITSLANDSTRATEGIE GELDERLAND – OVERIJSSEL

PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Leefbaarheid

FOCUS: 
–    Zorgaanbod op het platteland door grensover-

schrijdende samenwerking versterken
–    Sociale cohesie
–    Inclusie
–    Onderliggende verbondenheid, iedereen doet 

mee in de samenleving

Wonen

FOCUS: 
–    Uitwisseling circulaire bouw
–    Uitwisseling stikstof aanpak ivm vergunning- 

verlening bouwprojecten

Sport

FOCUS: 
–    Contacten leggen met EADS (Europäische  

Akademie des Sports)
–    In de grensstreek elkaars voorzieningen delen
–    Aangepast sporten in de grensstreekstimuleren, 

zodat zitvolleybal- en rolstoelbasketbalwedstrijden 
kunnen plaatsvinden 

  
INTERREG VI projecten stimuleren gericht op sociale 
cohesie, inclusie en onderliggende verbondenheid

Onderzoek verhuisstromen westen naar oosten, 
ook Duitse dimensie meenemen

– WK volleyball in 2022
– European company games 2022
– NOC-NSF in contact brengen met NRW

Via Regio Achterhoek, grensgemeenten, concrete 
projecten in MoU Oost-Nederland en  
Münsterland

MoU Oost-Nederland Münsterland Grensland- 
monitor – www.grenslanders.nl
Management ontmoeting Bezirksregierung 
Münster en Düsseldorf

–  MoU Oost-Nederland en Münsterland

4.4 Gezond, veilig, schoon en welvarend
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Gezonde en veilige leefomgeving

FOCUS: 
–    Milieu en gezondheid: informatie-, kennis- en  

ervaringsuitwisseling tussen experts via  
workshops. 

–  Atlas Leefomgeving: Beheren en verder uitbou-
wen van de grensoverschrijdende kaarten en 
open data in NL en NRW, data-governance

– Natuur: vakinhoudelijke informatie uitwisseling 
 met betrekking tot biodiversiteit en landbouw- 
 gebieden.

  
–  Milieuoverleg van Overijssel, Gelderland, Limburg 

en Noord-Brabant met Umweltministerium NRW

4.4 Gezond, veilig, schoon en welvarend vervolg

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Economie

FOCUS: 
–    Innovatiekracht van Gelderse bedrijven stimuleren 

en ook afzetmarkt vergroten (ook Duitsland, NRW)
– Stimuleren van nieuwe productontwikkelingen
–  MedTech samenwerking versterken en  

Oostnederlandse bedrijven aan de Medica-beurs, 
via Oost NL, koppelen

Circulaire economie

FOCUS: 
–    Geheel andere wetgeving in DE op dat gebied van 

circulaire economie, richt zich met name op afval-
wetgeving

Onderwijs en Arbeidsmarkt

FOCUS: 
–    EDL (Euregionale Doorlopende Leerlijn)
–    Grensoverschrijdende en wederzijdse erkenning 

van expertise en ervaring
–    Structurele samenwerking realiseren+uitwisseling 

best practices
–    Aandacht voor buurtaal en -cultuur in het MBO (ver-
 ankering Duitse taal en cultuur in NL en omgekeerd)
–    Levenslang leren: hoe realiseren de Duitse partners dat
–    Netwerken met Duitse collega’s

  
–  INTERREG VI benutten om innovatie in MKB  

bedrijven in Gelderland te stimuleren (Rocket, 
Rocket Reloaded, Boost, Edith)

–   INTERREG VI projecten initiëren met betrekking 
tot kringloopeconomie en digitalisering bijvoor-
beeld het kunnen voorspellen van levensduur 
van machines

–   INTERREG VI projecten
–   vanuit OCW financiële middelen voor projecten 

krijgen
–   Managementontmoeting met afdelingshoofden 

DUS, MS, Keulen met Overijssel en Limburg

–  Periodieke uitwisseling met NRW MWIDE 
(Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie)

–  Oost NL
–  Go4Export programma
–  MoU Oost-Nederland Münsterland ook voor 

MedTech samenwerking benutten
–  Verbinden Health Valley aan Cluster Medizin 

Technik NRW

– Uitwisseling met Energie- und Klimaagentur NRW
–  Initiëren van uitwisseling met EFA en KIEMT

–  MoU Oost-Nederland Münsterland Grensland- 
agenda

–  INTERREG-projecten naar volgende fase brengen
–  Managementontmoeting thema bijv. levenslang 

leren
–  Den Haag (OCW/SZW)

4.5 Economie en Mobiliteit

Provincie Gelderland – Bijlage 1a Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden
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PROGRAMMA’S GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, 
INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

PROJECTEN

Mobiliteit

FOCUS: 
–    Verduurzaming van transport
– Duurzame en slimme corriodor-ontwikkeling
– Wegnemen grensbarrières
–  Samen met het Rijk optrekken en daarvoor  

zorgen dat het Rijk zijn rol speelt

  
–  Mobility as a Service op MoU agenda zetten
–  Montferland en Zevenaar verbinden 
–  INTERREG VI projecten clean-energy-hubs
– Grün über die Grenze (Green Energy Hubs)
– Truck-parking samen met het Rijk richting DE
–  Logistiek knooppunt Montferland/Zevenaar/ 

haven Emmerich benutten

–  Mobility NL-NRW -netwerk; gezamenlijke  
werkagenda op 25 februari 2019 vastgesteld en 
afgelopen jaren herbevestigd/geactualiseerd

– MoU Oost-Nederland en Münsterland
– Interregionale alliantie Rijn-Alpen corridor EGTS
– Grenslandagenda
–  Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke  

Ordening (Subcommissies Noord en Zuid)
–  Goederenvervoercorridor Oost en Zuid -Oost 

organisatie benutten bij grensoverschrijdende 
samenwerking op corridor

4.5 Economie en Mobiliteit vervolg

Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenhedenProvincie Gelderland – Bijlage 1a
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4.6 Economie

PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

Op het gebied van handelsbevordering worden via het uitvoeringsprogramma Go4Export contacten  
onderhouden met Duitsland. Alle exportstimulerende taken zijn bij Oost NL neergelegd. INTERREG VI als 
financieringsinstrument om innovatie in MKB bedrijven in Oost-Nederland te stimuleren (o.a. Boost, Rocket) 
Periodieke uitwisseling op relevante dossiers met het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie (NRW MWIDE).

Netwerken vanuit de samenwerkingsagenda MoU Oost-NL en Münsterland en de samenwerkingsagenda’s 
met NRW en Nedersaksen. Wij stemmen hierin ook nauw af met de regio’s. Belangenbehartiging in Den Haag 
(OCW) vanuit een brede coalitie vanuit de grensregio. INTERREG VI als financieringsinstrument voor  
grensoverschrijdende projectinitiatieven. Regiodealmiddelen (GROS) als aanvullend financieringsinstrument.

Vanuit de grenslandagenda met NRW wordt het project Grenslandmonitor Oost-NL– Münsterland onder de 
aandacht gebracht binnen de samenwerkingsagenda met Nedersaksen met als doel één Grenslandmonitor 
voor de gehele Duits-Nederlandse-grens te ontwikkelingen. Hierbij is ook de inzet van het Rijk gevraagd.

INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven.

Bijlage 1b

Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden – provincie Overijssel

Provincie Overijssel – Bijlage 1b Overzicht van de visie en de ambities van alle programma’s en eenheden

Internationalisering en Innovatie 
MKB

Grensoverschrijdende
arbeidsmarkt en onderwijs

Grensoverschrijdende
data en trends

Toerisme / vrijetijdseconomie

Samen met de partners vanuit de samenwerkingsagenda 
MoU Oost-Nederland en Münsterland stimuleren we 
gezamenlijke initiatieven in de sectoren ICT/digitalisering, 
food, medtech en circulaire economie. Dit doen wij in 
nauwe samenwerking met Oost NL.

Een pragmatische aanpak als het gaat om de 360-graden
arbeidsmarkt. Wij zetten onze netwerken in om de 
Euregionale doorlopende leerlijn verder vorm te geven, 
door het een plek te geven op de samenwerkingsagenda 
MoU Oost-Nederland en Münsterland, het sterker aan de 
EUREGIO te koppelen en soortgelijke initiatieven langs 
de gehele grens met Nedersaksen en NRW hieraan te 
verbinden. Daarbij zullen wij ook de ontwikkeling van 
dubbele curricula in het MBO verder stimuleren.

Grensoverschrijdende data en trends in de Grensland-
monitor beter in kaart brengen om grensoverschrijdend 
beleid te staven en te onderbouwen. Hiervoor gaan wij in 
gesprek met het Rijk en de noordelijke partners, om de 
Grenslandmonitor de komende jaren verder te ontwikke-
len en langs de gehele grens uit te rollen.

GTI eindigt in 2022. Voor de komende periode gaat  
Overijssel nadrukkelijk de samenwerking aan met  
Gelderland. De DMO’s (Destinaty Marketing Organisaties) 
in beide provincies werken aan een gezamenlijk integraal
 plan om nog meer Duitse gasten op vakantie naar 
Oost-Nederland te halen. Naast marketing en branding 
zal dit plan ook gericht zijn op kennis, onderzoek en data.
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4.7 Ecologie

PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

Binnen de samenwerkingsagenda’s met NRW en Nedersaksen benutten wij ons netwerk om naast water en 
droogte ook grensoverschrijdend in gesprek te gaan en te blijven over ontwikkelingen rondom klimaatadaptie, 
landbouw en biodiversiteit. Voor onze samenwerking met NRW biedt de jarenlange “milieusamenwerking” 
tussen de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en NRW hiervoor een belangrijk platform.
Tevens gebruiken wij INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven en 
benutten wij ons netwerk vanuit de managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en het Bezirk Münster.

Brusselse lobby op het dossier Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn is al sinds 2000 van kracht en heeft als 
doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Naast de AGDR (Arbeitsgruppe  
Deltarhein), de SGDR (Steuerungsgruppe Deltarhein) en de Permanente Grenswatercommissie (inclusief  
aanwezigheid van de Bund/Berlijn) speelt het GWPRW speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Tevens  
nemen wij zitting in Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (Subcommissies Noord en Zuid).

Natuur en biodiversiteit – Stikstof

Grensoverschrijdende
waterkwaliteit en -veiligheid

Uitwisseling op financierings- en beleidsniveau stimuleren, 
om erachter te komen hoe Duitse instanties, die natuur 
en biodiversiteit beheren, met de stikstof-, fosfaat-, en 
droogte-problematiek omgaan, om zo Best Practices met 
elkaar te delen, van elkaar te leren en toe te werken naar 
grensoverschrijdende oplossingen.

Onze inzet op waterkwaliteit en waterveiligheid kent een 
nadrukkelijke grensoverschrijdende component. Het 
voornemen is om de waterkwaliteit op een hoger niveau 
te brengen en de doelen van de Kaderrichtlijn Water te 
bereiken. Zowel voor oppervlakte- als grondwater. Maar 
ook bij extreme situaties zoals droogte. De reeds nauwe 
samenwerking gaan wij de komende jaren bestendigen 
en het is voor ons van groot belang om in onderlinge  
afstemming met onze buren maatregelen te nemen en 
samen met onze partners uitdagingen op het gebied van 
water en droogte verder aan te pakken. 
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4.8 Energie

PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

Het netwerk vanuit de samenwerkingsagenda’s met NRW en Nedersaksen vormt het vertrekpunt voor het  
leggen van nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden op het gebied van energie. Wij zoeken daarbij  
vanuit de Grenspost Düsseldorf versterkt contact met de verantwoordelijke en bevoegde ministeries aan Duitse 
kant en benutten ons bestaande netwerk vanuit MoU Oost-Nederland en Münsterland en de daaraan gepaarde 
waterstoftafels in het Bezirk Münster met stakeholders als Oost NL, IHK Nord-Westfalen, Wirtschaftsförderun-
gen en Euregio.

Verder vindt er een koppeling plaats van het netwerk tussen Duits-NL coördinatoren vanuit regionale en lokale 
overheden (Bezirk, Provincie, Euregio, Gemeenten) en Universiteiten (University of Twente en Westfälische  
Wilhelmsuniversität) en Hogescholen (Saxion en Fachhochschule Münster) in de directe grensstreek op het 
gebied van batterij-opslag en smart energy hubs.

Tevens gebruiken wij INTERREG VI als financieringsinstrument voor grensoverschrijdende projectinitiatieven. 

Managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en Bezirk Münster benutten om grensoverschrijdende  
initiatieven te initiëren op dit gebied. Project en netwerk InduZero begeleiden in Duitse contacten met de  
nadruk op het Rheinische Revier en betreffende overheden en partners.

Decentraal energiesysteem

Verduurzaming bebouwde
omgeving

Naast het bestendigen van ons bestaande netwerk in  
het directe grensgebied, NRW en Nedersaksen richten  
we ons op het aanboren van nieuwe contacten vooral  
met Duitse instanties op het gebied van duurzame  
energie. De focus ligt op de samenwerking op het  
gebied van waterstof en batterijopslag. Hiervoor werken 
wij samen met onze oosterburen een propositie uit.  

De provincie treedt als verbinder op tussen de Duitse 
partners enerzijds en de Nederlandse partners  
anderzijds. Hierbij gaat onze aandacht uit naar  
projectspecifieke crossovers alsook het opzetten van de 
grensoverschrijdende banden op dit thema met NRW,  
regionale overheden en partners in de directe grensregio’s.
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4.9 Bereikbaarheid

PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

Het INTERREG project EuregioRail loopt midden 2022 ten einde. Het is onze ambitie om EuregioRail samen met 
onze partners NRW, NWL, Euregio, Regio Twente en Regio Zwolle daarna in een breed grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband voort te zetten. MoU Oost-NL- Münsterland is hier eveneens aan gekoppeld.

Wij versterken onze zichtbaarheid binnen het Mobilty Platform NL-NRW om nadruk op het project EuregioRail 
te leggen en het thema fiets grensoverschrijdend sterker op de kaart te zetten.

Binnen de samenwerkingsagenda met Nedersaksen versterken wij in afstemming met Brussel onze inzet op het 
uitbreiden van ons netwerk en de nadruk op de North Sea Baltic Corridor. Dit geldt voor zowel personen- als 
ook goederenvervoer.

De mobiliteitsopgaven en de betreffende belangenbehartiging worden vanuit de posten Den Haag, Brussel en 
Düsseldorf integraal benaderd. Wij zoeken daarbij actief contact tot Duitse partner die onze activiteiten vooral 
richting Brussel en Berlijn kunnen versterken.

Grensoverschrijdende
bereikbaarheid

De volwaardige opwaardering van de grensoverschrijdende
 spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster. De opwaarde-
ring van het spoor tussen Zwolle en Twente vergroot de 
opties voor een verbetering van de dienstregeling met 
de Randstad én voor snellere verbindingen tussen de 
Randstad en bestemmingen in Duitsland. Het is enerzijds 
onderdeel van de corridorgedachte N35, S35 en F35,  
anderzijds van het bredere perspectief en de bijbehorende 
ambities op de North-Sea-Baltic Corridor. Wij zetten op 
deze West-Oost corridor samen met onze Duitse partners 
tevens in op de verdere versnelling en uitbouw van de lijn  
Amsterdam-Berlijn.
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4.10 Leefbaarheid

PROGRAMMA’S FOCUS GEVRAAGDE INZET VAN MIDDELEN, INSTRUMENTEN EN/OF NETWERKEN

Vanuit de samenwerkingsagenda met Nedersaksen werken we aan een verkenning met betrekking tot de 
structurele zorg in het noordelijke grensgebied om enerzijds ons netwerk daar te vergroten anderzijds om 
crossovers met projecten en ontwikkelingen in het zuidelijke grensgebied tot stand te brengen. Daarbij  
maken wij tevens langs onze gehele grens gebruik van INTERREG VI als financieringsinstrument voor  
grensoverschrijdende projectinitiatieven zoals o.a. “Toekomstbestendige Zorg zonder Grenzen”

Managementontmoeting tussen Provincie Overijssel en Bezirk Münster benutten om grensoverschrijdende  
initiatieven te initiëren op dit gebied. Netwerken benutten die vanuit het grensoverschrijdende retailproject  
“Der Blick von Aussen, de blik van buiten” zijn ontstaan.

Wij maken gebruik van het 3+3 overleg om ontwikkelingen op het vlak van cultuur te kunnen stimuleren.  
Daarnaast biedt INTERREG VI een financieringsinstrument voor projecten en zullen wij de samenwerking met 
Gelderland en LWL verder versterken.

Vanuit de Grenslandagenda 2021 werken wij met alle betreffende partners de komende jaren verder aan het 
wegwerken van grensbarrières. De focus ligt in het bijzonder op ondermijning waarbij wij samen met het  
RIEC-Oost en hun netwerk aan onderzoeken en aanbevelingen werken om vanuit ons bestuurlijk netwerk in 
NRW én Nedersaksen knelpunten te signaleren en op te lossen. 

Komen wij op bovengenoemde punten voor uitdagingen op Europees vlak of in Den Haag te staan, dan is ook 
hier een integrale lobbyaanpak tussen de posten Den Haag, Brussel en Düsseldorf van toepassing.

Grensoverschrijdende zorg

Wonen

Cultuur

Ondermijning

Wij blijven investeren in de opbouw van een duurzaam 
grensoverschrijdend zorglandschap door samenwerking 
met en tussen Nederlandse en Duitse partners binnen 
de zorgketen te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om de 
acute alsook planbare zorg.

Gezamenlijk met onze oosterburen werken we aan een 
propositie in het kader van  INTERREG die gericht is op  
innovatieve oplossingen als het gaat om bouwen. Vanuit de 
gedachte van toekomstbestendig bouwen, richten we ons 
daarbij op thema’s als verduurzaming van de bebouwde  
omgeving, circulair bouwen, bouw- en planningscultuur 
en de koppelling tussen woon–werk–(binnen)stad.

We intensiveren onze banden en samenwerking met LWL 
op het gebied van cultuur. Dit doen we langs de lijnen  
van ontwikkelen, coördineren en kennis delen.

Er bestaat op dit moment nog te weinig zicht op grens- 
overschrijdende fenomenen rondom ondermijning. In 
2021 wordt in het kader van de Grenslandagenda een 
eerste fenomeenonderzoek gedaan naar de rol van de 
grens bij ondermijning.  Als eerste aandachtsgebied is 
gekozen voor het thema arbeidsmigranten. Dit onderzoek 
kan als voorbeeld en vertrekpunt dienen voor verder 
onderzoek naar andere ondermijningsfenomenen en 
zal eerste aanbevelingen geven om grensoverschrijdend 
multilevel de systemen beter op elkaar af te stemmen, 
het bestuurlijke gesprek hierover te kunnen voeren en 
zo landsgrensoverschrijdende ondermijning tegen te 
werken.
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Bijlage 2

Duitslandstrategie 2016-2020
een korte terugblik

provincie Gelderland – provincie Overijssel – Bijlage 2

www.grenspostdusseldorf.nl

In 2016 stelden de Provinciale Staten van  
Gelderland en Overijssel samen de eerste 
Duitslandstrategie vast (PS 2016-619). Grensover-
schrijdende samenwerking gaat over investeren 
en het duurzaam aangaan van relaties. In dat 
opzicht is veel gedaan en veel bereikt.

Met het in september 2017 gestarte proces rond 
versterking van de grensoverschrijdende samen-
werking tussen Nederland en NRW kwam een 
gezamenlijke grenslandagenda16 en een jaarlijkse 
grenslandconferentie tot stand. In de afgelopen 
drie jaar zijn Rijk (Ministeries BuZa en BZK) en 
provincies daardoor naar elkaar toegegroeid. 
Door de onderlinge samenwerking profiteren 
we van elkaars netwerken en is er een beter 
begrip van elkaars processen en belangen. De 
verbeterde uitwisseling van informatie draagt  
bij aan gecoördineerd handelen richting onze 
oosterburen. Zo hebben we ons economisch 
beleid bijvoorbeeld niet vanuit de eigen afzon-
derlijke provincies gepresenteerd, maar vanuit 
het perspectief van regionaal economisch beleid 
in Nederland op terreinen die ook voor NRW van 
belang zijn. 

Op al deze terreinen zijn activiteiten uitgevoerd en we zien dat de investeringen in samenwerking zich 
op allerlei terreinen hebben uitbetaald. De bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid is toegenomen, de 
politieke aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking is gestegen en de contacten in Duitsland 
zijn van meerwaarde gebleken voor het realiseren van onze doelstellingen. Grensoverschrijdende 
samenwerking lijkt niet langer enkel de verantwoordelijkheid van een individuele bestuurder of 
beleidsmedewerker, maar is steeds meer een doelstelling van de organisatie geworden.

16   
Grenslandagenda 2021: tinyurl.com/5xzzdext

17   
Met het grenseffect wordt bedoeld dat verschil in taal, cultuur en wet- en regelgeving leidt tot minder samenwerking en economische activiteit.

In de Duitslandstrategie van 2016 stonden twee 
sporen centraal: 

1.  Het opbouwen van een goed relatie- 
 netwerk
  In de eerste plaats het opbouwen van een 

goed relatienetwerk. Dat kreeg zichtbaar 
vorm met een vertegenwoordiging in 
Düsseldorf binnen het Nederlandse  
consulaat-generaal: Grenspost Düsseldorf, 
met vertegenwoordigers van de provincies 
Overijssel, Gelderland, Limburg en sinds 
begin 2019 ook Zuid-Holland. 

  De aanwezigheid in Düsseldorf wekt  
vertrouwen en laat zien dat wij willen 
investeren in een duurzame relatie met  
onze Duitse buren. 

2.  Deze samenwerking verder 
 inhoudelijk vormgeven
   Het tweede spoor van de strategie was een 

inhoudelijke. Naast gemeenschappelijke 
beleidsvelden in de samenwerking zijn voor 
Gelderland en Overijssel ook specifieke 
prioriteiten vastgelegd. Deze prioriteiten zijn 
te zien in onderstaande tabel: 

GELDERLAND

Grensoverschrijdende infrastructuur (corridor)

Klimaat en energie

Culturele samenwerking

Het grenseffect17 verkleinen op het gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt door  
het overbruggen van bestaande belemmeringen.

OVERIJSSEL

Bereikbaarheid

Groene energievoorzieningen 

Waterbeheer in combinatie met  
klimaatverandering

http://www.grenspostdusseldorf.nl
http://tinyurl.com/5xzzdext
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Bijlage I 

Duitslandstrategie 2021-2027 “Goede Noabers” (bijgevoegd) 

 
De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn belangrijke partners van provincie Overijssel en 
Gelderland. We staan voor dezelfde maatschappelijke opgaven en transities. Overijssel en Gelderland trekken 
daarom internationaal al geruime tijd samen op als Oost-Nederland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we 
samen sterker zijn dan alleen. Als grensprovincies hebben wij een ligging die vraagt over de grens heen te 
kijken én te stappen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. We hechten in Oost-Nederland enorme waarde aan 
goed noaberschap. Graag informeren wij u daarom over onze herijkte Duitslandstrategie 2021-2027 Goede 
Noabers. 

 

 
De opgebouwde grensoverschrijdende samenwerking  
 
In november vorig jaar hebben wij u per brief geïnformeerd over de evaluatie en realisatie van onze Oost-
Nederlandse Duitslandstrategie en over de vooruitblik naar een herijkte Europa & Duitslandagenda 2021-2027 
(2020/1102025). De nieuwe Europa & Duitslandagenda Overijssel in Europa & Duitsland is in samenhang met de 
Integrale Public Affairs Agenda in maart 2021 door uw Staten vastgesteld (2021/1101554). De toezegging om 
voor de zomer een herijkte Duitslandstrategie aan de Staten voor te leggen wordt met deze nieuwe 
Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers nagekomen.  
 
Het werk is echter nooit “af” en blijft aan verandering onderhevig. De wereld, en dus ook Duitsland en 
Nederland, bevinden zich op het moment van schrijven van deze Statenbrief nog in de Covid-19 pandemie. De 
coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat de uitdagingen waar we voor staan, zich niet tot provincie- of 
landsgrenzen beperken. Nut en noodzaak van samenwerking met partners om ons heen is evident. Een gedegen 
en duurzaam netwerk van onderlinge relaties vormt het fundament om flexibel, snel en pragmatisch op deze 
uitdagingen in te kunnen spelen.  
 
Een groot deel van de praktische uitvoering van beleidsthema’s vindt plaats via het Europese 
samenwerkingsprogramma INTERREG en voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland middels 
INTERREG A. Tussen 2014 en 2021 zijn meer dan 12 projecten in Oost-Nederland gerealiseerd met een 
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gezamenlijk ingebrachte cofinanciering door Overijssel en Gelderland van 15 miljoen euro en een totale waarde 
van 344 miljoen euro. 
 

Herijking Duitslandstrategie: Duitslandstrategie 2021-2027 “Goede Noabers” 

 
De nieuwe Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers (bijgevoegd) geeft onze strategisch-inhoudelijke focus 
weer. Dit hebben we gedaan door onze ambities en focus op het gebied van economie, energie, ecologie, 
bereikbaarheid en leefbaarheid te belichten en aan onze instrumenten te koppelen. Onze instrumenten zijn 
bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden en de netwerken waar we bij zijn aangesloten en waarin we actief 
zijn. De vijf overkoepelende thema’s uit de Duitslandstrategie zijn tevens de thema’s uit de Integrale Public 
Affairs Agenda en de Europa & Duitslandagenda en laten hiermee nadrukkelijk de koppeling en samenhang zien 
met deze agenda’s.  
 
Een voorbeeld van onze strategisch-inhoudelijke focus, op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, is de 
Euregionale doorlopende leerlijn (EDL). In het kader hiervan bepleiten wij met een aantal Nederlandse en Duitse 
partners de verankering van euregionale competenties cq. van de buurtaal in het primair, voortgezet en hoger 
onderwijs. EDL is op 30 september a.s. onderdeel van het programma van de Grenslandconferentie in Enschede. 
Het is als een van de grotere onderwijsprojecten ingebracht in de samenwerking met de noordelijke provincies 
en Nedersaksen alsook in de Oost-Nederland-Münsterland samenwerking. Daarbij wordt steeds een 
nadrukkelijke verbinding gelegd tussen euregionaal onderwijs en arbeidsmarkt: een zogenoemde 360 graden 
arbeidsmarkt. De Duitse taal is hierin een onmisbare factor in het succes van een grensoverschrijdende 
economie. Door de grote verschillen met name in het beroepsonderwijs aan weerszijden van de grens is 
diploma-erkenning daarbij al jaren een complex gegeven. Daarom kiezen we voor een focus op binationaal 
opleiden in plaats van het achteraf erkennen van diploma’s. Het doel is dat gedurende de hele schoolloopbaan 
de juiste Euregionale competenties aangeboden worden en (grens)belemmeringen opgeheven worden. 
 
Een ander voorbeeld is dat alle EU-lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen moeten aanpassen aan de 
nieuwe klimaatambities. Een oplossing hiervan ligt in energieopslag: in batterijen en/of waterstof voor onder 
andere de binnenscheepvaart of het zwaardere transport over de weg. Vanuit onze samenwerking met de 
partners vanuit het Memorandum of Understanding (MoU) Oost-Nederland - Münsterland wordt op het vlak van 
waterstof samengewerkt in de grensoverschrijdende waterstofalliantie, die door het Bezirk Münster is 
geïnitieerd. 
 
We versterken met onze herijkte Duitslandstrategie ook de samenhang tussen onze vooruitgeschoven 
(Grens)post te Düsseldorf (Duitsland als belangrijkste partnerland; in het bijzonder de deelstaten Noordrijn-
Westfalen (NRW) en Nedersaksen) en de verschillende buitenposten in Den Haag (Rijksoverheid) en in Brussel 
(EU-instituties). De Grenspost is dé sleutel van ons succes in het netwerk en de relatie met partners in NRW en 

het Consulaat-Generaal en een uitvalsbasis voor Overijssel in de samenwerking met Nedersaksen. We zijn 
zichtbaar en voor onze Duitse partners snel en direct benaderbaar. Met de Duitslandstrategie zenden we ten 
eerste een signaal naar onze Duitse partners dat wij ook de komende jaren structureel blijven investeren in de 
samenwerking. Daarnaast laten we zien dat wij de reeds gemaakte afspraken nakomen en inhoudelijk de 
volgende stappen nemen om de samenwerking verder te intensiveren. 
 
Het Europese programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 is het financieel grootste 
instrument om onze grensoverschrijdende opgaven te verwezenlijken. De nieuwgekozen beleidsdoelstellingen 
van dit programma sluiten naadloos aan op de ambities van beide provincies. Daarom stellen we deze strategie 
ook voor eenzelfde periode van het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) vast. 
 

Betrokkenheid PS 
Voor de uitvoering van de Duitslandstrategie hebben we ook de inzet van uw Staten nodig. Zo maken de politiek 
bestuurlijke contacten van uw Staten deel uit van het netwerk dat de basis vormt voor besluitvorming rondom 
grensoverschrijdende vraagstukken. Het leggen van deze contacten en het (uit)bouwen van netwerken met 
politieke zusterpartijen vergroot de mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking. We nodigen u daarom 
graag uit om, waar mogelijk, deel te nemen aan grensoverschrijdende werkbezoeken.  
 
We gaan graag met u in gesprek over de Duitslandstrategie en informeren u over de voortgang in de uitvoering 
van de Duitslandstrategie. Ook houden we de Duitslandstrategie in samenhang met de Public Affairs Agenda en 
de Europa- en Duitslandagenda periodiek tegen het licht. Waar nodig wordt deze geactualiseerd. De 
Duitslandstrategie is zoals gezegd een dynamisch document. Daarnaast is de gedachte om samen met de 
provincie Gelderland in het najaar van 2021 een gezamenlijke PS-sessie te organiseren waarin de integrale 
Public Affairs centraal staat, en waar de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland ook aan bod komt. 

 
Concluderend 
Wij zijn van oordeel dat we met de Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers een goede basis hebben om de 
koers en inhoudelijke focus te bepalen voor onze grensoverschrijdende inzet de komende jaren. De voortgang 
die we de afgelopen jaren hebben geboekt als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, 
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zorgt ervoor dat er nu ruimte is voor meer inhoudelijke focus en een gerichtere lobby met onze Duitse partners 
richting Den Haag, Berlijn en Brussel. We zijn ervan overtuigd dat we met deze inzet bij kunnen dragen aan de 
gewenste resultaten voor Oost-Nederland. 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, A.P. Heidema 

secretaris, N. Versteeg 
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