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Verantwoording

In 2008 bestond de EUREGIO 50 jaar. Voor het CDA-CDU EUREGIO Verband 
was dat aanleiding te onderzoeken welke rol het CDA en de CDU daarbij hebben 
gespeeld en vooral wat de meerwaarde is van partijpolitieke samenwerking, 
óók voor de toekomst van de EUREGIO. In samenwerking met het CES, het 
Centre for European Studies in Brussel, dat de publicatie ook financieel mogelijk 
maakte, kon deze kroniek worden vervaardigd. Het onderzoek hiervoor is verricht 
door Shira Godfried, Masterstudent European Studies, onder auspiciën van de 
Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente. Professor Ramses Wessel droeg zorg 
voor de wetenschappelijke toetsing. Journalistieke bijdragen werden verder geleverd 
door Egbert van Hattem. Aan Bianca Gabbe is veel dank verschuldigd voor haar 
coördinerende, maar ook inhoudelijke ondersteuning, vooral in de tweede fase van het 
project. Ook heeft de AGEG een goede inhoudelijke ondersteuning geboden tijdens 
het ontwikkelen van de kroniek.

Medewerkers van de EUREGIO, in het bijzonder Christoph Bönig en Melanie 
Pietzowski, hebben waardevol werk verricht in het helpen zoeken naar historisch 
materiaal en andere documenten. 

Speciale dank gaat uit naar de Stichting Twentsche Courant, in het bijzonder voorzitter 
Hennie ten Hag, die met een belangrijke bijdrage de publicatie en de presentatie 
mogelijk maakte en evenzeer naar Roland Freudenstein, Head of Research van het 
CES voor de nuttige contacten en adviezen tijdens het onderzoeksproces.

Voor wie is deze Kroniek bedoeld? In ieder geval voor de lezers, die geïnteresseerd 
zijn in de EUREGIO, de vaak boeiende geschiedenis en de perspectieven van het 
grensoverschrijdende samenwerkingsverband. Beslist bijzonder is het feit, dat een 
analyse wordt gegeven van de meerwaarde van politieke samenwerking voor de 
EUREGIO, in het bijzonder die van CDA en CDU. In de conclusie zijn een aantal 
interessante aanbevelingen gedaan voor de nabije toekomst. Deze uitgave hoort 
dus thuis op de plank van wetenschappelijke instituten en van politici, die zich 
nadrukkelijker met grensoverschrijdende aangelegenheden willen bezig houden. 

Tenslotte, zal deze drietalige publicatie zeer bruikbaar kunnen zijn voor politieke 
partijen in Europese grensregio’s, die in gezamenlijkheid hun grensoverschrijdende 
samenwerking verder willen vormgeven, problemen het hoofd proberen te bieden en 
nieuwe perspectieven gaan ontdekken.

Deze aanbevelenswaardige studie is tijdens een bijzondere bijeenkomst op 20 april in 
het slot Bad Bentheim aangeboden aan Professor Dr. Hans-Gert Pöttering, voorzitter 
van het Europees Parlement, en Wim van der Camp, Tweede Kamerlid en CDA-
lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.

Bart van Winsen

Voorzitter CDA-CDU EUREGIO-Verband,
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Voorwoord

Europa dichterbij de burgers 
brengen is een gezamenlijke 
opdracht. Van Europese politici, 
Europese instellingen, van nationale 
politici, die op verschillende 
niveaus werkzaam zijn, als ook van 
maatschappelijke organisaties en, in 
het bijzonder, van de media. Het feit, 
dat burgers in principe voorstander 
zijn van de Europese eenwording, 
maar deze niettemin met scepsis 
beschouwen, heeft –ondanks alle 
successen van de EU- er mee te 
maken dat men zich te ver voelt 
afstaan van de Europese Unie en 
veel beslissingen te gecompliceerd 
vindt. Deze blijken daarom moeilijk 
overdraagbaar aan het brede publiek. 

Kortom, burgers voelen zich nog 
niet zo goed thuis bij de EU, als in hun eigen gemeente of regio. Dáár immers kunnen 
ze hun culturele en regionale identiteit beleven. Juist deze verscheidenheid kenmerkt 
de enorme rijkdom van Europa, en die moeten we koesteren. De identiteit van de 
Europese burger komt op verschillende niveaus tot uitdrukking; allereerst thuis in de 
woonplaats en de regio, als ingezetene van het eigen land en tenslotte binnen de EU. 
Deze vier niveaus horen bij elkaar en bepalen, ieder op hun eigen manier, ons leven 
en onze identiteit. Dat is de reden waarom Europa niet vereenzelvigd mag worden 
met “harmonisering”, maar veel meer met het behouden van onze verscheidenheid. 
Daarmee kan iedereen zich in de EU thuis voelen, in de 27 lidstaten met 500 miljoen 
inwoners, die de EU inmiddels telt. “Eenheid in verscheidenheid” is ons streven en 
onze opdracht.

Nergens is deze verscheidenheid beter te beleven als in de grensregio’s, waar 
de verschillende culturen elkaar direct ontmoeten. Sinds het begin van mijn 
werkzaamheden in het Europese parlement –waar ik sinds de eerste directe 
verkiezingen in 1979 deel van uitmaak- heb ik deze verscheidenheid concreet ervaren 
aan de Duits-Nederlandse grens, waar Duitse en Nederlandse burgers samen op weg 
zijn gegaan in een Europese grensregio met behoud van hun eigen regionale identiteit.

Hoewel grenzen “de littekens van de geschiedenis” zijn bieden grensgebieden 
tegenwoordig echter ook kansen, bijvoorbeeld door mensen elkaar te laten ontmoeten. 
De grensoverschrijdende samenwerking in Euregio’s levert al tientallen jaren een 
wezenlijke bijdrage aan de Europese integratie en zo aan het overwinnen van die 
littekens van de geschiedenis. Deze samenwerking geldt als hoeksteen van het Europese 
huis. De Duits-Nederlandse EUREGIO in de regio Westmünsterland, Grafschaft 
Bentheim, Twente, de Achterhoek en het district Osnabrück, mijn geboortestreek, 
geldt als de oudste. Van daaruit zijn 150 soortgelijke grensoverschrijdende 
structuren ontstaan in Europa. Grensoverschrijdende samenwerking is tegenwoordig 
onbetwistbaar een politieke prioriteit van de EU.

Dit rapport over politieke samenwerking tussen het Nederlandse CDA en de 
Duitse CDU binnen de EUREGIO stelt terecht de betekenis van de politieke, 
grensoverschrijdende samenwerking centraal. De meerwaarde voor de EUREGIO is 
erin gelegen, dat grensoverschrijdende politieke fracties tot beslissingen komen en dat 
niet nationale gedelegeerden zich die besluitvormende rol toe-eigenen. Zoals op het 
niveau van de Europese Unie werd ook hier een fundamentele basis gelegd, die het 
succes van de EUREGIO mogelijk hebben gemaakt.

Deze publicatie is enerzijds een interessante kroniek, die de, bij tijd en wijle, 
moeizame ontstaansgeschiedenis van de laatste decennia beschrijft, maar ook nieuwe 
mogelijkheden ontdekt. Aan de andere kant kan de kroniek ook dienen als leidraad 
voor jongere samenwerkingsvormen in Europa. In deze zin gaat het hier niet alleen om 
een kroniek, maar werpt het ook een blik in de toekomst, beschrijft het verwachtingen 
en worden aanbevelingen gedaan hoe de grensregio’s in het vervolg een betekenisvolle 
rol kunnen spelen.

Zoals het Europese Parlement een steeds belangrijker rol speelt in de EU en daarmee 
wezenlijk bijdraagt aan de democratisering van Europa, zo moeten ook politieke 
partijen over de grenzen heen, als hoogste besluitvormers binnen Euregio’s, de 
toekomst en het welbevinden van de burgers aan beide zijden van de grens vormgeven.

Hans-Gert Pöttering

Voorzitter van het Europese Parlement 
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Vanzelfsprekend krijgt ook de toekomstige ontwikkeling bijzondere aandacht. Welke 
nieuwe inspanningen zullen nodig zijn en wordt EUREGIO voldoende toegerust 
met bevoegdheden om de taken goed te kunnen uitvoeren. Uit de resultaten 
van de gesprekken zal kunnen blijken waar de grote uitdagingen liggen voor  
grensoverschrijdende samenwerking in die toekomst en welke rol CDA en CDU 
daarin kunnen spelen

In deze kroniek zullen de volgende hoofdstukken behandeld worden. Ten eerste zal 
de gebruikte methodologie uitgelicht worden. Hierbij zullen we ingaan op de doelen 
van het onderzoek, de bijbehorende onderzoeksvragen en hoe deze beantwoord 
zullen worden. Vervolgens zal een theoretisch kader worden aangeboden, waarin 
vanuit theorie wordt uitgelegd wat grensoverschrijdende samenwerking is en waarom 
deze samenwerkingsverbanden worden opgezet. Op basis van deze kennis wordt 
achtereenvolgens een overzicht geboden op 50 jaar samenwerking binnen EUREGIO, 
hoe de samenwerking vanuit Europa is bevorderd en welke rol het CDA-CDU 
verband heeft gehad op het institutionaliseren van politieke samenwerking binnen 
de EUREGIO. Aan het einde van dit deel zal een korte conclusie worden getrokken 
waarbij de eerste onderzoeksvraag reeds wordt beantwoord. Het tweede deel van de 
kroniek heeft een verhalend karakter en is opgebouwd uit X interviews. Op basis 
van deze verzamelde verhalen kunnen we de rest van het onderzoeksvragen worden 
beantwoord. Ten slotte zal een algemene conclusie worden getrokken en zullen enkele 
aanbevelingen worden gedaan.

Inleiding 

In 2008 vierde de EUREGIO haar 50-jarig bestaan. Dat heeft aanleiding gegeven 
de geschiedenis van de grensoverschrijdende samenwerking in beeld te brengen in de 
vorm van deze kroniek. Beschreven wordt de samenwerking op velerlei terreinen in 
de samenleving, worden de mijlpalen aangegeven die in de loop der jaren zijn bereikt, 
maar worden ook de factoren beschreven, die de ontwikkeling soms belemmerd 
hebben. Deze ervaring van 50 jaar grensoverschrijdende samenwerking kan wellicht als 
leidraad dienen of zelfs model staan voor andere regio’s die ook vorm en inhoud willen 
geven aan  grensoverschrijdende samenwerking.

Het overkoepelende doel van dit onderzoek is dan ook te onderzoeken in hoeverre 
grensoverschrijdende,  samenwerking binnen Europa een meerwaarde heeft en toevoegt 
op het gebied van politieke samenwerking, economisch, sociaal en cultureel gebied. 
Veronderstelling hierin is dat indien deze grensoverschrijdende  samenwerking niet had 
bestaan, huidige verworvenheden niet mogelijk zouden zijn geweest.

Bijzonder is de partijpolitieke samenwerking, die al vrij spoedig vorm kreeg en 
in de Euregioraad, het politieke orgaan van de EUREGIO, ook in praktijk werd 
gebracht. De vraag die in deze studie op de voorgrond staat is, welke meerwaarde die 
partijpolitieke samenwerking heeft gehad, waarbij in het kader van deze publicatie 
speciale aandacht wordt besteed aan de samenwerking van de christen-democratische 
partijen, het CDA en de CDU. 

“De toekomst” heeft een grote rol binnen het onderzoek gespeeld. De vraag was welke 
nieuwe samenwerkingsvormen zullen in de toekomst plaats zouden vinden en welke 
betekenis de samenwerking van politieke partijen daarin heeft. Ook zijn aspecten 
die binnen de huidige samenwerkingsvorm meer aandacht in de toekomst verdienen 
belicht en komen de grote uitdagingen binnen grensoverschrijdende  samenwerking 
aan bod. 

Tenslotte was het van belang te onderzoeken in hoeverre de Nederlands-Duitse 
politieke samenwerking in de EUREGIO samenwerking zich moet beperken tot het 
fractieoverleg in de Euregioraad; of dat deze ook op het partijniveau van CDA-CDU 
dient plaats te vinden en wat de meerwaarde hiervan is.

De informatie is verzameld uit literatuurstudies in combinatie met bronnen- en 
archiefonderzoek; daarnaast zijn interviews gehouden met Nederlandse en Duitse 
politici, die een sterke betrokkenheid hebben gehad (of nog hebben) met EUREGIO.
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Methode

Doel van het onderzoek

Het overkoepelende doel van het onderzoek is te onderzoeken in hoeverre 
grensoverschrijdende, samenwerking binnen Europa een meerwaarde heeft en toevoegt 
op het gebied van politieke samenwerking, economisch, sociaal en cultureel gebied. 
Veronderstelling hierin is dat indien deze grensoverschrijdende  samenwerking niet had 
bestaan, huidige verworvenheden niet mogelijk zouden zijn geweest. (Doel A)

Daarbinnen moet het volgende worden onderzocht: grensoverschrijdende 
samenwerking is sterk bevorderd door samenwerking op politiek niveau, specifieker, 
het is belangrijk te onderzoeken welke rol de samenwerking tussen het CDA-
CDU heeft gespeeld (Doel B1); en wat daardoor de meerwaarde is van politieke 
samenwerking in de EUREGIO (Doel B2).

Daarnaast speelt het aspect “de toekomst” een hele grote rol binnen het onderzoek; 
welke nieuwe samenwerkingsvormen zullen in de toekomst plaatsvinden en welke 
betekenis daarin heeft de samenwerking van politieke partijen; welke aspecten binnen 
de huidige samenwerkingsvorm verdienen meer aandacht in de toekomst (Doel C1); 
en waar zullen de grote uitdagingen binnen grensoverschrijdende  samenwerking 
liggen (Doel C2)? Vooral dit laatste aspect lijkt van belang.

Tenslotte is het van belang te onderzoeken in hoeverre de Nederlands-Duitse 
politieke samenwerking in de EUREGIO samenwerking zich moet beperken tot het 
fractieoverleg in de Euregioraad, of dat deze ook op het partijniveau van CDA-CDU 
dient plaats te vinden (Doel C3).

Onderzoeksvragen

Op basis van de vastgestelde doelen van het onderzoek kunnen 4 onderzoeksvragen 
worden opgesteld:

•	 Welke doelen zijn bereikt door middel van grensoverschrijdende 
samenwerking binnen de EUREGIO door de jaren heen en waar lagen de 
voornaamste knelpunten? (A)

•	 Op welke specifieke terreinen binnen grensoverschrijdende samenwerking 
hebben CDA en CDU een rol gespeeld binnen deze grensoverschrijdende 
samenwerking en wat heeft dit opgeleverd in de perceptie van de politieke 
actoren? (B1 en B2)

•	 Moet in de perceptie van de politieke actoren de Nederlands-Duitse 
politieke samenwerking in de EUREGIO samenwerking zich beperken tot 
het fractieoverleg in de Euregioraad of dient deze ook op het partijniveau 
van CDA-CDU plaats te vinden? (C3)

•	 Wat zijn volgens de politieke actoren de verwachtingen, uitdagingen en 
prioriteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in het 
algemeen, en binnen EUREGIO voor de toekomst? (C1 en C2)

Hierbij geldt, N=8

Methodologie

Door middel van een literatuurstudie, in combinatie met een bronnen- en 
archiefonderzoek, kunnen de thema’s die aan bod zullen komen worden verkend. Deze 
thema’s, betreffen specifieke thema’s die binnen de EUREGIO van belang zijn en zowel 
in het verleden, als in de toekomst een belangrijke rol spelen. Op deze manier kan de 
eerste onderzoeksvraag worden beantwoord. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
vloeit voort uit de interviews en zal van impliciete aard zijn. De onderzoeksvragen 
worden geoperationaliseerd door middel van interviewvragen, waarnaar later wordt 
gerefereerd onder het kopje interviews.

Aansluitend kunnen aan de hand van kwalitatieve interviews (N=8) met 
vooraanstaande Christen-Democraten, uit zowel Nederland als Duitsland, de tweede, 
derde en een de vierde onderzoeksvraag worden beantwoord. 

Er ontstaat op deze manier een tweedeling in het theoretisch kader en het 
interviewgedeelte; terwijl het theoretisch kader een thematische aanpak heeft, wordt 
het interviewgedeelte breder gehouden. Het theoretische kader heeft een verkennend 
karakter, terwijl het interviewgedeelte een verdiepende factor heeft.
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Interviews

Betreffende de interviews worden hieronder de kadervragen gepresenteerd, 
die als leidraad dienden bij de gesprekken. Deze kadervragen representeren de 
operationalisering van de onderzoeksvragen die door interviews beantwoord 
moeten worden. Binnen deze kadervragen kunnen specifiekere vragen gesteld over 
de voorgaande thema’s aan de (voormalige) betrokkenen, zodat een verdiepende 
component in de gesprekken kan worden opgenomen. Deze thema’s en kadervragen 
zullen vooraf aan de geïnterviewden bekend worden gemaakt, zodat zij er vast over na 
kunnen denken.

Kadervragen zijn:

1. Wat is de meerwaarde geweest van politieke samenwerking in de  
EUREGIO?; (A)

2. Welke voordelen kunnen worden ontleend aan samenwerking op 
partijniveau?; (C3)

3. Hebben CDA en CDU een bijzondere rol gespeeld in de 
grensoverschrijdende ontwikkelingen van de laatste 50 jaar en op welke 
specifieke gebieden? In welke vorm vond die samenwerking plaats?; (B1 en 
B2)

4. Bestond er een gemeenschappelijke basis voor die samenwerking, 
bijvoorbeeld in de vorm van een beginsel- of gezamenlijk actieprogramma?; 
(B2)

5. Hoe zal de politieke samenwerking in de toekomst eruit zien? Is een 
gezamenlijk (verkiezings)programma denkbaar en zijn rechtstreekse 
verkiezingen zowel wenselijk, als realiseerbaar?; (C3)

6. Op welke terreinen binnen de EUREGIO is voortgang geboekt en welke 
zijn achtergebleven in de afgelopen 50 jaar (thema’s)?; (A)

7. Op welke van deze terreinen heeft het CDA-CDU zijn stempel gedrukt?; 
(B1)

8. Is er sprake van voldoende bevoegdheden voor de  EUREGIO om haar 
taken in de toekomst goed uit te kunnen voeren?; (C1 en C2)

9. Wat zijn de verwachtingen, uitdagingen en prioriteiten op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen voor de toekomst?; (C1 
en C2)

10. Wat zijn de verwachtingen, uitdagingen en prioriteiten op het gebied 
van grensoverschrijdende samenwerking binnen de EUREGIO voor de 
toekomst?. (C1 en C2)

DEEL I: DOCUMENTANALYSE
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De EUREGIO: theoretisch kader

Inleiding

Door middel van het onderzoeken welke doelen van de EUREGIO zijn bereikt, 
kunnen we aan de hand van concrete zaken op bepaalde momenten zien, 
welke meerwaarde grensoverschrijdende samenwerking heeft. Deze mijlpalen 
vertegenwoordigen dagelijkse problemen die zijn overwonnen. Naast het onderzoeken 
van wat er bereikt is in de afgelopen vijftig jaar, is het ook van belang vanuit 
theoretisch perspectief te onderzoeken waarom grensoverschrijdende  samenwerking 
nu eigenlijk plaats vindt in de EUREGIO. Op deze manier, kan de meerwaarde van 
deze grensoverschrijdende  verbanden, zoals de EUREGIO, nog verder verduidelijkt 
worden. Daarnaast zouden door middel van het theoretisch kader, ontwikkelingen in 
de praktijk verder verklaard kunnen worden.

Dit theoretisch kader wordt opgebouwd vanuit secundaire literatuur over 
grensoverschrijdende  samenwerking in het algemeen en secundaire literatuur specifiek 
over de EUREGIO. Dit theoretisch kader is bedoeld als een handvat om de verdere 
gebeurtenissen en mijlpalen die bereikt zijn binnen de EUREGIO te verklaren. 

In dit hoofdstuk wordt eerst uitgeweid over wat de Euregio’s nu precies zijn vanuit 
breed perspectief. Daarin zal licht worden geworpen op de vraag waarom de Euregio’s 
ontstaan en hoe ze passen binnen het grotere Europese integratie plaatje. Ten tweede 
zal een beperkter perspectief worden geboden op de EUREGIO, door middel van 
het toelichten van de EUREGIO vanuit locaal perspectief: een bottom up perspective. 
Verder zal een methode worden geboden om het analyseren van de EUREGIO 
mogelijk te maken, zowel intern als ten opzichte van andere Euregio’s. Ten vierde 
zal worden toegelicht wat nu expliciet zo vernieuwend is aan een dergelijke vorm 
van grensoverschrijdende regionale samenwerking en ten vijfde in welke vorm, in 
ons geval, die samenwerking plaats vindt. Ten zesde zal bediscussieerd worden wat 
de bezwaren zijn tegen deze vorm van samenwerking, maar tegelijkertijd zullen 
tegenargumenten worden opgeworpen. Tenslotte zal gekeken worden welke factoren in 
theorie zorg dragen voor succes en effectiviteit van de EUREGIO en in hoeverre deze 
factoren aanwezig zijn in het geval van de EUREGIO.

Wat zijn de Euregio’s?

Volgens Boekema (2000) zijn de Euregio’s “grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden” die “mede zijn ontstaan omdat specifieke problemen zich in 
de grensregio’s voordeden en in sommige gevallen nog steeds doen” 1. Deze problemen 
zijn te definiëren als specifieke grensproblemen die in de loop der jaren zijn ontstaan. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 2

•	 Perifere ligging ten opzichte van de bestuurlijke en economische centra of 
van het desbetreffende land of een economische achterstand ten opzichte van 
de rest van het land;

•	 Tekort aan grensoverschrijdende infrastructuur;

•	 Verschillen of juist overeenkomsten in taal, cultuur en geschiedenis;

•	 Gezamenlijk te overwinnen negatieve externe effecten. 

Deze problemen zijn ontstaan door het willekeurig, dan wel strategisch trekken van 
grenzen, waarbij echter de natuurlijke samenhang van regio’s over het hoofd werd 
gezien. In het geval van de EUREGIO, had men bij het trekken van de grenzen een 
religieuze achterliggende gedachte: de protestantse gedeelten werden bij de vrede van 
Münster bij Nederland ingelijfd, en het katholieke deel bij Duitsland. Het zoeken 
van oplossingen van de problemen die daardoor ontstonden lag in de handen van 
de desbetreffende grensregio zelf. Slechts door middel van samenwerking met de 
naaste buren aan de andere kant van de grens konden deze problemen effectief 
worden aangepakt. Bijkomend voordeel is dat door middel van  grensoverschrijdende 
samenwerking de regionale potenties van de grensregio beter naar voren kunnen 
komen. Inmiddels zijn ruim 150 “ Euregio’s” of “Euroregions” te onderscheiden binnen 
Europa en is het concept tevens opgenomen binnen Europees beleid in de vorm van 
Cross-Border-Cooperations (CBC’s) en “Cross-Border-Regions” (CBR’s)3.

1  Boekema, 2000, pp.7
2 Boekema, 2000, pp.7
3 Boekema, 2000, pp. 8; Perkmann, 2003, pp.154
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CBC’s zijn te definiëren als min of meer geïnstitutionaliseerde vormen van 
samenwerking tussen aangrenzende subnationale autoriteiten waarbij de nationale 
grenzen overschreden worden. Om tot een CBC te worden aangemerkt, moet het 
betreffende samenwerkingsverband aan vier kenmerken voldoen4:

•	 Ten eerste moeten de voornaamste protagonisten binnen de regio publieke 
autoriteiten zijn;

•	 Ten tweede moet de overeenkomst een samenwerking betreffen tussen 
subnationale autoriteiten uit verschillende landen, waarbij de actoren 
normaliter geen wettelijke subjecten zijn onder het internationale recht 
en mogen dus geen internationale verdragen tussen nationale autoriteiten 
bevatten – en als gevolg hiervan valt het beleid van een CBC onder het kopje 
“low politics”;

•	 Ten derde moet een CBC zich feitelijk slechts bezig houden met praktische 
probleemoplossingen uit het dagelijkse leven;

•	 Tenslotte moet een CBC zich inzetten voor een stabilisatie van 
grensoverschrijdende contacten door het opzetten van instituties.

CBR’s daarentegen zijn als volgt te definiëren: een begrensde territoriale eenheid die 
bestaat uit autoriteiten die participeren binnen een CBC initiatief. Hieruit valt af te 
leiden dat een CBR niet alleen een functionele bestuurslaag is, maar een sociaal-
territoriale eenheid, met een bepaalde mate van strategische capaciteit die grondslag 
vindt in georganiseerde overeenkomsten. Daar komt bij dat, als men een CBR gaat 
analyseren, men niet zozeer moet kijken naar de gemene deler tussen de beide landen 
binnen de regio, maar naar de manier waarop de samenwerking is opgebouwd en wat 
de structuur van de organisatie is5. De analyse binnen deze kroniek zal zich daarom 
ook voornamelijk focussen op hoe de samenwerking eruit ziet en wat er is bereikt. 
Uiteraard zal een klein stukje algemene historie worden beschreven over het ontstaan 
van de EUREGIO, maar deze zal in grote mate ondergeschikt zijn aan de analyse van 
de EUREGIO zelf.

4 Perkmann 2003, pp.156
5 Perkmann 2003, pp.156 

Locale perspectieven op de EUREGIO

Vanuit locaal perspectief kunnen over het algemeen een aantal redenen worden 
genoemd waarom een dergelijk samenwerkingsverband ontstaat. . Ten eerste 
kunnen zowel de lasten binnen de regio gezamenlijk worden gedeeld en kunnen 
lokale goederen (assets) beter worden gepromoot. Verder kan op deze manier samen 
worden gelobbyd voor de regio en kan de regio zichzelf beter op de kaart zetten 
als het gaat om internationale concurrentie en intergouvernementele relaties. Ten 
tweede kan er (een) kennis uitgewisseld worden als het gaat om beleid maken en 
best-practices6. Tenslotte kan door het opzetten van een dergelijk grensoverschrijdend 
regionaal samenwerkingsverband toegang worden verkregen tot subsidies die 
anders niet mogelijk waren. Zo is na het introduceren van het regionale Europese 
subsidieprogramma INTERREG het aantal van dergelijke samenwerkingsverbanden 
explosief gegroeid. 

Analyse van een CBR

Bij een analyse van een CBR moet men naar een aantal aspecten kijken7:

•	 De geografische omvang van de regio;

•	 De intensiteit van de samenwerking;

•	 De typen actoren.

Al deze aspecten zijn voornamelijk van belang bij het vergelijken van twee CBR’s, maar 
kunnen ook hun praktisch nut bewijzen bij de analyse die hier wordt gemaakt, omdat 
op deze manier het onderzoeksobject wat beter wordt afgebakend.

Als het gaat om de geografische omvang van een CBR, maakt Perkmann onderscheid 
tussen kleine, zogenaamde Micro CBR’s en grote CBR’s zoals de Scandinavische 
groepen en working communities.  De EUREGIO valt binnen deze typering onder de 
Micro CBR, omdat de Euregio’s daar in het algemeen onder vallen. Verder valt  de 
EUREGIO onder de beschrijving van deze typering vanwege het feit dat zij een raad, 
een president, functionele werkgroepen heeft en een gemeenschappelijk secretariaat8.

6 Gualini 2003, pp. 44
7 Perkmann 2003, pp. 159
8 Perkmann 2003, pp. 159-160
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Als het gaat om de intensiteit van de samenwerking heeft dezelfde auteur op basis 
van een notitie van de Europese Commissie een aantal criteria genoemd om deze 
intensiteit te meten9:

•	 De samenwerking is gebaseerd op een bepaalde wettelijke vorm, een 
gezamenlijk secretariaat en heeft de beschikking over haar eigen middelen;

•	 Er is een vastgelegde ontwikkelingsstrategie;

•	 Er is sprake van een brede samenwerking in meerdere beleidsvelden, die 
gelijk zijn aan (DIE VAN) conventionele locale of regionale autoriteiten.

Op basis hiervan kunnen we stellen dat binnen de EUREGIO sprake is van een grote 
intensiteit van samenwerking. De EUREGIO kan daarom getypeerd worden als een 
geïntegreerde Micro CBR. 

Tenslotte als het gaat om de typen actoren, kan worden gesteld dat in het geval 
van een Micro CBR, de voornaamste pleitbezorgers van een dergelijk verband 
locale autoriteiten zijn. Sterker nog, in landen waar een sterke rol is weggelegd 
voor intergemeentelijke relaties, zoals in het geval van de Duitse Kreisen – een 
zelfbesturende groep van gemeenten - , zal een CBR sneller tot stand komen. In de 
meeste gevallen was het zelfs zo dat de Duitse Kreisen de drijvende kracht achter het 
ontstaan van een CBR waren10. 

Nieuwe vorm van samenwerking

In 1980 werden in het Kader-Conventie van Madrid vanuit de Raad van Europa 
grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van een CBC gecodificeerd in 
het publiekrecht: dit verdrag faciliteert een kader waarin bi- en multilaterale 
overeenkomsten geldig zijn binnen het publiekrecht voor zowel de CBC als voor de 
regionale autoriteiten. Echter, vanuit het Verdrag van Madrid blijkt, dat de beslissingen 
die door de autoriteit van de EUREGIO in kwestie worden genomen, slechts gelden 
voor de publieke autoriteiten binnen de CBC en dus geen directe werking hebben op 
burgers11.

9 Perkmann 2003, pp. 159
10 Perkmann 2003, pp. 160
11 Perkmann 2003, pp. 155

Door middel van het opzetten van CBR’s of de Euregio’s, hebben regionale 
autoriteiten een middel gevonden om hun belangen te behartigen op een gebied wat 
lange tijd slechts voor de centrale overheid was toebedeeld. Door middel van het 
opzetten van multilaterale en bilaterale overheidsinstanties, kon in de eerste jaren van 
het bestaan van de EUREGIO beleid worden ontwikkeld voor zaken zoals ruimtelijke 
ordening en infrastructuur. Dertig jaar later is het werkveld van de EUREGIO 
verbreed door onder andere het ontstaan van regionale integratie op een grotere schaal: 
de Europese Unie. Door organen zoals de Europese Raad en de Europese Commissie 
heeft de EUREGIO zowel de competentie als de financiële middelen om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen op diverse gebieden12.

In welke vormen deze grensregio’s samenwerken?

De juridische kaders van grensoverschrijdende  samenwerking kunnen op twee 
manieren begrensd worden: op informele en een formele privaatrechtelijke wijze. 
Het informele kader van samenwerking geschiedt zonder dat een juridische status 
aan de samenwerking zelf wordt toegekend. Het gaat hier dan om vrijblijvende 
afspraken tussen bestuurders aan beide zijden van de grens op een klein aantal 
terreinen en een beperkt (grond)gebied. In het sterkste geval wordt bij een dergelijke 
samenwerkingsvorm een onverbindend statuut of een beginselverklaring vastgelegd. Bij 
samenwerking vanuit een privaatrechtelijke grondslag echter wordt door de betrokken 
overheden aan weerszijden van de grens een aparte rechtspersoon in het leven 
geroepen, of een samenwerking aangegaan op basis van het privaatrecht. In het geval 
van de EUREGIO is een aparte rechtspersoon in het leven geroepen: de EUREGIO is 
een vereniging binnen het Duitse privaatrecht. Op deze manier kan ook marktgericht 
opgetreden worden13.

Bezwaren tegen  grensoverschrijdende samenwerking

Hoewel grensoverschrijdende  samenwerking in de meeste gevallen alleen voordelen 
biedt, zijn er ook een aantal bezwaren tegen het opzetten van een dergelijk 
samenwerkingsverband, van zowel een informele als een privaatrechtelijke basis. 
Daarnaast zal geprobeerd worden zo goed mogelijk deze bezwaren te weerleggen. 

Het eerste punt van bezwaar tegen een samenwerkingsverband tussen grensregio’s, 
is dat ondanks het ontstaan van een nieuwe bestuurslaag, deze nog steeds niet 
kan optreden als een “overheid”. De EUREGIO in kwestie mist de bijbehorende 
publiekrechtelijke bevoegdheden om als een overheidslaag op te kunnen treden. Dit 
roept een forse belemmering op, op het gebied van ontwikkelen van beleid voor 
ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur; beleidsonderwerpen die in grensregio’s 
vaak tot de belangrijksten behoren14. 

12 Perk mann 2003, pp. 154
13 Boekema 2000, pp.8
14 Boekema 2000, pp.9
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Als tegenargument kan hier aangevoerd worden, dat zoals we al eerder hebben gezien, 
het gebrek aan de mogelijkheid locale overheden verplichten mee te werken aan 
beleidsmaatregelen die in het voordeel van de EUREGIO kunnen werken: sterker nog, 
doordat de EUREGIO slechts de beproefde methode van overreding en overtuiging 
tot haar beschikking heeft, zullen de betrokken overheden sneller geneigd zijn hun 
medewerking te verlenen en is daarom succes sneller gegarandeerd. 

Het tweede bezwaar geldt in het geval dat het samenwerkingsverband tussen 
grensregio’s een rechtspersoonlijkheid bezit. Indien dit het geval is, dient zich het 
probleem aan dat er gekozen moet worden voor een rechtspersoon uit een van de 
rechtsstelsels van de betrokken landen, omdat een zogenaamd “grensoverschrijdend 
rechtspersoon” simpelweg niet bestaat. Een oplossing voor dit probleem wordt echter 
geboden middels het instrument Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
(EGTS) waardoor een samenwerking met rechtspersoonlijk mogelijk wordt gemaakt 
voor lokale, regionale en nationale overheden middels EG Verordening nr. 1082/2006. 
De doelstelling van dit instrument is “territoriale samenwerking (...) te vergemakkelijken 
en te bevorderen, met als enig doel de economische en sociale samenhang te versterken”15

Er zijn echter ook argumenten te noemen die vóór grensoverschrijdende  
samenwerking pleiten op basis van het privaatrecht of het in leven roepen van een 
rechtspersoon. Het voornaamste argument betreft het kunnen verwerven en beheren 
van (financiële) middelen als overheid.

Het derde bezwaar betreffende samenwerkingsverbanden tussen grensregio’s betreft 
het gebrek aan democratisch gehalte van de bestuurslaag. De controle door burgers 
en/of gemeenteraden zou slechts beperkt of helemaal niet mogelijk zijn door het 
informele of privaatrechtelijke karakter van het samenwerkingsverband. Doordat het 
samenwerkingsverband geen publiekrechtelijke bevoegdheden heeft, heeft zij ook niet 
de plichten, waaronder dus de plicht tot verantwoording en aansprakelijkheid ten 
aanzien van het gevoerde beleid. Naarmate de samenwerking tussen de grensregio’s 
in kwestie uitgebreider en/of intensiever wordt – en daarmee meer in de politiek-
bestuurlijke belangstelling staat – lijkt dit argument belangrijker te worden.

In het geval van de EUREGIO gaat dit argument niet tot nauwelijks op. Door 
het oprichten van de Euregioraad in 1978 heeft men een deel van het probleem 
ten aanzien van het gebrek aan democratisch gehalte opgelost. Verkiezingen 
voor de Raad geschieden op indirecte en dus getrapte wijze: de burgers kiezen de 
gemeenteraadsleden en de gemeenteraadsleden kiezen de leden van de Euregioraad. 
De Raadsleden van de EUREGIO moeten op hun beurt dan weer verantwoording 
afleggen aan de gemeenteraden en controle van de Raad geschiedt dan ook 
vanuit dat bestuursorgaan; dit staat statutair vastgelegd. Vaak is het zelfs zo dat 
gemeenteraadsleden of andere bekleders van openbare functies binnen de gemeente 
zelf plaats nemen in de Euregioraad. Op deze manier is er een grotere mate van 
controle vanuit en verantwoording naar de burgers toe, dan in de Euregio’s waar niet 
een dergelijk orgaan bestaat. 

15 art. 1, § 2, van Verordening nr. 1082/2006

Succesfactoren binnen CBR’s 

Hoewel grensoverschrijdende  samenwerking de belangrijkste belemmeringen en 
negatieve effecten van grenzen tussen landen probeert weg te nemen, is de mate 
van integratie binnen grensoverschrijdende regio’s daarnaast nog van drie factoren 
afhankelijk. Deze zullen we in deze paragraaf behandelen.

Allereerst speelt het niveau van sociaal- economische ontwikkeling aan beide zijden 
van de grens een rol. Immers, grote verschillen in sociaal-economische ontwikkeling 
zijn weinig bevorderlijk voor regionaal-economische integratie; de rijkere buur zou het 
idee kunnen hebben dat door het opzetten van een samenwerkingsverband zijn armere 
buurman van hem zou profiteren en er zelf te weinig uit zou halen. Gezien het feit 
dat er geen grote sociaal-economische verschillen bestaan binnen de EUREGIO, zou 
een grote mate van integratie op diverse beleidsvelden op sociaal-economisch vlak te 
verwachten zijn16.

Ten tweede spelen de economische kenmerken van de regio een belangrijke rol. Is 
er sprake van twee economieën die aan elkaar gelijk zijn, elkaar juist aanvullen of 
geheel tegengestelde belangen en doelstellingen hebben? Zulke factoren kunnen 
van invloed zijn op het al dan niet ontwikkelen van een grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband tussen regio’s. Historisch gezien is zowel in het Nederlandse 
als in het Duitse gedeelte sprake geweest van een grote textielindustrie. Tegenwoordig 
is het niet zo dat de economieën van beiden nog steeds in grote mate gelijk zijn, 
waardoor samenwerking op diverse vlakken mogelijk wordt gemaakt17.

Ten derde is de uiteindelijke uitvoering van lokale en regionale beleidsmedewerkers 
van belang. De competenties van deze beleidsmedewerkers lijken zwaar te wegen. 
Daarnaast wegen de wensen en belangen van deze beleidsmedewerkers ook 
mee. Doordat beslissingen van de EUREGIO feitelijk geen grondslag voor het 
vormen en implementeren van beleid bieden, is de EUREGIO afhankelijk van 
andere bestuurslagen die wel de competenties hebben om beleid te ontwikkelen, 
implementeren en uitvoeren18.

Tenslotte is het zo dat de mate van integratie en de effectiviteit van de grensregio hoger 
zullen zijn, naarmate de locale autoriteiten meer zelfstandigheid genieten en dus meer 
ervaring hebben met het maken en implementeren van beleid. In Nederland heerst er 
al jaren een traditie van autonomie en medebewind, wat feitelijk betekent dat provincies, 
maar ook gemeenten, voor hun eigen huishouding mogen zorgen en ook tot op zekere 
hoogte eigen beleid mogen maken. Zoals eerder gezegd is dit ook in Duitsland het 
geval. Dit heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat deze mate van integratie binnen 
de EUREGIO is bereikt en dat ze op diverse terreinen zeer effectief heeft bijgedragen 
aan het verminderen van de negatieve effecten van een grens19.

16 Boekema 2000, pp.24
17 Boekema 2000, pp.24
18 Boekema 2000, pp.24
19 Perkmann 2003, pp.165
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Conclusie

In dit theoretisch kader hebben we gezien dat de Euregio’s in het algemeen bedoeld 
zijn om negatieve (neven)effecten van een grens te doen verminderen of zelfs teniet 
te doen; dat laatste zou een uiteindelijk doel kunnen zijn. De EUREGIO kan vanuit 
Europees en nationaal perspectief worden bestempeld als een CBR, een Cross-Border-
Region als deel van het beleidsdoel vanuit de Europese Unie om een grotere mate van 
grensoverschrijdende samenwerking (CBC of Cross-Border-Cooperation) te realiseren. 
Naast het vervullen van Europese doelstellingen, kunnen locale autoriteiten ook baat 
hebben bij een CBR, Euroregion of een EUREGIO. 

De analyse van een EUREGIO vindt plaats door middel van het toetsen van drie 
aspecten: geografische omvang, intensiteit van de samenwerking en de typen actoren 
betrokken binnen deze regio. Op deze manier kunnen CBR’s met elkaar worden 
vergeleken, maar kan een CBR, zoals de EUREGIO, ook getypeerd worden en in 
brede zin geanalyseerd.

Duidelijk is, dat met het ontstaan van de EUREGIO in 1958 een nieuwe vorm van 
samenwerking is gecreëerd. Deze samenwerking kan plaats vinden op informele en op 
privaatrechtelijke wijze, maar niet op publiekrechtelijke. Hierin schuilt het grootste 
zwaktepunt van de EUREGIO: zij is niet een orgaan in het leven geroepen door het 
publiekrecht en haar besluiten hebben dus geen wettelijke grondslag, maar slechts een 
adviserende functie, met een bindende adviesfunctie naar haar leden. In het geval van 
de EUREGIO is de samenwerking vastgelegd binnen het Duitse privaatrecht, echter 
dit is geen grensoverschrijdend rechtspersoon en dus bestaat zij ook in het Nederlandse 
privaatrecht, wat een groot nadeel is voor haar rechtspositie. 

Zoals al eerder is gezegd, is het grootste bezwaar tegen de EUREGIO dat haar 
besluiten geen wettelijke grondslag hebben en dus niet geldig zijn als zijnde 
“regelgeving”. Echter, hierin schuilt ook de kracht van de EUREGIO. Immers, waar 
andere autoriteiten haar regelgeving kan opleggen, zijn besluiten geïnitieerd door 
de EUREGIO het resultaat van louter overredingskracht en overtuiging van andere 
autoriteiten, op locaal, provinciaal maar ook landelijk niveau. Naast het feit dat alle 
(theoretische) factoren voor een grotere mate van effectiviteit en succes voor een CBR 
aanwezig zijn in deze EUREGIO is er haast wel bewijs geleverd dat de EUREGIO 
wel degelijk meerwaarde kan bieden voor burgers in de regio Twente, Achterhoek en 
de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, op zowel politiek, economisch, 
cultureel als sociaal gebied.

50 Jaar EUREGIO: een terugblik

Inleiding

De EUREGIO is in 1958 ontstaan door grensoverschrijdende samenwerking tussen 
lokale overheden in Nederland en Duitsland. Het ontstaan van de EUREGIO had 
zich echter al eerder voltrokken; pas in 1648 met de vrede van Münster werden 
officiële nationale grenzen toegewezen tussen het Protestantse Nederland aan de ene 
kant en het Katholieke gedeelte van Duitsland rond de Ems en in het Münsterland aan 
de andere zijde. Echter, na enige tijd werden wederzijdse grensoverschrijdende relaties 
wederom hervat door gelijkenissen in taal, economie en cultuur. Een goed voorbeeld 
hiervan is de gezamenlijke textielnijverheid, die aan beide kanten van de grens werd 
bedreven, waardoor de regio bekend stond als de “Katoen-Route”·. Deze contacten 
werden echter wreed verbroken door de komst van de Tweede Wereldoorlog en het 
daaropvolgende diepgewortelde wantrouwen-  voornamelijk vanuit Nederlandse kant. 
Ofschoon vlak na 1945 de bewoners van het grensgebied elkaar in eerste instantie 
meden - werden geleidelijk toch weer contacten gelegd door families en parochies, 
waarna al snel lokale officiële contacten volgden. Uiteindelijk werden in 1954 
verbanden tussen lokale overheden aan beide kanten van de grens opgericht, dat zich 
voornamelijk bezig hield met het verbeteren van regionale infrastructuur en bovenal 
het bevorderen van grensoverschrijdende contacten20. 

20  Von Ameln, 198x, p.20

bron: Archief EUREGIO 
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Bovendien besloten de grensgemeenten samen te gaan werken doordat er niet 
geprofiteerd kon worden van positieve ontwikkelingen die elders in het land wel 
plaatsvonden. Op deze manier hoopte men de grensstreek economisch sterker te 
maken en in het algemeen te verbeteren. En zoals eerder gezegd, hadden bewoners in 
de grensgemeenten zelf ook interesse in het herstellen van contacten die na de Tweede 
Wereldoorlog waren verbroken21. Na het ontstaan van de EUREGIO in het gebied 
van Rijn-Ems-IJssel – waar vanaf nu naar wordt gerefereerd als de EUREGIO – zijn 
nog vele Euregio’s langs zowel de Nederlands-Duitse als de Nederlands-Belgische grens 
opgericht. De EUREGIO heeft hierbij een rol als voorbeeldmodel gehad.

De EUREGIO kan worden gezien als een Europese regio. De EUREGIO is geografisch 
gedefinieerd en kan worden gezien als een ontwikkelde organisatie waarin plannen 
binnen de grensregio worden opgesteld. De programma’s die ontwikkeld zijn door de 
EUREGIO zijn gebaseerd op twee elementen22:

1.  Het vervagen van de grens in sociaal, cultureel en economisch opzicht;

2.  Het principe van één regio.

21 http://www. de EUREGIO.nl/cms/publish/content/showpage.asp?themeid=41, 23 sep. 08, Müller,   
 2003, p.3
22 Von Ameln, 198x, p.24
23  Von Ameln, 198x, p.9

Een regio kan hierin worden gedefinieerd als “een functioneel gebied van sociaal en 
economische integratie” ·. Sociaal-economische integratie betekent vervolgens “een 
eenheid van aspecten over leven, wonen, werken, onderwijs, transport en vrije tijd die 
verbonden zijn in een bepaalde kwaliteit en intensiteit” 23. De vooronderstelling dat de 
EUREGIO daadwerkelijk een regio is en de daaropvolgende definitie van een regio 
biedt een verklaring voor de gestelde doelen van de EUREGIO. Deze doelen zullen in 
de volgende paragraaf worden belicht. 

Doelen van de EUREGIO

Hoewel het in de eerste 20 jaar van het bestaan van de EUREGIO voornamelijk 
ging om het vervullen van doeleinden, door vrijwillige samenwerking, waarbij de 
kosten voor de lokale overheden zelf waren, heeft de EUREGIO pas in de jaren ‘80 
steun uit Brussel weten te verwerven. Uiteindelijk heeft de EUREGIO zich 50 jaar 
later ontwikkeld tot een politiek samenwerkingsorgaan, dat ten eerste de taak heeft 
deze grensoverschrijdende samenwerking tussen haar deelnemers te bevorderen, 
te ondersteunen en te coördineren; en ten tweede oplossingen te bieden voor 
grensgebonden problemen en om de belangen van het grensgebied te behartigen. 
Daarnaast is zij in staat activiteiten te ontwikkelen, programma’s en projecten op 
te stellen en tevens te realiseren. Deze grensoverschrijdende activiteiten behelzen 
sociaal-culturele and economie integratie, toerisme, sport en onderwijs, ruimtelijke 
ordening en infrastructuur, en wetenschap en technologie. Bij het ontwikkelen van 
de activiteiten wordt telkens zo goed mogelijk ingespeeld op de veranderende vragen 
en behoeften die leven bij burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten 
binnen de EUREGIO24. 

24 http://www. de EUREGIO.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=3, 23 sep.  
 08
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Concreter, de EUREGIO streeft naar 25:

1. Het ontwikkelen van een functionele eenheid op het gebied van wonen, 
werken, onderwijs, vrije tijd en communicatie; ·· 

2. De ontwikkeling van het bewustzijn van “noaberschap” onder de bevolking 
in de grensregio om sociale integratie tussen Nederland en Duitsland te 
bevorderen;

3. Een brede en intensieve overdracht van kennis, ervaring en concepties 
betreffende Europese integratie tussen Duitsland en Nederland zonder 
daarbij de nationale identiteiten uit het oog te verliezen;

4. De stabilisatie van de regionale arbeidsmarkt en een verbetering van het 
aanbod van publieke en private diensten;

5. Het verschaffen van informatie over mogelijkheden betreffende vrije 
tijdsbesteding voor de bevolking;

6. Het afstemmen en bekend maken van sociale diensten en voorzieningen aan 
beide kanten van de grens;

7. Het versterken en intensiveren van private, culturele en intergemeentelijke 
grensoverschrijdende contacten;

8.  Het uiteindelijk realiseren van een tweetalige gemeenschap en met 
onbelemmerde toegang tot alle instellingen aan beide zijden van de grens 
voor de gehele bevolking, variërend van het hoger onderwijs tot de meest 
basale diensten.

Tenslotte heeft de EUREGIO in de afgelopen 50 jaar vele mijlpalen bereikt op 
het gebied van politieke samenwerking, cultuur, economie en maatschappelijke 
vraagstukken, maar desalniettemin ook problemen het hoofd moeten bieden. In dit 
eerste hoofdstuk zullen we een overzicht geven van de ontwikkelingen, mijlpalen en 
problemen die tussen 1958 en het heden hebben plaatsgevonden in de EUREGIO. 
Dit overzicht zullen we geven door een tijdlijn thematisch in te vullen met 
onderwerpen die gespeeld hebben; die van belang waren en problemen opleverden 
in dat specifieke tijdperk. Op deze manier hopen we een chronologisch overzicht te 
kunnen geven van mijlpalen, problemen en algemene ontwikkelingen op gebieden 
waar de EUREGIO actief was en is, zoals veiligheid en rampenbestrijding, ruimtelijke 
ordening en infrastructuur, milieubescherming, economie en transport, sociaal-
culturele integratie en onderwijs, sport en recreatie. 

25  Von Ameln, 198x, p.24

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw stonden binnen de EUREGIO 
infrastructurele en economische belemmeringen tussen Nederland en Duitsland 
hoog op de agenda. Immers, indien men ontwikkelingen op economisch, sociaal en 
cultureel gebied binnen de grensregio’s aan beide kanten van de grens wil stimuleren, 
zal de verbindende infrastructuur op elkaar moeten worden afgestemd. Ook de 
verbeteringen van het wegennet zijn aan bod gekomen. Zo is op 12 november 1992 
de A-1 doorgetrokken naar Duitsland en is op deze manier een nieuwe Europese 
verbinding tussen Amsterdam en Berlijn gecreëerd. Daarnaast is door de aanleg van 
de A-31, de verbinding tussen het noorden en zuiden, aanzienlijk verbeterd en is 
het Ruhrgebied parallel aan de grens gemakkelijker te bereiken26. Als het gaat om 
spoorwegverbindingen, zijn er ook vooruitgangen geboekt: zo is in 2001 de spoorlijn 
tussen Enschede-Gronau-Münster weer in gebruik genomen, bekijkt men momenteel 
de opties om een snellere verbinding tussen Amsterdam en Münster te realiseren en 
denkt men na over een mogelijke verbinding tussen Hengelo en Rheine27. 

Grote belemmeringen op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening zijn 
te wijten aan het feit dat planning van infrastructuur plaatsvindt op het niveau van 
meerdere centrale overheden en de grensregio’s slechts in de voorbereidende fase 
beperkte mate invloed op het ontwikkelingsproces kunnen uitoefenen. Daarnaast 
bestaat het probleem bij ruimtelijke ordening dat de planning bij de landsgrenzen 
ophoudt. Daar komt voor de EUREGIO nog bij dat het Duitse deel enerzijds onder 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen valt en anderzijds onder de deelstaat Nedersaksen. 
Hoewel in Nederland provincies zeggenschap hebben over het aanleggen van kleinere 
wegen, hebben desondanks alsnog drie provincies een vinger in de pap: Overijssel, 
Drenthe en Gelderland. Hierdoor kunnen al snel afstemmingsproblemen ontstaan. 
Om de verschillen in de grensregio’s beter op elkaar af te stemmen op het gebied van 
ruimtelijke ordening is de Nederlands-Duitse commissie voor Ruimtelijke Ordening in 
1976 in het leven geroepen; deze commissie is van adviserende aard. Door middel 
van een betere afstemming op dit vlak kunnen problemen en inefficiënt gebruik 
met betrekking tot de voorzieningen op het gebied van ruimtelijke ordening worden 
voorkomen, terwijl tegelijkertijd nieuwe groeimogelijkheden zich kunnen voordoen28. 

De EUREGIO en in het bijzonder de Euregioraad hebben politieke druk gezet 
op het bereiken van deze infrastructurele doelen. Naast het verbeteren van de 
spoorwegen en autosnelwegen, heeft de EUREGIO ook bewerkstelligd dat er diverse 
grensoverschrijdende fietspaden zijn aangelegd en dat busverbindingen zijn verbeterd. 
De financiën voor deze projecten zijn tot stand gekomen met middelen van nationale 
overheden en Europese middelen.  De EUREGIO is daarom ook te zien als een motor 
voor het verbeteren van de infrastructuur in de regio29.

26 Oortgiesen, 1992, p.11
27 http://www.tctubantia.nl/regio/hengelo/3588792/A1-tijdelijk-dicht-dan-proef-met-trein-tussen-Hen 
 gelo-en-Rheine.ece <http://www.tctubantia.nl/regio/hengelo/3588792/A1-tijdelijk-dicht-dan-proef-  
 met-trein-tussen-Hengelo-en-Rheine.ece> , 21 aug 2008
28 Oortgiesen, 1992, p.9, Oude Veldhuis, 1995, p.33
29 Müller, 2003, p.31
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Sociaal-culturele integratie: Jeugd en Senioren, Onderwijs, 
Cultuur, Sport

Een van de meest belangrijkste terreinen waar de EUREGIO actief is, betreft 
sociaal-culturele integratie. De EUREGIO hecht veel belang aan het bevorderen 
van het kennismakingsproces tussen burgers in de grensstreken tussen Duitsland en 
Nederland. 

De werkgroep die zich hiermee bezig houdt, is de Mozer-Commissie; opgericht in 
1971 en heeft een budget heeft van ongeveer 140.000 Euro. Deze commissie is 
verantwoordelijk voor het organiseren van de sociaal-culturele contacten op specifieke 
gebieden zoals jeugd, senioren, familie- en sportontmoetingen, muziekevenementen, 
onderwijs en educatie, sociale contacten en tenslotte toerisme. Grensoverschrijdende 
contacten en samenwerking tussen gemeenten, organisaties, scholen, sport- en 
muziekverenigingen en senioren aan de beide kanten van de grens worden daarom 
sterk gestimuleerd door middel van het organiseren van activiteiten zoals toernooien, 
concerten en bijeenkomsten30.Dit doet de commissie door het leggen van eventueel 
benodigde contacten en het geven van adviezen als er grensoverschrijdende activiteiten 
worden georganiseerd31. De Mozer-Commissie is de oudste werkgroep binnen de 
EUREGIO, heeft 16 leden – 8 Nederlandse en 8 Duitse – en bestaat voornamelijk uit 
bestuurders van gemeenten aan beide kanten van de grens. 

30 http://www. de EUREGIO.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=82, 23 sep. 08
31 de EUREGIO Mozer Commissie, 1996, p.2

Een andere belangrijke activiteit die ondersteund wordt door de Mozer-Commissie 
omvat intergemeentelijke samenwerking en stedenpartnerschappen. Concreet betekent 
dit dat activiteiten tussen partnergemeenten worden georganiseerd, waaronder 
uitwisselingen tussen medewerkers van gemeenten en samenwerking op het gebied 
van gemeentelijke diensten. Ook worden allerlei evenementen en manifestaties 
ondersteund32. 

Vaak vinden uitwisselingen plaats onder de naam people-to-people projecten. Op deze 
activiteiten komen jaarlijks bijna 100.000 mensen af om ervaringen met elkaar te 
wisselen of om gewoon mee te doen aan een grensoverschrijdende activiteit33. Deze 
projecten werden verder ondersteund door projecten en programma’s vanuit de 
EUREGIO die in de volgende alinea’s zullen worden besproken.

Op het gebied van onderwijs heeft de EUREGIO zich ingezet voor beroepsoriëntaties 
voor middelbare scholieren die over de grens gaan; het aanbieden van tweetalig 
onderwijs op zowel Nederlandse als Duitse scholen en het organiseren van 
ontmoetingen met leeftijdgenoten uit het buurland. Een groot succes voor de Mozer-
Commissie was het uitgeven van lesbrieven voor leerlingen en leraren van het basis- 
hoger- en voortgezet onderwijs op het gebied in geschiedenis en geografie. In deze 
lesbrieven werd de geschiedenis en geografie van de regio uiteengezet en daarmee werd 
de duidelijk op de kaart gezet34.

Van elkaar leren staat op het terrein van sociale vraagstukken centraal. Zo heeft een 
grensoverschrijdende uitwisseling tussen Münster en Enschede op het gebied van 
integratieproblemen voor nieuwe impulsen gezorgd. Het betrof de vraag hoe je zo 
snel mogelijk migranten kunt integreren in de samenleving op het gebied van taal, 
werk en participatie. De oplossing lag in het opzetten van een functioneel netwerk 
van professionele instanties, vrijwilligersorganisaties en een leefbare woonomgeving. 
Het uiteindelijke succes van de nieuwe aanpak zal waarschijnlijk daarom ook verder 
worden uitgebreid35. Door middel van het opzetten van dergelijke kennisnetwerken 
kunnen perspectieven op de arbeidsmarkt worden aangeboden, cultuuruitwisselingen 
mogelijk gemaakt en een begripvolle omgang met elkaar worden bevorderd. 
Uiteindelijk heeft dit ook een positieve invloed op de economische activiteiten van de 
EUREGIO, doordat de arbeidsmarkt steeds sterker vervlochten raakt36.

Naast het oplossen van zulke sociale thema’s worden ook ervaringen uitgewisseld 
op het gebied van verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Tentoonstellingen worden 
georganiseerd over de geschiedenis van de textielindustrie in het grensgebied. Maar 
ook de dramatische nare herinneringen worden niet geschuwd: ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog worden overgebracht aan jongeren uit Nederland en Duitsland 
in Aalten, “opdat wij nooit zullen vergeten” 37.

32 Mozer Programma, 2002, p.7
33 Müller, 2003, p.22
34 Gesprek met Jens Gabbe, maandag 16 maart 2009
35 de EUREGIO brochure, Van mens tot mens zonder grenzen – Elkaar ontmoeten en ervaringen delen,  
 2005
36 de EUREGIO brochure, Onderwijs zonder grenzen- Samen leren en lesgeven, 2005
37 de EUREGIO brochure, Van mens tot mens zonder grenzen – Elkaar ontmoeten en ervaringen delen,  
 2005

bron: Archief EUREGIO 
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Politieke samenwerking in de grensstreek: de Euregioraad

In 2003 werd het 25-jarig bestaan van het politieke samenwerkingsorgaan binnen de 
EUREGIO gevierd: de Euregioraad. Immers, in 1978 werd de Euregioraad opgericht; 
bevoegdheden van de raad konden door de raad zelf worden vastgesteld, hoewel de 
beslissingen van meer adviserende aard zijn. De Raad kan worden aangemerkt als 
“klein Europees Parlement” en heeft tot doel de werkzaamheden van de EUREGIO 
zelf op een openlijker en democratische wijze tot stand te laten komen. Bovenal is de 
Euregioraad een instantie die zich bezig houdt met “principiële kwesties in het kader van 
regionale, grensoverschrijdende samenwerking” 38. 

In 1978 is de Euregioraad begonnen met 25 Nederlandse en 25 Duitse indirect 
gekozen politieke vertegenwoordigers van zowel dorpen, steden als Duitse Kreisen. 
Inmiddels is de Euregioraad uitgegroeid tot 82 leden: 41 leden van de Duitse en 
41 van de Nederlandse zijde. Verkiezingen verlopen zoals eerder gezegd getrapt. De 
resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bepalen dan ook hoe de verdeling van 
politieke partijen in de Raad is; immers vanuit de gemeenteraden worden de leden 
voor de EUREGIO-Raad gekozen39.

De vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen van Nederlands 
en Duitse zijde vormen in de Raad grensoverschrijdende fracties, net zoals in het 
Europees Parlement. Het fenomeen van grensoverschrijdende fracties die samenwerken 
in een politiek orgaan is overigens uniek voor grensregio’s40. Inmiddels hebben 
andere Euregio’s, zoals de EUREGIO Maas-Rijn ook een dergelijk politiek orgaan 
opgenomen in hun organisatiestructuur; deze is echter niet zoals bij de EUREGIO 
bottom up ontstaan, maar door middel van financiële steun vanuit de EU41.

Problemen ontstaan echter door het feit dat besluiten die door de Euregioraad worden 
genomen, feitelijk geen legitieme basis hebben: richtlijnen en besluiten bieden geen 
grondslag in de Nederlandse provincies, dan wel de Duitse deelstaten. Het komt erop 
neer dat als de EUREGIO een doel wil bereiken, zij door overredingskracht zowel de 
nationale als de locale overheden moet overtuigen beleid te maken ten aanzien van de 
doelen van de EUREGIO42.

Sommige academici hebben daarentegen beargumenteerd dat dit specifieke gebrek aan 
de macht om lokale overheden te dwingen tot medewerking het uiteindelijke succes 
van de EUREGIO heeft gegenereerd. Uiteindelijk zullen door de toegepaste methode 
van overreding en overtuiging lokale en nationale autoriteiten veel sneller geneigd 
zijn hun medewerking te verlenen en is succes sneller gegarandeerd43. Het resultaat 
is een politiek orgaan, weliswaar zonder veel bevoegdheden, maar met een brede 
ondersteuning op bestuurlijk niveau aan beide kanten van de grens.

38 Müller, 2003, p.11
39 Müller, 2003, p.13
40 Müller, 2003, p. 14
41 Müller, 2003, p.15
42 Von Ameln, 198x, p.16
43 Von Ameln, 198x, p.16

Ontwikkelingen in de EUREGIO vanaf de jaren ‘80

Grenspendelaars 

Een van de belangrijkste problemen die de EUREGIO, en vooral de Euregioraad, het 
hoofd heeft moeten bieden is het bevorderen van woon-werk verkeer over de grens; 
kortom grenspendelaars. Vóór het Schengen-Akkoord (1985) hebben talrijke bewoners 
in het grensgebied in de spreekuren van de EUREGIO geklaagd over de lange 
wachttijden langs de grens. De grensovergangen waren naast moeilijk te vinden, ook 
vaak maar beperkt open. De Euregioraad heeft zich dan ook sterk ingezet voor meer 
grensovergangen met langere openingstijden, om sociale en economische integratie 
tussen het Nederlanders en Duitsers te bevorderen 44. 

Naast het wezenlijke probleem van grenspendelaars op zich, was er ook lange 
tijd onzekerheid over de sociale positie van grenspendelaars op het gebied van 
ziektekosten-, werkloosheids-, pensioen- en zorgverzekering. Ook ontstonden 
belastingtechnische probleem bij het kopen of bouwen van een huis over de eigen 
grens. Ook op deze gebieden heeft de EUREGIO, inclusief de Euregioraad, zich 
ingezet45. 

Veiligheid en Rampenbestrijding 

Op het gebied van gezamenlijke rampenbestrijding en slachtofferhulp bestonden eind 
jaren ‘80 al ideeën. Het aanpakken van deze zaken vanuit gezamenlijk oogpunt vond 
voornamelijk plaats vanuit praktische overwegingen: soms konden hulpverleners van 
over de grens sneller bij de ramp of het slachtoffer komen dan de diensten uit het 
land waar de problemen zich voordeden. Problemen op het gebied van gezamenlijke 
rampenbestrijding waren te wijten aan verschillen in het geldende recht van 
Nederland en Duitsland, waardoor realisatie van de samenwerking pas laat heeft plaats 
gevonden. Er waren bijvoorbeeld onoverkomelijke problemen als het ging over de 
verzekering van het personeel en materiaal bij inzet over de grens. Daarnaast bestonden 
communicatieproblemen doordat de Duitse brandweer met verouderde systemen 
werkten en praktische problemen ontstonden ook door het feit dat de Nederlandse en 
Duitse brandslangen niet op elkaar aangesloten konden worden. Zulke problemen zijn 
verholpen door respectievelijk een nieuw communicatiesysteem en door de introductie 
van een universeel koppelstuk46.

Uiteindelijk is in 1988 een verdrag afgesloten tussen Nederland en Duitsland en 
door middel van Europese subsidiëring is het verder mogelijk gemaakt dat politie, 
brandweer, ambulance en andere hulpdiensten in grensgebieden met elkaar kunnen 
samenwerken om op deze manier de regio veiliger te maken 47.

44 Müller, 2003, p.18
45 Müller, 2003, p.18
46 Müller, 2003, p.32
47 Müller, 2003, p.18-19;  de EUREGIO brochure, Veiligheid zonder grenzen, 2005
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De grensoverschrijdende rampenbestrijding behelst drie aspecten48: 

1. inventarisatie van beschikbare manschappen en materieel;

2. het maken van een plan van aanpak in geval van een ramp;

3. de samenwerking tussen politie, brandweer en ambulances.

Concreet voorbeeld van de huidige samenwerking op het gebied van 
grensoverschrijdende veiligheid en rampenbestrijding was te zien tijdens de 
Vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Duitse brandweer en hulpdiensten 
waren snel ter plekke om hun Nederlandse collegae te helpen.

Een ander voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking op dit beleidsterrein 
is te zien in Bocholt-Süderwick enerzijds en de Nederlandse gemeente Dinxperlo 
anderzijds; hier werken Nederlandse en Duitse politieagenten samen om zorg te 
dragen voor de veiligheid van de burgers. Ze patrouilleren samen, zijn in staat om 
gezamenlijk onderzoek te doen en zijn beide 24 uur per dag per telefoon te bereiken. 
Naast deze twee concrete voorbeelden hebben subsidiëringprogramma’s uit Europa 
de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van programma’s voor het bevorderen van 
veiligheid op de snelwegen, het voorkomen van geweld en verstoring van de openbare 
orde en het aanbieden van slachtofferhulp49.

In het verleden zijn problemen ontstaan door verschillen in het Nederlandse en 
Duits strafrecht; verschillen in perceptie aangaande drugsproblematiek; hindernissen 
in informatie-uitwisselingen in de vorm van verschillen in gegevensbescherming, 
structuur van de informatie en bureaucratische hoogstandjes; en tenslotte onduidelijke 
regelingen betreffende het recht op achtervolging in het buurland. Door middel van 
Europese subsidiëringprogramma’s zijn deze problemen echter (grotendeels) opgelost50.

48 Müller, 2003, p.32
49 de EUREGIO brochure, Veiligheid zonder grenzen, 2005
50 Oortgiese, 1992, p.26

Economische, technologische en innovatieve samenwerking in 
het grensgebied

Op het gebied van economie zet de EUREGIO zich binnen het kader van Europese 
subsidieprogramma’s in voor verbetering van de technologie en innovatietechnieken 
van enerzijds de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties en anderzijds 
een verbetering van de efficiency en concurrentiepositie. Dit uit zich op verschillende 
gebieden die zullen hieronder worden besproken51. 

Arbeidsmarkt

Een van de aandachtspunten om de concurrentiepositie te verbeteren was het 
vervlechten van de arbeidsmarkt. Door de komst van de interne markt is daarvoor 
al een basis gelegd, maar om dit verder te bevorderen zijn ook andere factoren van 
invloed. Zo heeft samenwerking tussen arbeidsbureaus aan beide zijden van de grens 
sterk bijgedragen aan het ontwikkelen van een gezamenlijke arbeidsmarkt. Door 
het nauwlettend in de gaten houden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 
het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werknemers, is het voor de 
werknemer makkelijker gemaakt een baan in het buurland te vinden en tegelijkertijd is 
het voor de werkgever gemakkelijker geworden om nieuwe werknemers te vinden52.

Naast de samenwerking tussen de arbeidsbureaus is in de jaren ’90 het EURES-
netwerk opgericht. Na meer dan 15 jaar ervaring met adviseren van burgers op het 
gebied van vraagstukken betreffende sociale verzekeringen, wonen en werken in 
het buurland, alledaagse grensproblemen, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt als 
geheel en het verstrekken van beroepsinformatie binnen EUREGIO; werd in Europa 
duidelijk dat een dergelijk pan-Europees netwerk nodig was. Daarom is het EURES-
netwerk opgericht. Bij het zoeken van een baan over de grens, of het verhuizen naar 
het buurland, is het dus van belang bij EURES aan te kloppen53.

Op het gebied van bijscholing voor de arbeidsmarkt is in 1987 het eerste initiatief 
genomen door de Nederlandse Stichting Grensoverschrijdende Beroepsopleiding. Idee 
hierachter was om beroepsopleidingen voor Nederlandse en Duitse werkzoekenden 
te vergemakkelijken door het mogelijk behalen van een dubbeldiploma, dat aan 
weerszijden van de grens wordt erkend. Echter door taalproblemen en het ontbreken 
van de bereidheid om zich daadwerkelijk in te zetten voor een baan in het buurland 
waagden maar weinig mensen uiteindelijk de sprong. Een nieuwe poging is door 
middel van Europese instrumenten mogelijk gemaakt: door middel van gerichte 
bijscholing op het gebied van machinebouw, kraamzorg, IT, natuurwetenschappelijke 
en technische experts en integratie van gehandicapten in de arbeidsmarkt hoopt de 

51 Müller, 2003, p. 31
52 Müller, 2003, p. 22
53 Müller, 2003, p.29
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EUREGIO vooral het midden- en kleinbedrijf te kunnen ondersteunen54. 

Knelpunten op het gebied van de arbeidsmarkt liggen op het terrein van55:

•	 gebrek aan informatie over de arbeidsmarkt van de EUREGIO;

•	 het feit dat er nog steeds niet zoiets als de Euregionale arbeidsmarkt bestaat;

•	 Gebrek aan afstemming van de opleiding op de behoeften aan de andere 
kant van de grens;

•	 Gebrekkige toegang tot de onderwijsstelsels in het buurland

•	 En het belangrijkste, de taalbarrière.

Toerisme

Toerisme is een sterke economische motor in het grensgebied gebleken. Weliswaar 
is van massatoerisme geen sprake, maar de incidentele dag- en weektripjes worden 
steeds populairder in dit gebied. Ter bevordering van deze sector is een organisatie in 
het leven geroepen dat een tweetalig magazine “Toeristische EUREGIO-magazine voor 
vakantie en vrije tijd” uitgeeft, waarin de belangrijkste toeristische informatie over het 
buurland genoemd staat. Resultaten werden al snel geboekt doordat restaurants en 
hotels aanzienlijk profiteerden na het verschijnen van het magazine56.

Naast het magazine is ook het Toeristisch Offensief opgezet, waarin het bestaande 
toeristische aanbod in de EUREGIO wordt gebundeld met regionale toeristische 
organisaties. Tweetalige fiets-, wandel-, en skeelerroutes worden aangeboden, maar 
ook reisgidsen en behulpzame internetsites. Nog concretere voorbeelden omvatten 
promotie van de Hamaland-route – een grensoverschrijdende toeristische route van 
ruim 220 km – , het aanbieden van topografische gegevens van het de EUREGIO 
-gebied in digitale vorm, en het aanbieden van grensoverschrijdende fietsroutes57.

54 Müller, 2003, p.33;  de EUREGIO brochure, Beroepsopleiding zonder grenzen – Samen opleiden en   
 bijscholen, 2005
55 Oortgiesen, 1992, p.14
56 Müller, 2003, p. 33
57 de EUREGIO brochure, Toerisme zonder grenzen – Samen zorgen voor aanbod en promotie, 2005

Grensoverschrijdende consumentenadvisering

Een van de belangrijkste en meest voorkomende werkzaamheden voor de EUREGIO 
betreft het adviseren van consumenten. Vraagstukken op dit terrein heeft de 
EUREGIO sinds begin jaren ’90 op zich genomen. Doel van deze activiteit is 
consumenten te informeren over de mogelijkheden van een gemeenschappelijke 
consumentenmarkt, zodat optimaal gebruik van het aanbod gemaakt kan worden. 
Echter, als zich problemen voordoen, treedt de EUREGIO ook als een soort 
ombudsman op, om voor de rechten van de consument op te komen. De verwachting 
is dat sinds de intreding van de euro en verbetering van de infrastructuur het 
grensoverschrijdend consumeren gestegen is, maar daarmee ook de adviesvraag 58.

Problemen zijn in het verleden echter regelmatig ontstaan door verschillen in 
kooprecht, wederom de taalbarrière en prijs- en kwaliteitsverschillen. Door de komst 
van de euro, belastingharmonisering in de EU, de ombudsman van de EU en de 
regelgeving vanuit de EU in het algemeen zou in dit kader een uitkomst geboden 
moeten worden59.

Technologie en innovatietechnieken

Technologie- en innovatievraagstukken binnen de EUREGIO concentreren zich 
op het vormen van netwerken en kenniscentra om de technologische infrastructuur 
in de regio te versterken. Zo wordt de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
bedrijven op het gebied van life sciences gestimuleerd en kan dure apparatuur 
worden gedeeld en beschikbaar gesteld tegen laag tarief door het Euregio-Biotech-
Centre. Daarnaast worden organisaties vaak gesteund door experts uit het gehele 
Euregio-gebied in plaats van slechts binnen de eigen landsgrenzen; inmiddels is een 
grensoverschrijdend internetknooppunt gerealiseerd met razendsnel internet, zodat 
grote hoeveelheden data snel en tegen lage kosten kunnen worden uitgewisseld. 
Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden ontwikkeld tussen de Universiteit in Münster 
en het Medisch Spectrum Twente, zodat de wetenschappelijke medische kennis ook 
over de grens sneller kan worden uitgewisseld. Ook worden grensoverschrijdende 
scholingsprogramma’s op het gebied van techniek en handelswetenschappen 
opgezet, waarbij oplossingen van beide kanten van de grens over problemen in deze 
vakgebieden kunnen worden aangedragen60.

58 de EUREGIO grensoverschrijdend consumentenadvisering, 1997, p.7 op het gebied van
59 Oortgiesen, 1992, p.24
60 de EUREGIO brochure, Technologie zonder grenzen – Samen werken aan innovatie, 2005
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Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg is men in 1992 begonnen 
met systematische aanpak ten aanzien samenwerking ziekentransport tussen 
de Nederlandse en Duitse bloedbanken en een inventarisatie van instellingen 
betreffende gezondheidszorg. In de jaren daarna is echter geen grote vooruitgang 
geboekt. Grote verschillen in wetgeving, gebrek aan geld en discrepanties tussen 
Duitse en Nederlandse zorgverzekeraars, de tarievenstructuur en financiering van de 
gezondheidszorg zelf droegen bij aan het vertragen van het proces van samenwerking 
en mogelijke integratie.61 De laatste jaren is er echter wel weer vooruitgang geboekt op 
dit gebied

Grensoverschrijdende gezondheidszorg moet immers wel degelijk mogelijk zijn: 
patiënten moet de mogelijkheid worden geboden een blik over de grens te kunnen 
nemen als het gaat om het zorgaanbod. Door middel van Europese programma’s is een 
grensoverschrijdend netwerk opgezet gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit. 
Voorbeelden hiervan zijn het initiatief tussen de universiteiten en andere grote 
partijen in de gezondheidszorg van Twente en Münster onder het Euregionaal 
Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) project; samenwerking gericht op preventie 
en snellere diagnose van diabetes; technologieverbetering en – ontwikkeling van 
elektrostimulatie van hersenen; grensoverschrijdende zorgopleidingen; en het opzetten 
van grensoverschrijdende wooncentra. En er is belang bij: Onderzoek heeft uitgewezen 
dat meer dan de helft van de Nederlanders en een wat kleiner gedeelte van de Duitsers 
in het grensgebied overwegen voor toekomstige behandelingen ook over de grens te 
kijken. Daarnaast heeft de bestrijding van de ziekenhuisbacterie en het project MRSA 
in recente Europese subsidieprogramma’s veel aandacht gekregen62.

61 Müller, 2003, p.32; Oortgiesen, 1992, p.17
62 Müller, 2003, p.32;  de EUREGIO brochure Gezondheid zonder grenzen – Samen onderzoeken en
 zorgen, 2005; Paalman, R. (2008), Met je hart de grens over, in: Buren – Samen leven in het 
 grensgebied, bijlage Tubantia 23 september 2008, pp.5-7

Natuur, milieu en landbouw

Landbouwbeleid wordt sinds de jaren ‘50 al gereguleerd vanuit de EU. In het Verdrag 
van Rome uit 1957 zijn vijf doelstellingen opgesteld die ervoor zorg moesten dragen 
dat een compleet structuurbeleid voor de landbouw werd geïmplementeerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met regionale factoren. Een van de doelstellingen hiervan 
is een grensoverschrijdende landbouwmarkt, zo dus ook in de EUREGIO, zonder 
discriminerende belemmeringen en de EUREGIO heeft haar bijdrage hieraan geleverd 
via het programma INTERREG, waar we in het volgende hoofdstuk op terug zullen 
komen. 

Problemen zijn echter ontstaan door prijsverschillen, het ontstaan van restproducten, 
overbemesting en verschillende meetmethoden van overbemesting in Nederland en 
Duitsland. Door deze verschillen in meetmethoden is daarom oneigenlijk gebruik 
van het bestaande wet- en regelgeving ontstaan dat tot een opstuwing van de prijzen 
voor landbouwgrond heeft gezorgd63. Daarnaast is de agrarische sector in zijn geheel 
verslechterd door toenemende wet- en regelgeving en de toenemende druk van de 
milieubelasting. Er zijn echter ook tegenmaatregelen genomen in het kader van een 
grensoverschrijdend milieuprogramma en een programma dat zich richtte op de 
problematiek rondom afvalstort en -verwerking64. 

Ook binnen INTERREG werd getracht de toekomst van de landbouw, de natuur en 
het milieu zeker te stellen door middel van het creëren van nieuwe werkgelegenheid en 
nieuwe bronnen van inkomsten. Nieuwe initiatieven zijn gedaan om natuurgebieden 
te beschermen en te behouden door middel van het toewijzen ven een EU-
beschermingsstatus en milieubescherming onder het project Groene Grens65.

63 Oortgiesen, 1992, p.19-20
64 Müller, 2003, p.34
65 EU-INTERREG-Programme for the  de EUREGIO, 199x, voorzijde; Grensregio’s bouwen aan Europa:   
 INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.39
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Conclusie

Welke doelen zijn bereikt door middel van grensoverschrijdende samenwerking binnen de 
EUREGIO door de jaren heen en waar lagen de voornaamste knelpunten? (A)

In dit hoofdstuk hebben wij een overzicht geboden ten aanzien van de belangrijkste 
gebeurtenissen, problemen en mijlpalen die in 50 jaar EUREGIO zijn bereikt. Het 
bijzondere van deze Euregio is - dat behalve dat zij de eerste was in haar soort - de 
totstandkoming van dit orgaan geheel vanuit onderaf is gekomen. Doordat lokale 
overheden, maar ook vooral burgers zich hebben ingezet om de contacten over de 
grens te vernieuwen, is de huidige samenwerking bereikt. In de eerste jaren van 
EUREGIO richtte men zich op de praktische zaken om contacten te kunnen leggen: 
infrastructuur. Toen men in staat was elkaar te bereiken werden geïnstitutionaliseerde 
sociaal-culturele contacten op grote schaal opgezet en ook politieke samenwerking 
door middel van de Euregioraad werd een feit. Van hier uit ging de EUREGIO zich 
inzetten voor het oplossen van dagelijkse grensgerelateerde problemen die werden 
ondervonden door grenspendelaars, de beroepsbevolking, veiligheidsdiensten, 
patiënten, studenten, wetenschappers; kortom alle burgers in de regio die een blik over 
de grens wierpen. Uit de ontwikkelingen die hierboven zijn beschreven kunnen we 
daarom opmaken dat de EUREGIO zich heeft ingezet om voor haar burgers dit laatste 
mogelijk te maken. De grootste knelpunten in 50 jaar  EUREGIO zijn voornamelijk 
te wijten aan verschillen in wetgeving tussen Nederland en Duitsland en in de eerste 
jaren gebrek aan structurele financiering. Door middel van INTERREG is een deel 
van dat laatste probleem weggenomen. Verschillen in wetgeving worden daarentegen 
ook in steeds grotere mate opgelost door de Europese eenwording; echter als er 
problemen ontstaan door de steeds verder gaande integratie, komen deze aan bod in de 
grensregio’s en kunnen deze worden teruggekoppeld aan Europa.

Bevordering van de EUREGIO vanuit de 
EU: INTERREG

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de ontwikkeling en bevordering van de 
grensregio EUREGIO vanuit de Europese Unie en de daarbij behorende steun. Om 
hier een goed beeld van te krijgen zullen we eerst een beeld schetsen van het perspectief 
van de EU ten aanzien van de EUREGIO. Daarmee kan verklaard worden waarom 
Brussel de ontwikkeling van grensregio’s stimuleert en ondersteunt. Vervolgens zullen 
we INTERREG, het programma ontwikkeld voor grensregio’s in Europa, belichten en 
tevens het ontstaan en belang ervan.

De EUREGIO vanuit Europees perspectief

Grenzen hebben altijd een aantal beperkingen en dus een nadelige invloed gehad 
op het gebied van sociaal-economische integratie, ruimtelijke ordening, transport, 
infrastructuur, enzovoort. De EUREGIO heeft tot taak gehad de nadelige effecten 
van het bestaan van “de grens” te verminderen. ”.  De realisering van de interne 
markt door middel van het Verdrag van Maastricht heft ervoor gezorgd dat diverse 
grensgerelateerde problemen – waarmee men in CBC’s al eerder mee te maken had – 
nu op Europees niveau aangepakt moesten worden. Daarom kan gesteld worden dat 
de doelen die de EUREGIO stelt volledig in lijn zijn met de doelstellingen van de EU, 
namelijk een verenigd Europa. Bij de EUREGIO vindt dit proces op een kleinere en 
overzichtelijkere manier plaats EUREGIO66.

66 Von Ameln, 198x, p.14
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Voorstadium van INTERREG: Grensoverschrijdende 
actieprogramma’s

Op 5 juni 1987 ondertekenen E. Schleberger en dr. J Schweer, respectievelijk de 
Regierungspräsident Münster en Regierungspräsident der Bezirksregierung Weser-
Ems van de Duitse, en ing. M. de Bruyne en mr. J.L.M. Niers, Commissarissen van 
de Koningin van respectievelijk Gelderland en Overijssel aan de Nederlandse kant 
het “Grensoverschrijdend actieprogramma voor de EUREGIO”. Dit actieprogramma 
wordt vervolgens overhandigd aan nationale ministeries van Economische Zaken 
in Den Haag, Bonn, Düsseldorf, Hannover en aan de Europese Commissie. 
Dit grensoverschrijdende actieprogramma heeft als belangrijkste doelstelling het 
bevorderen van de ontwikkeling van de economie en het stimuleren van interne 
integratie. Reden voor het opstellen van dit programma was het feit dat Nederland 
en Duitsland te kampen hadden met gezamenlijke problemen op het gebied van 
overbemeste landbouwgronden, overbelaste afvalplaatsen, slechte kwaliteit van het 
water en van bomen in het grensgebied67. In het programma is ook aandacht voor het 
organiseren van ontmoetingen en uitwisselingen, mogelijkheden voor stimulansen op 
het gebied van de arbeidsmarkt, dienstverlening, toerisme, infrastructuur, natuur en 
milieu68.

67 Müller, 2003, p.20
68 de EUREGIO inform, september 2008, p.6; Grensoverschrijdend actieprogramma voor de EUREGIO,   
 1987, p.9

Door het opstellen van dit Grensoverschrijdende actieprogramma heeft de EUREGIO 
in feite de contouren voor het latere INTERREG - het subsidieprogramma voor 
grensregio’s geïnitieerd vanuit de EU - al geschetst. Weliswaar kan de EUREGIO in 
samenwerking met de WVEG niet tot “motor” van INTERREG worden benoemd, 
maar wel als een van de kraamkamers van het succesvolle EU-subsidieprogramma voor 
grensregio’s. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in dezelfde analysemethode: namelijk 
een sterke/zwakke punten analyse van de Euregio’s in kwestie. Wederom blijkt hieruit 
dat de Euregio’s als eersten het profijt van grensoverschrijdende  samenwerking 
voorzagen: bij INTERREG IIIA werd door het subsidiebedrag van 48 miljoen euro 
een investeringsimpuls van 125 miljoen euro gerealiseerd 69! Inmiddels zijn drie 
INTERREG programma’s succesvol afgerond en is INTERREG IVA afgelopen 
jaar van start gegaan. De afgelopen drie INTERREG programma’s zullen we kort 
belichten. 

INTERREG I-, II- en IIIA

INTERREG is het subsidie initiatief van de Europese Unie om Europese grensregio’s 
te stimuleren en ondersteunen. De doelstellingen van INTERREG zijn tweeledig: 

1. Het verbeteren van de regionale economie en het verhogen van de 
levensstandaard van de inwoners van de betreffende regio enerzijds;

2. En het ondersteunen van grensoverschrijdende integratie van het gebied 
anderzijds

Secundaire literatuur over INTERREG impliceert hetzelfde: INTERREG is in 
het algemeen bedoeld “om locale grensoverschrijdende projecten die gezamenlijk zijn 
geïnitieerd door locale autoriteiten en andere organisaties in een grensgebied te subsidiëren”; 
en het doel is grensoverschrijdende sociale en economische centra te creëren door 
middel van gezamenlijke ontwikkelingsstrategieën, met daarvoor in aanmerking 
komende projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de economie van de 
grensregio.

Het programma binnen INTERREG is specifiek gericht op bepaalde regionale 
prioriteiten die in die bepaalde tijdsperiode spelen; bovendien moeten 
grensoverschrijdende projectvoorstellen die bottom up worden ingediend binnen 
het veld van de prioriteiten vallen. Gezien het feit dat INTERREG inmiddels is 
uitgegroeid tot de meest belangrijke bron van subsidie voor de grensregio’s, moeten de 
projecten wel binnen de regulering vanuit de EU passen. De functie van een grensregio 
groeit die zin naar een instrument om Europees regionaal beleid te implementeren70.

69  de EUREGIO inform, september 2008, p.6-7
70  Perkmann, 2003, p.155

Het ondertekenen van het Grensoverschrijdend actieprogramma voor de EUREGIO    
Achtergrond: Mr. Gabbe and Mr. van Geffen, Secretariat EUREGIO    
bron: Archief EUREGIO
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De grensoverschrijdende projecten 
worden zowel gepland als 
geïmplementeerd door partners 
aan beide kanten van de grens. 
Daarenboven zijn de INTERREG-
partners gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de 
programma’s71. Het proces voor 
aanvraag en goedkeuring van de 
projecten is samen te vatten zoals 
afgebeeld in de figuur hiernaast72.

INTERREG I is in 1990 gestart 
en eindigde in 1994. Deze periode 
diende in eerste instantie om de 
partners kennis te laten maken met 
elkaar en de ergste tekortkomingen 
op het gebied van infrastructuur, zoals 
het gebrek aan busverbindingen, te 
verhelpen. De prioriteiten en daarmee 
ook de projecten binnen INTERREG 
I, in de periode 1990-1994 waren 
dan ook gericht op73:

1. Netwerken, uitwisseling 
van informatie en 
communicatie;

2. Transport en infrastructuur;

3. Toerisme en vrije tijd;

4. Arbeidsmarkt en 
opleidingen;

5. Milieubescherming en 
landbouw;

6. Innovatie en technologie 
transfers.

71 EU-INTERREG-Programme for the  de EUREGIO, 199x, voorzijde
72 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.18
73 EU-INTERREG-Programme for the  de EUREGIO, 199x, voorzijde; Grensregio’s bouwen aan Europa:   
 INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.8

Deze programma’s hadden tot doel de prioriteiten van INTERREG I te 
verwezenlijken. Vanuit de doelen en programma’s werd in 1994 INTERREG IIA 
gestart. Dit programma heeft tot 1999 gelopen en had als voornaamste doel de 
“versteviging van de samenwerking tussen projectpartners”74. Net als bij de voorgaande 
INTERREG I reikt ook INTERREG IIA zes prioriteiten aan75:

1. Ruimtelijke ordening;

2. Economie, technologie en innovatie (inclusief toerisme);

3. Milieu, natuur en plattelandsontwikkeling (inclusief landbouw);

4. Arbeidsmarkt en opleidingen;

5. Sociaal-culturele integratie;

6. Technische ondersteuning.

INTERREG IIIA - looptijd 2000-2006 - tenslotte, had tot doel a) het opbouwen van 
netwerken per project; b) versterking van de samenwerking tussen kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven; c) introduceren van grote projecten. De module van uitvoering 
van deze doelen is vertaald in enerzijds twee programma’s in het Duits-Nederlandse 
grensgebied, en Euregio-overschrijdende projecten anderzijds. Projecten geïnitieerd 
binnen het kader van INTERREG IIIA moesten binnen de volgende prioriteiten 
passen76:

1. Ruimtelijke structuur;

2. Economie, technologie en innovatie;

3. Natuur, milieu en landbouw;

4. Arbeidsmarkt en kwalificatie;

5. Sociaal-culturele integratie.

In totaal zijn in de periode 2000-2006 met behulp van INTERREG IIIA 218 
projecten gerealiseerd binnen deze vijf prioriteiten; nadruk binnen de projecten lag 
echter op economische en maatschappelijk-politieke projecten die vielen binnen 
prioriteit twee.

74 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.8
75 EU-INTERREG-Programme for the  de EUREGIO, 199x, voorzijde
76 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.49

Aanvrager: aanvraag voor een project

regionaal programma-management/gemeenschappelijke
INTERREG-Secretariaat:

- ondersteuning van de Lead Partners bij 
uitwerking projecten

- hulp bij bemiddeling van partners
- toetsing aanvraag

inhoudelijke beoordeling/ Formele toetsing van aanvraag

Stuurgroep/ Comite van Toezicht (majeure projecten)
- beslissing over aanvraag

Aanvrager:
- Wordt over beslissingen geinformeerd

- krijgt in geval van goedkeuring de beschikking 
over het project
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INTERREG IIIA binnen de EUREGIO

Binnen de periode van 2000-2006 zijn rond de 150 projecten binnen de EUREGIO 
worden uitgevoerd, waaronder circa 60 People-to-people projecten. INTERREG 
IIIA heeft als doelstelling het grensoverschrijdend versterken van de economische 
structuur en de arbeidsmarkt binnen de EUREGIO; het overbruggen van culturele 
grenzen en het opbouwen van grensoverschrijdende netwerken door het opzetten 
van concrete projecten. En de resultaten zijn er: zoals eerder gezegd heeft de subsidie 
van 48 miljoen een uiteindelijk ruim verdubbelde investeringsimpuls opgeleverd. 
Grensoverschrijdende samenwerking binnen de EUREGIO lijkt op economisch 
gebied door het implementeren van INTERREG succesvol77.

77 De EUREGIO brengt Europa in de Praktijk, INTERREG-IIIA: grenzen worden kansen, 2004, p.1

Maar ook op andere gebieden lijkt INTERREG, en vooral INTERREG IIIA succesvol 
te zijn: door middel van het opzetten van concrete projecten die gericht zijn op het 
verbeteren van vestigingsfactoren in de regio zoals natuur, toerisme en cultuur, weet 
men de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren en het vestigingsklimaat te 
bevorderen. Ook aan de arbeidsmarkt en de economische structuur van de regio 
wordt aandacht besteed: INTERREG IIIA biedt financiële steun om voorwaarden 
te scheppen voor een aantrekkelijker gebied voor ondernemingen en burgers. 
Daarnaast biedt het beleid ondersteuning op het gebied van ontwikkeling van 
grensoverschrijdende netwerken in alle maatschappelijke sectoren78.

78 De EUREGIO brengt Europa in de Praktijk, INTERREG-IIIA: grenzen worden kansen, 2004, p. 3-4, 5-6

Dagelijks Bestuur EUREGIO vergadert 
over projecten INTERREG

bron: Archief EUREGIO
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INTERREG IVA

Vanaf 2007 is INTERREG IVA in gebruik genomen. Het doel is om van de Unie in 
2010 “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken die 
in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale 
samenhang”. Dit subsidieprogramma zal een looptijd hebben tot 2013 en heeft drie 
prioriteiten79:

1. Economie, technologie en innovatie;

2. Duurzame regionale ontwikkeling; 

3. Integratie en samenleving.

INTERREG IV voor de EUREGIO is in overeenstemming met de doeleinden 
die vanuit de Europese Unie zijn gesteld. Zo wordt er rekening gehouden met 
de doelstellingen van de Lissabon Strategie, ten aanzien van het opstellen van de 
prioriteiten en bij het ontwikkelen van concrete projecten. Daarom staan maatregelen 
centraal ter bevordering van de informatiemaatschappij, ter verbetering van de 
voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling en ter ondersteuning van de oprichting 
van innovatieve ondernemingen – in het bijzonder voor MKB – hoog op de 
prioriteitenlijst80.

Doelstelling van de programma’s is het intensiveren van duurzame, 
grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse partners. Zo 
dient het programmagebied zich tot een geïntegreerde Europese regio te ontwikkelen, 
waarbij de landsgrenzen een weliswaar karakteristiek, maar geen belemmerend aspect 
vormen81. Om de doelen binnen deze prioriteiten te bereiken heeft de Europese 
Commissie ruim 138 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. Dit bedrag is bedoeld voor de vier Nederlands-Duitse 
Euregio’s samen en zou een investeringsvolume van bijna 300 miljoen op moeten 
leveren82.

Ook doelstellingen met betrekking tot het milieu zijn opgenomen in INTERREG 
IVA. De zogenaamde Gothenburg Doelstellingen, kunnen worden vertaald in vier 
prioritaire doelstellingen: bestrijding van de klimaatveranderingen, waarborging 
van de duurzaamheid in de vervoerssector, de beheersing van de risico’s voor 
de volksgezondheid en een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen. 
INTERREG IVA heeft deze doelstellingen in het programma opgenomen onder de 
prioriteit Duurzame regionale ontwikkeling. Naast deze twee grote doelstellingen van 
de EU, hoopt de EU door middel van INTERREG IVA een grotere gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, geïntegreerde richtlijnen voor groei en werkgelegenheid en een 
beter cohesiebeleid te kunnen bewerkstelligen in haar lidstaten83.

79 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p. 15
80 Operationeel Programma INTERREG IVA, Duitsland-Nederland 2007-2013, p.55
81 http://Interreg IV A Deutschland-Nederland-doelstellingen.mht, 20 okt. 08
82 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007, p.16
83 Operationeel Programma INTERREG IVA, Duitsland-Nederland 2007-2013, p.51-52

Bovendien worden binnen INTERREG IVA nu zogeheten “majeure projecten” 
geïntroduceerd. Deze projecten hebben een strategische betekenis. Deze projecten 
zouden, met zowel hun activiteiten als resultaten, zich niet tot één regio beperken 
maar langs de hele Nederlands-Duitse grens, dus invloed hebben op het gehele 
programmagebied, synergetische effecten teweeg moeten brengen en ondertussen de 
kwaliteit van de projecten binnen het gehele programmagebied moeten verbeteren. 
Naast het effect op regionaal gebied langs de Duits-Nederlandse grens, zouden majeure 
projecten ook op nationaal niveau een meerwaarde moeten opleveren. Naast de 
EUREGIO en de andere Duits-Nederlandse Euregio’s zijn de Nederlandse provincies 
die aan Duitsland grenzen betrokken bij INTERREG IVA en bij de implementatie 
van het subsidieprogramma84.

Conclusie

Door middel van het Europese subsidieprogramma INTERREG heeft de EU drie 
vliegen in één klap geslagen: enerzijds doordat haar doelstellingen beter worden 
geïntegreerd in het beleid van haar lidstaten, anderzijds door het geven van en 
economische impuls voor de grensregio’s en tenslotte door het bevorderen van sociaal-
economische en culturele integratie waardoor Europa meer “één” dan ooit wordt. 
De EUREGIO heeft hieraan een bijdrage kunnen leveren door als eerste met een 
dergelijk grensoverschrijdend programma te komen. Zoals hiervoor aangegeven heeft 
het eerder opgestelde beleid binnen de EUREGIO als een soort kraamkamer gediend 
voor het beleid dat later INTERREG zou worden. Al met al kunnen we stellen dat 
INTERREG in financieel opzicht grote meerwaarde is geweest voor de EUREGIO, 
doordat er nu meer mogelijkheden zijn op het gebied van sociaal-culturele integratie. 
Door INTERREG is daarnaast de aandacht binnen de EUREGIO grotendeels 
verschoven van sociaal-culturele initiatieven - de Mozer-Commissie - naar sociaal-
economische projecten die gefinancierd worden uit de gelden van INTERREG. Aan 
de hand van de grote financiële bijdrage kunnen we bovendien stellen, dat de EU dus 
wel degelijk waarde hecht aan grensoverschrijdende verbanden tussen grensgebieden, 
omdat de Unie als geheel er voordeel uit trekt. Ook vanuit de EU geldt dat 
grensoverschrijdende regionale samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.

84 Grensregio’s bouwen aan Europa: INTERREG in het Nederlands-Duitse grensgebied, 2007,
 p.16;Interreg IV A Deutschland-Nederland-majeure projecten.mht, 20 okt. 08; Interreg IV A   
 Deutschland-Nederland-programmapartners.mht, 20 okt. 08
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Politieke samenwerking binnen de 
EUREGIO: De fractie CDA-CDU en de 
ontwikkeling naar het CDA-CDU EUREGIO 
Verband

Inleiding 

Zoals we in het historisch overzicht hebben gezien, bestaat sinds er sinds 1978 
een politiek orgaan binnen de EUREGIO: de Euregioraad. Deze raad wordt vaak 
vergeleken met het Europees Parlement, maar dan in het klein. En niet zonder reden: 
net zoals in het Europees Parlement bestaan er in de Euregioraad grensoverschrijdende 
fracties van politieke partijen die eenzelfde politieke stroming behartigen en 
vertegenwoordigen. In tegenstelling tot het Europees Parlement, worden de leden van 
de Euregioraad echter indirect gekozen: de gemeenteraden van de betrokken lokale 
overheden en Kreisen kiezen de leden van de Euregioraad. We kunnen dan ook stellen 
dat in de Euregioraad sprake is van zogeheten “getrapte verkiezingen”. 

In dit hoofdstuk zullen we de grootste grensoverschrijdende fractie binnen de 
Euregioraad verder belichten, die van het CDA-CDU. Het unieke van deze politieke 
samenwerking in vergelijking met andere fracties in de Euregioraad is, dat deze 
fractie de samenwerking al vroegtijdig heeft geïnstitutionaliseerd door middel van 
protocollen. We zullen stilstaan bij het ontstaan van de samenwerking, de algemene 
doelstellingen van de fractie en de actiepunten van de afgelopen jaren. Vervolgens 
wordt geschetst hoe in de loop der jaren deze fractiesamenwerking uitgroeit naar 
volledige partijpolitieke samenwerking: De vorming van het CDA-CDU EUREGIO 
Verband. Dat zal gebeuren door documentenanalyses. Daarnaast is veel informatie 
verzameld uit ervaringen, anekdotes en toekomstvisies via gesprekken en interviews.

Ontstaan van de politieke samenwerking

Toen de Euregioraad haar eerste lustrum vierde in 1982, besloten CDA en CDU 
hun samenwerking in de Raad verder te versterken door in een soort politiek 
programma uitgangspunten en zwaartepunten vast te leggen voor het werk in de 
Euregioraad. Op deze manier raakte de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 
Christendemocraten binnen de EUREGIO beter verankerd, niet alleen meer tijdens 
de fractievergaderingen 85.

85 DE EUREGIO/ CDA-CDU FRAKTION IM  DE EUREGIO-RAT, Grundlagen und
 Arbeitsschwerpunkte , 1982, p.2

De achterliggende gedachte achter het politieke samenwerkingsverband tussen de 
beide politieke partijen was gebaseerd op de overtuiging dat het CDA en de CDU 
gemeenschappelijk beter het welzijn van het EUREGIO gebied en haar inwoners 
kunnen behartigen. De basis voor het samenwerkingsverband vormden de statuten en 
politieke programma’s van het CDA en het CDU86. 

Uit het  document dat de samenwerking tussen de politieke partijen vastlegt,  CDA/
CDU- FRAKTION IM  EUREGIO-RAT, Grundlagen und Arbeitsschwerpunkte (1982) 
blijkt dat de focus van de grensoverschrijdende fractie in eerste instantie lag op het 
bevorderen van sociaal-culturele contacten. Met de komst van INTERREG verschoof 
de aandacht naar voornamelijk sociaal-economische onderwerpen, maar het culturele 
aspect bleef hoog op de agenda van de fractie staan87.

Voortbouwend op de samenwerking in de fractie worden in 1988 stappen 
ondernomen om te komen tot bredere partijpolitieke samenwerking tussen CDA 
en CDU in de EUREGIO. Dat leidt tot de oprichting van het CDA EUREGIO 
Verband; een initiatief vanuit de CDA-afdelingen Overijssel, Gelderland, 
Drenthe (en toen nog) Twente. De grondslag werd vastgelegd in het Protocol en 
Reglement CDA EUREGIO-Verband (1988). Hierin worden onder andere concrete 
uitgangspunten en doelen gesteld, reglementen over praktische werkwijzen, evenals 
een organisatiestructuur vastgesteld. Hoewel officieel nog niet gepraat wordt over 
een samenwerkingsverband tussen het CDA en de CDU, wordt in de stukken 
daar in meerdere opzichten al op vooruit gelopen, zoals dat ook al in de praktijk 
gebeurt. Vanwege veranderende omstandigheden wordt in 2003 wordt dit protocol 
geactualiseerd en herschreven88.

De laatste, waarschijnlijk doorslaggevende stap, naar volledige partijpolitieke 
samenwerking wordt gezet op 26 april 2006. Tijdens een bestuursvergadering van 
het CDA- EUREGIO Verband, waar Duitse CDU-partners zijn uitgenodigd, wordt 
een Manifest voor intensievere samenwerking tussen CDA en CDU in unanimiteit 
aangenomen. 

 Vervolgens wordt in 2007 uiteindelijk de daadwerkelijke samenwerking gerealiseerd. 
Tijdens de oprichtingsvergadering van 23 november wordt het manifest voor het 
partijpolitieke samenwerkingsverband gepresenteerd. Over de doelstellingen van het 
manifest wordt in de volgende paragraaf aandacht besteed.

86 DE EUREGIO/ CDA-CDU FRAKTION IM  DE EUREGIO-RAT, Grundlagen und
 Arbeitsschwerpunkte , 1982, p.2
87 DE EUREGIO/ CDA-CDU FRAKTION IM  DE EUREGIO-RAT, Grundlagen und
 Arbeitsschwerpunkte , 1982
88 protocol CDA  de EUREGIO-Verband, 1988, p.1-2; Protocol CDA  de EUREGIO verband, 2003
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Doelstellingen van het politieke samenwerkingsverband CDA-CDU 

Als het gaat om doelstellingen van de politieke samenwerking van het 
samenwerkingsverband CDA-CDU dient speciale aandacht geschonken te worden 
aan het manifest uit 2006, van waaruit de beslissende stap kon worden gezet naar de 
oprichting van het CDA-CDU EUREGIO Verband. Het lijkt echter ook interessant 
om te kijken of er sprake is geweest van consistentie in de oorspronkelijke doelen en 
die van het uiteindelijke CDA-CDU EUREGIO Verband.

De doelstellingen van het CDA- EUREGIO Verband konden in 1988 worden 
opgedeeld in algemene en bijzondere doelstellingen. De algemene doelstellingen 
betroffen de doelstellingen van de Christendemocratie, zoals die ook op nationaal 
(CDA) en Europees niveau (EVP) herkenbaar zijn. Interessanter zijn de bijzondere 
doelstellingen, die specifiek voor de EUREGIO gelden: door middel van 6 concrete 
doelstellingen - waar ook relaties met het CDU genoemd staan! - hoopte het 
CDA- EUREGIO Verband de belangen van de EUREGIO te kunnen behartigen 
door middel van steun en aandacht vanuit provinciale, nationale en Europese 
overheidsinstanties. Echter door het al betrekken van relaties met hun Duitse 
collega’s lijkt het CDA een prelude te hebben gecreëerd voor toekomstige politieke 
samenwerkingsverbanden89.

In 2003 wordt door middel van het geactualiseerd protocol een nog steviger politieke 
basis voor het CDA binnen de EUREGIO gecreëerd door het streven naar een 
grotere Europese dimensie en versterking van bewustwording onder de burgers in 
het grensgebied; het onderhouden van directe relaties met politici op provinciaal en 
nationaal niveau - iets wat eerder niet genoemd is; het onderhouden van duurzame 
contacten met CDA leden uit de regio; en tenslotte het onderhouden van betere 
contacten met de Christen-Democraten die op Europees niveau actief zijn9091. 

89  Protocol CDA  de EUREGIO-Verband, 2003, p.1-2
90  Opvallend over het protocol van 2003: hierin worden relaties met het CDU minder vaak en minder 
expliciet genoemd dan in 1988, dit zou als onderliggende reden kunnen hebben dat de relaties en contacten zo 
zijn geïnstitutionaliseerd dat het wederom vastleggen niet meer nodig is?
91  Zusammenarbeit zwischen der Christlich Demokratischen Union (CDU) im Münsterland und dem 
Christen Democratisch Appèl (CDA) in Overijssel und Gelderland, 2007, p.2

Doelstellingen partijpolitieke samenwerking tussen het CDA en 
CDU

Na het bewerkstelligen van een brede politieke basis, was het zaak de partijpolitieke 
samenwerking tussen het CDA en het CDU in de EUREGIO definitief vast te 
leggen. Hoewel, zoals uit het voorgaande reeds bleek, in de praktijk het CDA en 
het CDU al vrij intensief samenwerkten, vond de werkelijke oprichting van het 
samenwerkingsverband in 2007 plaats. De redenen dat dit samenwerkingsverband niet 
eerder bestond kan worden toegeschreven aan verschillen in de structuur en organisatie 
van de partijen (zo kende het CDU niet een vergelijkbaar structuur zoals het CDA-
EUREGIO Verband); voorts waren de persoonlijke contacten tussen leden van de 
partijen niet geïnstitutionaliseerd; en, tenslotte, vanwege het feit dat samenwerking 
ook via andere kanalen meestal naar voldoening verliepen, waren er in eerste instantie 
geen nieuwe geïnstitutionaliseerde contacten tussen de partijen nodig92.

Als we nu de consistentie van de doelstellingen in de historie van de CDA-CDU 
samenwerking samenvatten, lijkt men zich vooral te richten op veranderingen in 
structuur en frequentie van de toenmalige contacten; de gezamenlijke doelstellingen en 
streefpunten van de twee partijen zijn al eerder vastgesteld en bleven in het algemeen 
onveranderd. Het manifest (april 2006) kan daarom gezien worden als een werk-/
actieplan, waarmee men daadwerkelijk een brede partijpolitieke samenwerking 
kan bereiken. Plan van aanpak was immers het organiseren van gezamenlijke 
bijeenkomsten in grensregio’s, het streven naar regelmatigere contacten tussen leden, 
het streven naar een samenwerking tussen parlementsleden van de twee partijen uit 
het EUREGIO gebied. Tenslotte zouden ook de Eduardo Frei Stichting (CDA) en de 
Konrad Adenauer Stichting (CDU) vanwege de contacten met zusterpartijen in Oost-
Europese grensregio’s deze samenwerking moeten bemoedigen en steunen93. 

Chronologie:

•	 Mei 1982:   CDA/CDU Fraktion im EUREGIO-Rat, Grundlagen und  
  Arbeitsschwerpunkte

•	 Mrt 1988:   CDA-EUREGIO Verband, Protocol en Reglement

•	 Mrt 2003:  Actualisering Protocol en Reglement CDA-EUREGIO   
  Verband

•	 Apr 2006: Manifest samenwerking CDA-CDU

•	 Nov 2007:   Oprichting CDA-CDU EUREGIO Verband

92 Zusammenarbeit zwischen der Christlich Demokratischen Union (CDU) im Münsterland und dem   
 Christen Democratisch Appèl (CDA) in Overijssel und Gelderland, 2007, p.1
93 Zusammenarbeit zwischen der Christlich Demokratischen Union (CDU) im Münsterland und dem   
 Christen Democratisch Appèl (CDA) in Overijssel und Gelderland, 2007, p.2
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Afsluiting deel I

In dit eerste deel van de kroniek hebben wij een overzicht geboden over EUREGIO 
ten aanzien van documenten die over dit orgaan zijn gepubliceerd. Door middel 
van een theoretisch kader hebben wij kunnen ontdekken dat grensoverschrijdende 
samenwerking bedoeld is om de negatieve effecten van “een grens” te verminderen 
en uiteindelijk zelfs teniet te doen. Dit lijkt overeen te komen met wat er in 50 jaar 
EUREGIO is gebeurd:  de EUREGIO heeft zich te allen tijde ingezet om de regio 
Twente/Achterhoek en Noordrijn-Westfalen/Neder-Saksen bijeen te brengen op 
diverse terreinen. Ondanks tegenslagen in de afgelopen 50 jaar, hebben de positieve 
effecten duidelijk de boventoon gehad. Geconstateerd kan dan ook worden, dat 
de EUREGIO in haar 50 jarig bestaan een succes geweest is. Als belangrijkste 
belangenbehartiger voor de grensbewoners heeft de EUREGIO vele hindernissen 
kunnen wegnemen, die open grenscontacten in de weg stonden. Daarbij heeft de 
EUREGIO terecht steeds de nadruk gelegd op het sociaal-culturele belang van de 
samenwerking. Immers, juist de contacten van mensen en hun organisaties over de 
grens heen, vormden de basis voor de succesvolle samenwerking. Voor de toekomst van 
de EUREGIO is het dan ook van groot belang deze ”mens-tot-mens” benadering als 
basis van handelen te blijven beschouwen. De INTERREG-programma’s verschaften 
de ontwikkeling een sterke impuls en betekenden in zekere zin de erkenning vanuit 
Europa dat grensoverschrijdende samenwerking een drijfkracht was voor Europese 
eenwording. De EUREGIO heeft hiervoor mede aan de basis gestaan en is ook in 
dat opzicht een voorbeeld geweest voor andere grensregio’s. Die voorbeeldfunctie zal 
ook in de toekomst waargemaakt kunnen blijven worden, waarbij de voortzetting 
van de Europese fondsen voor de grensoverschrijdende samenwerking in enigerlei 
vorm daarvoor noodzakelijk zal zijn. In de toekomst zal deze inzet zich nog verder 
uitbreiden. Op deze en meer onderwerpen zullen we een blik werpen in de interviews 
in het volgende deel, evenals op de voortrekkersrol van de politieke samenwerking van 
CDA en CDU.

DEEL II: INTERVIEWS
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Interview: Franz-Josef Achterkamp

Franz-Josef Achterkamp is als vertegenwoordiger van Kreis Steinfurt sinds 1983-1984 lid 
van de Euregioraad. Sinds 1994-1995 is hij voorzitter van de CDA-CDU fractie en vanaf 
2007 plaatsvervangend voorzitter van het CDA-CDU Euregio Verband.

De Euregioraad heeft op dit moment 82 leden, evenwichtig verdeeld over het Duitse 
en Nederlandse deel van de EUREGIO. Ik ben één van de acht vertegenwoordigers 
van de Kreis Steinfurt, met 450.000 inwoners de grootste Kreis in de EUREGIO, die 
ook grotere gemeenten als Rheine en Ibbenbüren omvat. De vertegenwoordiging in de 
Euregioraad is zowel samengesteld uit leden van de Kreistag als uit de gemeenteraden. 
Het aantal vertegenwoordigers is afhankelijk van het inwonertal. Ook wanneer 
niet iedere gemeente of stad een eigen vertegenwoordiger naar de Euregioraad kan 
afvaardigen (met meer dan 200 leden zou die veel te groot en daarmee inefficiënt zijn) 
wordt de grensoverschrijdende samenwerking met grote aandacht gevolgd, waarbij de 
neiging bestaat de eigen belangen te behartigen en in te brengen in de verschillende 
EUREGIO-commissies. Maar het is toch de intentie van ieder EUREGIO-lid om 
bij de dialoog over grensoverschrijdende samenwerking betrokken te zijn en daar ook 
aan deel te nemen. Dat benadrukt nog eens het belang van dit werk. “ Soms moeten 
we echter voor waken, dat het in de zittingen van de Euregioraad niet alleen gaat om het 
behartigen van de eigen lokale belangen”.

De EUREGIO is de oudste grensoverschrijdende organisatie in Europa. Als enige 
EUREGIO beschikt ze al sinds 1972 over een eigen secretariaat en substantiële 
middelen. Daarom kon ze al lang voordat EU-middelen beschikbaar kwamen op 
sociaal, cultureel, economisch en infrastructureel gebied, succesvol opereren. Het 
eerste grensoverschrijdende actieprogramma werd in 1972 gelanceerd. Daardoor werd 
de mogelijkheid geschapen, het - toentertijd - nog arme grensgebied (met textiel als 
mono-structuur, veel landbouw en het ontbreken van grootschalige infrastructuur) 
door grensoverschrijdende samenwerking toekomstmogelijkheden te bieden. 
Desondanks moest voor het verkrijgen van nationale middelen veel inzet worden 
gepleegd, vooral op economisch- en infrastructureel gebied.

Voor de sociaal-culturele samenwerking waren in die tijd wel financiële middelen 
aanwezig, die konden worden aangewend voor de Mozer-Commissie. Ofschoon 
die ieder jaar opnieuw moesten worden aangevraagd, werd er toch een betrekkelijk 
solide financiële basis gelegd voor de talrijke kleinschalige projecten, zoals de 
ontmoetingen van jongeren, senioren, scholen, leerkrachten, gehandicapten, 
alsmede ervaringsuitwisselingen tussen gemeenteraden en de vele partnerschappen, 
die de EUREGIO kent. Een goed voorbeeld van een succesvol partnerschap is die 
tussen Rheine en Borne, waar de EUREGIO in de totstandkoming daarvan een 
belangrijke rol speelde. Naast jongeren- en seniorenontmoetingen vinden studiereizen, 
sportontmoetingen tussen verenigingen, maar ook politieke discussiebijeenkomsten 

plaats, bijvoorbeeld over de drugsproblematiek. Dat alles leidt tot wederzijds begrip en 
vertrouwen.

“Als voorzitter van de CDU werkgroep Europa in Rheine heb ik het CDA-Borne in de 
periode 1984-1995 meermalen bezocht. Tijdens die bijeenkomsten en de gezamenlijke 
activiteiten werden niet alleen de gezamenlijke christelijke grondslag en doelen duidelijk, 
maar werd men er ook van bewust hoe belangrijk de grensoverschrijdende ontmoeting van 
burgers in het leven-van-alledag is, in vrije tijd of beroepshalve”.

Op economisch en infrastructureel gebied heeft de EUREGIO goede resultaten 
bereikt. De Oost-West verbinding tussen Deventer-Almelo-Rheine-Osnabrück, 
met de uitbreiding naar Berlijn was niet mogelijk geweest zonder de EUREGIO (in 
samenwerking met de Kamers van Koophandel en de Regeringspresident). Dat geldt 
ook voor de “Emslandlinie” tussen Emden en het Ruhrgebied en de A35 in Nederland 
met verbinding via de B54 in de richting van Münster. “De toentertijd geplande 
grensoverschrijdende verbinding tussen de A35 en de B54 was een uitstekend voorbeeld 
hoe Nederlanders onbevangen de zaak tegemoet traden en veel sneller en onbureaucratisch 
te werk gingen. Tijdens een gezamenlijke actie van onze CDA-CDU fractie meenden de 
Duitsers te moeten aandringen op snellere realisering van het Nederlandse deel. Maar het 
resultaat was, dat de Nederlanders hun huiswerk eerder gereed hadden dan de Duitsers. De 
realisatie van het laatste deel aan de Duitse kant liet nog lang op zich wachten”.

Tegenwoordig sluiten nieuwe ”Bundesstrassen” in de EUREGIO perfect aan op de 
nationale en internationale wegennetwerken. Het behoud van het spoorwegennet in 
Westmünsterland mag ook als een succes worden gezien, evenals de heropening van de 
spoorwegverbinding tussen Gronau (D) en Enschede (NL), eind jaren ‘90.

De advisering in alledaagse grensproblemen voor grenspendelaars, de samenwerking 
van douane, politie en hulpverleners, maar ook in de zorgsector en het toeristisch 
bedrijfsleven, zijn verdere hoekstenen in de succesvolle geschiedenis van de 
EUREGIO. De succesformule van de EUREGIO was - naast de eigen financiële 
middelen, een eigen secretariaat en een werkbare structuur- gelegen in het feit, dat 
men enerzijds de nadruk legde op lange termijn ontwikkelingen op economisch en 
infrastructureel gebied, maar daarnaast op korte termijn door de betrokkenheid van 
de burgers en hun organisaties op sociaal-cultureel gebied een vaste basis én acceptatie 
kon realiseren voor de EUREGIO. 

In 1988 werd het eerste gemeenschappelijke CDA-CDU partijprogramma 
gepresenteerd. “Dat was eigenlijk als startpunt beschouwd, maar in feite waren we al 
bezig met vraagstukken, die om directe actie vroegen”. In 1990 vond in Europa een 
bijzondere ontwikkeling plaats, die terug te voeren was op het politieke lobbywerk 
en de ervaringen in de EUREGIO en de hulp van de WVEG (Werkgemeenschap 
van Europese Grensregio’s): De EU introduceerde met INTERREG voor het eerst 
een stimuleringsprogramma ten gunste van grensoverschrijdende samenwerking, een 
meerjarig programma, dat middelen beschikbaar stelde, uitsluitend gericht op die 
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samenwerking; weliswaar onder de voorwaarde, dat overeenkomstige nationale- en 
regionale financiële middelen voor eenzelfde periode beschikbaar zouden worden 
gesteld. Het bleek een beslissende stap te zijn. Het betekende immers, dat aanzienlijke 
financiële middelen beschikbaar kwamen, waardoor snellere resultaten konden worden 
bereikt. Bovendien was het niet meer nodig om voor afzonderlijke projecten naar 
nationale middelen te zoeken. INTERREG werd een groot succes. Op dit moment is 
al het INTERREG IV-programma (2007-2013) van toepassing, waar de EUREGIO 
in belangrijke mate gebruik van maakt.      
“Dit programma vraagt uiteraard volledige aandacht en politieke inzet van het CDA-
CDU. Daarbij moeten we er voor waken, niet uitsluitend de accenten op INTERREG 
te leggen. Grensoverschrijdende samenwerking is méér dan INTERREG, zoals blijkt uit 
de historie van de EUREGIO van vóór 1990. Maar het programma is natuurlijk wel 
een belangrijk instrument om de doelen van de EUREGIO sneller en met gegarandeerde 
financiën te verzekeren. We moeten niet het risico lopen dat in onze CDA-CDU 
samenwerking dit veronachtzaamd wordt. Ik denk, dat we er voor moeten zorgen, dat de 
politieke partijen ook de ‘piketpaaltjes’ moeten slaan naar de toekomstige ontwikkelingen en 
de discussie daarover doorslaggevend moeten beïnvloeden, hetzij op het gebied van culturele 
samenwerking als op economisch- en infrastructureel terrein”.

Nieuwe uitdagingen worden zichtbaar in innovatie en onderzoek, in de 
gezondheidssector en energievoorziening. De EUREGIO heeft een sterke positie in 
de Europese binnenmarkt, met 3.1 miljoen inwoners, waarvan 2.0 miljoen aan Duitse 
kant. Deze ongelijkheid naar inwonertal heeft als oorzaak, dat in 1998 Münster en 
Osnabrück en de Kreisen Warendorf en Osnabrück toetraden tot de EUREGIO. 
In Nederland vormde de z.g. Stedendriehoek Enschede-Hengelo-Almelo een 
grootstedelijk gebied, terwijl vóór 1998 aan Duitse zijde juist de kleinere gemeenten 
een dominerende positie innamen. Met de toetreding van de grote steden Münster en 
Osnabrück veranderde de situatie, waardoor de positie van de EUREGIO nog meer 
versterkt werd. Maar die grotere ongelijkheid in geografische omvang en inwonertal 
vraagt om bijzondere aandacht. Immers, niet alleen de grote steden, maar ook de vele 
kleinere gemeenten, zijn de dragers van de economische en culturele ontwikkeling 
van de EUREGIO. Wellicht heeft de EUREGIO door de Actieprogramma’s (1972 
en 1987) en de vier INTERREG programma’s de ervaring opgedaan dat “stad en 
land” elkaar nodig hebben. Natuurlijk moet onderzocht worden, of de balans, 
in geografische omvang en inwonertal, hersteld kan worden, bijvoorbeeld door 
toetreding van de regio Zwolle. Daardoor zou het werkgebied van de EUREGIO 
goed afgebakend zijn, zonder overigens al te groot te worden. Directe betrokkenheid 
bij grensoverschrijdende vraagstukken moet immers het bepalende criterium blijven. 
Lidmaatschap van de EUREGIO, uitsluitend vanwege de INTERREG-revenuen, 
mag géén argument zijn. De kracht van de EUREGIO bestaat daarin, dat de 
grensoverschrijdende samenwerking altijd als meerwaarde wordt gezien. 

“Ondanks alle voordelen, die INTERREG biedt, lijkt het me heel goed, dit principe in 
herinnering te houden. Het betrekken van alle geïnteresseerden en het benutten van de 
aanwezige kennis bij de burgers, private organisaties, verbanden, vakbonden, ondernemers 
in de grensoverschrijdende samenwerking was en is de kracht van de EUREGIO. Men 
noemt dat tegenwoordig in Europa netwerken en partnerschappen. Die netwerken en 
partnerschappen moeten we koesteren. Immers, de EUREGIO zal in ieder geval blijven 
bestaan. De verdere ondersteuning door de stimuleringsprogramma’s van de EU, die 
zich ook ná 2013 duidelijk aftekent, zal behulpzaam zijn om de eigen strategie, doelen 
en visies in concrete projecten om te zetten. Grensoverschrijdende samenwerking heeft 
een bijzondere politieke betekenis in de EUREGIO en het creëert zijn eigen politieke 
meerwaarde door wederzijdse sympathie, begrip en vertrouwen, door van elkaar te leren, 
door respect voor de buren met zijn eigen karakteristieke eigenschappen, ondanks de vele 
overeenkomsten, die er tussen Nederlanders en Duitsers zijn in dit grensgebied. Natuurlijk 
verloopt die samenwerking in de EUREGIO niet altijd even soepel, maar dat is geen 
probleem. We voeren immers geen nationale buitenlandpolitiek of diplomatie, maar 
interne-, respectievelijk regionale ontwikkelingspolitiek. Naast het samenwerken met elkaar, 
hoort daar ook de concurrentie bij, die nu eenmaal in de beide landen tussen steden en 
gemeenten gebruikelijk is. Het is niet realistisch te geloven, dat alles in harmonie verloopt. 
Er zijn nu eenmaal verschillen, tegenstellingen, concurrentie en wrijvingen. De werkwijze 
in de EUREGIO, de vertegenwoordiging en de belangen zijn voortdurend in beweging, 
terwijl wij open blijven staan voor nieuwe ideeën en ondanks alle successen kritisch blijven 
teneinde het nog beter te kunnen doen”.

De EUREGIO geldt in Europa als voorbeeld en in het verleden heeft ze die 
voorbeeldfunctie ook gehad. Andere Europese regio’s hebben het EUREGIO-model 
gebruikt en zich georiënteerd in de manier van werken. “We werden vaak om advies 
gevraagd en kregen verzoeken om bij de opbouw van grensoverschrijdende samenwerking 
behulpzaam te zijn. Maar we moeten niet op onze lauweren gaan rusten, als we die 
voorbeeldfunctie willen behouden. Terugkijkend kan ik zeggen, dat we sommige zaken ook 
beter hadden kunnen doen. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Al tientallen jaren neem 
ik deel aan de bijeenkomsten en manifestaties. Het zou beter geweest zijn, als ik vanaf 
het begin meer moeite had gedaan om Nederlands te spreken of minstens om het vaker te 
proberen. Net als vele Duitsers reken ik er meestal op, dat Nederlanders het Duits in het 
algemeen goed beheersen”.
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Interview: Günter Alsmeier

Günter Alsmeier is sinds 1996 lid van de Euregioraad. Hij was één van de twee 
afgevaardigden van de Kreistag van de Landkreis Grafschaft Bentheim en van 1995-2005 
burgemeester van de stad Bentheim.

Tussen 1996 en 2007 hebben zich talrijke Nederlandse bedrijven aan de Duitse kant 
van de grens gevestigd en daarmee een Duitse ondernemingsvorm aangenomen. Ook 
wonen meer en meer Nederlanders in Duitsland. Alleen al in de stad Bentheim is 
het aantal inwoners met een Nederlandse nationaliteit in die periode gestegen van 
300 naar méér dan 1800. De uitgebreide EUREGIO-studie “Wonen aan de andere 
kant van de grens”, waar het verwerven van onroerend goed door Nederlanders in 
Duitse grensgemeenten aanleiding toe had gegeven, was in die tijd een persoonlijk 
hoogtepunt. “In deze studie kwamen ingrijpende vragen aan de orde, zoals de redenen 
om van woonplaats te veranderen en de problematiek van de schoolkeuze. Nederlandse 
kinderen, die in Duitsland leven, kunnen in Nederland naar school blijven gaan; 
het bemoeilijkt echter de integratie. Daarom hebben de scholen in Bentheim speciale 
onderwijsbegeleiding ingevoerd, waardoor de integratie van de kinderen in de scholen 
vergemakkelijkt wordt”.

De versmelting van de leefwijzen blijkt ook uit de toename van reclame over en weer 
van elkaars producten (zoals kleding, meubels, bouwmarkten).

De jaren ‘50

De oprichting van de EUREGIO is voor Günter Alsmeier essentieel voor het herstel 
van de sociale contacten aan de andere kant van de grens. Deze contacten waren vóór 
de Tweede Wereldoorlog heel intensief. Huishoudelijke hulpen werkten vaak over de 
grens en vaak vonden ook Duits-Nederlandse huwelijken plaats. Tot het midden van 
de jaren ‘50 bleef dit ondenkbaar.

In de beginjaren van de EUREGIO was de oprichting van gemeentelijke 
partnerschappen een belangrijk instrument voor verdere toenadering. De gemeente 
Assen was partner van de stad Bentheim, terwijl de ouderen uit Delden en Bentheim 
elkaar regelmatig en ook``officieel`` bezochten. Vanaf de jaren ’70 werden deze sociale- 
en culturele contacten sterk gestimuleerd door de Euregio Mozer Commissie.

Een nieuwe periode begon met de komst van het programma INTERREG van 
de EU. Met financiële steun kon de grensoverschrijdende samenwerking nu ook 
uitstijgen boven de intermenselijke ontmoetingen, die desondanks als speerpunt in de 
samenwerking bleven gelden.

CDA-CDU

De samenwerking van CDA en CDU in de fractie van de Euregioraad heeft Alsmeier 
als zeer praktisch van aard en daardoor als effectief ervaren. De agenda’s van de 
zittingen werden vooraf besproken en de prioriteiten vastgelegd. Ook wanneer in de 
Euregioraad fractieoverstijgend werd samengewerkt, was de CDA-CDU fractie bij 
vele belangrijke vraagstukken toonaangevend en de drijvende kracht bij het realiseren 
van talrijke voornemens. Voorbeelden daarvan zijn de instelling van de EUREGIO-
prijs, initiatieven in de gezondheidszorg, zoals patiëntenmobiliteit, afstemming 
van het onderwijs voor kinderen uit het buurland, demografische ontwikkelingen 
in het algemeen, en specifieke infrastructurele thema’s als de realisering van de 
spoorwegverbinding Enschede-Münster. Ook de toetreding van Osnabrück, Münster 
en Warendorf tot de Euregio (1998) werd door de CDA-CDU fractie ondersteund.

De initiatieven om tot de ontwikkeling van een Euregionaal partijprogramma te 
komen zijn volgens Alsmeier belangrijk om beleid te ontwikkelen, maar eveneens om 
daarmee oplossingen aan te dragen richting regeringen en zodoende de behandeling 
van grensthema’s te beïnvloeden. “Met een dergelijk document als basis kan krachtiger 
worden opgetreden dan, bijvoorbeeld, alleen de CDA- fractie in Overijssel en het CDU 
in de Landkreisen. Een grensoverschrijdende, grote organisatie wordt toch op een andere 
manier gehoord en serieus beoordeeld”.

Politieke vertegenwoordiging

De besluitvorming in de EUREGIO is uiteindelijk politiek van aard. Alsmeier vindt 
dat een groot voordeel. “Een democratische structuur is basisvoorwaarde. Besluiten 
worden breder gedragen, dan wanneer alleen een vertegenwoordiger van een Kreis of een 
burgemeester deze besluiten neemt”.

Politieke legitimatie maakt het werk van de Euregioraad transparant. Daardoor 
kunnen de burgers inzicht krijgen in de achtergrond van de politieke besluiten. “De 
pers wordt ook altijd betrokken. In de bijeenkomsten van de Euregioraad worden steeds 
interessante en actuele thema’s behandeld. Dat is een eerste stap voor het verspreiden van de 
resultaten van ons werk”.

Ook een uitbreiding van bevoegdheden is voor Alsmeier niet strikt noodzakelijk. Het 
is belangrijk buiten de invloedssfeer van provincies, deelstaten en steden/gemeenten 
werkzaam te zijn. “We moeten zoveel mogelijk samenwerken, maar niet hun rol 
overnemen”.

Een ander voordeel van het fractiewerk is het voorbespreken in kleinere kring van 
gevoelige onderwerpen, zoals de drugsproblematiek en kernenergie. “Een discussie in 
kleine kring vooraf is effectiever dan wanneer het probleem in de algemene vergadering 
wordt behandeld”. 
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Directe verkiezingen voor de Euregioraad zijn voor Alsmeier niet noodzakelijk en ook 
niet wenselijk. “De leden van de Euregioraad worden gedelegeerd door de gemeenteraden 
en de Kreisparlementen. Daarmee wordt politieke legitimatie verkregen. Een verkiezing met 
een opkomst onder 30% zou niet bijdragen aan versterking van de Euregioraad. Bovendien 
bestaat het risico, dat zulke verkiezingen verward zouden worden met die van het Europees 
Parlement”.

Resultaten en knelpunten

De belangrijkste resultaten van de EUREGIO zijn veelomvattend:

•	 Ontwikkeling van een glasvezel breedbandkabel

•	 Totstandkoming van de spoorverbinding Münster-Enschede

•	 Samenwerking van politie en douane onder één dak

•	 Samenwerking van ondernemers in INTERREG-projecten (VNDU 2005)

Er zijn echter nog een aantal moeilijke onderwerpen. Zo prijkt de verbinding van 
Mittellandkanaal en Twentekanaal nog altijd op de agenda. Zonder de EUREGIO zou 
dit al lang geen punt van discussie zijn geweest. De Landkreisen Bentheim en Emsland 
zien hier nog steeds mogelijkheden en zijn ook bereid zich hiervoor in te zetten. Een 
voortdurend probleem vormt het grote verschil in wetgeving. Dat doet zich op alle 
terreinen voor: ziekenhuizen, verzekeringen, rechtssystemen, belastingen, enz. “Daar 
moeten we mee leren leven”. Zeer grote verschillen treffen we aan in het waterbeheer. 
Duitsland en Nederland verschillen daarin sterk. In Duitsland is een groot aantal 
autoriteiten betrokken, wanneer een rivier door meerdere landen stroomt.

Uitbreiding van de EUREGIO

Met de komst van de EUREGIO werden twee nationale halve cirkels omgezet in 
één volledige, grensoverschrijdende cirkel. Dat was is fysiek opzicht zo, maar deze 
verbreding van de horizon is ook een concreet feit geworden door de toenemende 
contacten tussen de mensen en door de gezamenlijke initiatieven. “Af en toe werd op 
regionaal grensoverschrijdend niveau meer vooruitgang in de samenwerking behaald dan 
tussen de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
samenwerking van de universiteitsklinieken in Münster en Twente”.

Voor een betere –geografische- balans in de EUREGIO is uitbreiding aan Nederlandse 
kant noodzakelijk. Naar inwonertal gemeten is het Duitse deel bijna dubbel zo 
groot. Er wordt over gedacht in de toekomst Zwolle en Zutphen er bij te betrekken. 
Zutphen kent nu al de status van ”proeflidmaatschap” van de EUREGIO. “De IJssel 
is een belangrijke rivier voor de EUREGIO. Uitbreiding zou de balans tussen Duitsland 
en Nederland in evenwicht brengen en dat zou de EUREGIO ook meer gewicht geven in 
Europa”.

Alsmeier hoopt, dat ook over vijf jaar opnieuw INTERREG middelen vanuit de 
structuurfondsen beschikbaar worden gesteld, waardoor de EUREGIO op belangrijke 
terreinen veel invloed kan uitoefenen. Met financiële middelen alléén uit Berlijn en 
Den Haag zou dat niet mogelijk zijn. “Een dergelijk groot bedrag (43 miljoen euro voor 
het programma 2008-2013) zou dan nooit ter beschikking komen”.
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Interview: Hans Kieliszek

Hans Kieliszek was gedurende 16 jaar lid van de Euregioraad. Het grootste deel daarvan 
was hij voorzitter en woordvoerder van de CDA-CDU fractie in de Euregioraad.

De EUREGIO is voor Kieliszek een voorbeeld voor alle andere grensoverschrijdende 
regio’s in Europa. Ze beschikt over een brede en langdurige ervaring, een goede 
organisatie en al sinds 50 jaar succesvolle samenwerking op veel gebieden in het “leven 
van alledag”.

“De meerwaarde van de politieke samenwerking in de EUREGIO blijkt uit het leggen van 
persoonlijke contacten en de ontmoeting van politici over de grens heen”. Op die manier 
kunnen door nauwe samenwerking grensoverschrijdende doelen worden geformuleerd, 
conferenties georganiseerd, waarvan de resultaten voor verdere uitwerking worden 
doorgeleid naar het secretariaat van de EUREGIO. De oprichting van de Euregioraad, 
het grensoverschrijdend actieprogramma voor de EUREGIO en de inrichting van een 
gemeenschappelijk secretariaat, zijn voor Kieliszek de belangrijkste mijlpalen in de 
geschiedenis van de EUREGIO. Naast deze positieve ervaringen werd de EUREGIO 
in haar ontwikkeling ook geconfronteerd met hindernissen. “Vooral de verschillen in 
nationale wetgeving zijn tot de dag van vandaag een belemmering voor de uitvoering van 
veel concrete activiteiten. Ook de publiciteit zou beslist verbeterd moeten worden, om meer 
kennis en waardering voor de EUREGIO te verkrijgen bij de grensbewoners”. 

Ook al wanneer ná 2013 de middelen uit Brussel zouden uitblijven, behoudt de 
EUREGIO in de toekomst haar grote betekenis. En wat betreft de doelstellingen 
van de EUREGIO moet men zich er op concentreren, langs welke weg deze kunnen 
worden gerealiseerd, “Dat kan van belang zijn in de besluitvorming over competenties die 
steden en gemeenten, Kreisen, provincies en deelstaten aan de EUREGIO overdragen”.

Vanwege het feit, dat op dit moment het Duitse deel van de EUREGIO in 
kwantitatieve zin dominant is, zouden meer Nederlandse gemeenten en provincies 
moeten toetreden om het aantal Duitse en Nederlandse leden weer in balans te 
brengen. “Maar ook beperking van de uiteindelijke gebiedsomvang is voor de EUREGIO 
van belang. Indien nóg meer steden en gemeenten zich aansluiten zouden mogelijkerwijze 
de huidige activiteiten hun grensoverschrijdende betekenis verliezen”. 

Tevens zou de Euregioraad in de toekomst uitgebreidere bevoegdheden moeten 
krijgen. De Euregioraad heeft op dit moment al veel invloed op de besluitvorming in 
het EUREGIO- gebied. Een verdere versterking van de Euregioraad hangt echter af 
van het publieke recht, dat voor de EUREGIO geldt: “De ervaring heeft geleerd, dat 
het delegeren van bevoegdheden van andere publiekrechtelijke lichamen aan de EUREGIO 
problematisch is”. Echter, het streven naar nieuwe bevoegdheden zal opnieuw een 
positieve impuls verschaffen aan de democratische legitimiteit van de EUREGIO. 

Toch blijft democratische legitimatie een probleem. Omdat de leden van de 
Euregioraad niet direct gekozen worden is de huidige procedure verre van ideaal. 
Directe verkiezingen zouden het probleem oplossen. “Voor een sterkere betrokkenheid 
van de burgers zou een wijziging zeker behulpzaam zijn: Ik ben er echter niet zeker van 
of dat tot de mogelijkheden behoort, zeker nu de huidige procedure al van toepassing is”. 
Of directe verkiezingen de betrokkenheid van de burgers met de EUREGIO sterk 
vergroot, betwijfelt Kieliszek: “Kijk maar naar Europa”. Op grond van zijn ervaringen 
is het van belang, dat de leden van de Euregioraad zich niet beschouwen als lobbyisten 
of vertegenwoordigers van publieke instellingen, maar zich inzetten voor de belangen 
van de EUREGIO. 

Bij de oprichting van de EUREGIO en in het bijzonder van de Euregioraad 
waren CDA en CDU steeds de voortrekkers en voorvechters van partijpolitieke 
samenwerking. Partijpolitieke samenwerking vond vrijwel niet plaats vóór de 
oprichting van de Euregioraad in 1978. Er bestonden slechts beperkte contacten 
tussen CDA en CDU in het Euregio-gebied. Maar dat veranderde in de 
daaropvolgende jaren. De persoonlijke contacten en het werk in de fractie resulteerde 
in discussies en in conferenties, waar niet alleen grensoverschrijdende thema’s aan de 
orde kwamen, maar ook gezamenlijke doelen werden gesteld. De resultaten werden 
vervolgens doorgeleid, via het secretariaat, naar de betrokken bestuurlijke- en politieke 
instanties. “Tijdens bijeenkomsten over ‘Grondslagen en kernpunten van de CDA-CDU 
fractie in de Euregioraad’ en in de EUREGIO-conferentie van de Nederlandse en Duitse 
christendemocraten over economie, de arbeidsmarkt en structuurvraagstukken in de 
EUREGIO werd het mogelijk een goed overzicht te krijgen van de verschillen in werkwijze, 
ideeën, opvattingen en structuren van de twee partijen”, aldus Kieliszek.

CDA en CDU werken ook binnen het CDA-CDU Euregio Verband samen. “Het 
CDA-CDU Euregio Verband stimuleert absoluut een sterke samenwerking van CDA 
en CDU in de Euregioraad en heeft daarmee een goede start gemaakt”. Kieliszek kan 
zich goed voorstellen, dat een werkgroep uit CDA en CDU richtlijnen voor het 
CDA-CDU Euregio Verband uitwerkt. Uiteindelijk zou dan één keer per jaar een 
bijeenkomst moeten plaatsvinden om de politieke prioriteiten vast te stellen.

Over zijn persoonlijk hoogtepunt in zijn EUREGIO-ervaringen is Hans Kieliszek 
duidelijk: “Voor mij was de meest belangrijke gebeurtenis in 50 jaar EUREGIO 
de oprichting van de Euregioraad in 1978. Vanaf dat moment tot 1994 was ik 
woordvoerder van de CDA-CDU fractie. Ook in de jaren daarvoor was ik al betrokken 
bij de EUREGIO en bovendien 14 jaar actief in gemeente en partij. Ik beschouw de 
samenwerking met Nederland in de Euregioraad als innovatief. Voordien waren op 
dit gebied nergens zulke ervaringen en zeker geen vergelijkbaar ‘grensoverschrijdend 
parlement’”.
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Voor de EUREGIO was het een grote uitdaging de basisidealen voor 
grensoverschrijdende samenwerking te kunnen vastleggen. Alle leden van de 
Euregioraad wilden zich voor de burgers in de EUREGIO met enthousiasme inzetten. 
Het probleem daarbij was, dat er praktisch geen wettelijke bevoegdheden waren voor 
het werk dat werd verricht. Maar de Euregioraad trachtte door het formuleren van 
overtuigende argumenten invloed uit te oefenen in het belang van de EUREGIO.

“De samenwerking in de Euregioraad en in de CDA-CDU fractie beschouw ik als de 
belangrijkste gebeurtenissen in mijn politieke loopbaan. En ik had de eer te mogen 
ondervinden, hoe voortreffelijk en vol vertrouwen Nederlanders en Duitsers op politiek, 
zowel als menselijk vlak, samenwerken”.

Interview: Maria Martens

In het Belvoir Hotel in Nijmegen ontmoet ik Maria Martens (1955). Maria Martens 
is opgegroeid in de Gelderland. Ze komt uit Doetinchem en woont sinds haar studie 
Theologie in Nijmegen. Sinds 1999 is zij Lid van het Europees Parlement voor het 
CDA. Zij is contactpersoon voor Overijssel. Vanaf jongs af aan is ze bekend met 
grensoverschrijdende samenwerking. Thuis hadden ze een familiebedrijf, Martens 
Brandkasten. Contacten over de grens waren vanzelfsprekend. Doetinchem ligt vlak bij 
de grens. En de gang naar Emmerich en Kleve was heel gewoon voor sport, winkelen 
of medische zorg. Ook woonde er familie vlak over de grens. Sinds ze politiek actief is, 
ziet zij ook de kracht en betekenis van grensoverschrijdende politieke samenwerking 
beter. Toen zij voorzitter was van de CDA-afdeling Nijmegen had zij contacten met de 
EUREGIO Rijn-Waal. Sinds zij vanuit het Europees Parlement contactpersoonvoor 
de provincie Overijssel is, is zij natuurlijk ook betrokken bij de EUREGIO. In 
het Parlement heeft zij de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid en 
Defensie, is zij woordvoerder over het nieuwe Verdrag en houdt zij zich bezig met de 
ethische dimensie in politieke vraagstukken. Daarbij speelt ook de rol van religie en 
het debat over de waarden van de Europese Unie een grote rol. 

Het CDA heeft volgens Maria Martens altijd oog gehad voor grensoverschrijdende 
samenwerking. Ook vanuit de christelijke traditie is het een natuurlijk gegeven om 
‘over grenzen heen te kijken’. Buren, ook internationaal, zijn een natuurlijke partner. 
Door het bevorderen van contacten over de grens kan de eenheid in Europa groeien. 
Het is interessant te zien dat problemen of vragen die eigenlijk Europees spelen, in 
contacten op lokaal of regionaal niveau vaak het eerst aan de orde komen. In die 
zin zou je kunnen zeggen dat Euregio’s een soort laboratorium zijn voor Europese 
regelgeving. In de grensoverschrijdende contacten kom je allerlei praktische problemen 
tegen. Of het nu gaat om samenwerking op het terrein van cultuur, milieu, onderwijs, 
water of sport. Telkens stuit je op verschillen in regelgeving, bevoegdheden en cultuur. 
Of ook op soms heel praktische lastigheden, bijvoorbeeld als de slangen van de Duitse 
en Nederlandse brandweer niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

50 jaar samenwerking en culturele uitwisselingen en contacten tussen grensregio’s 
hebben niet alleen bijgedragen aan een groter Europees bewustzijn, maar ook aan 
groei van het geloof in de kracht van samenwerking. De EUREGIO is daar een goed 
voorbeeld van. Er is vertrouwen gegroeid in de gezamenlijke aanpak van problemen. 
En er zijn interessante initiatieven ontstaan zoals de aanleg van de treinverbinding 
tussen Enschede en Munster, de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse 
universiteiten, ziekenhuizen en scholen. 
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Grensoverschrijdende samenwerking stuit vaak op belemmeringen door verschillen 
in de nationale wetgeving aan beide zijden van de grens. Ook organisatie en 
financiering bemoeilijken de samenwerking soms; bijvoorbeeld op het gebied 
onderwijs en gezondheidszorg. Wie moet er betalen als Nederlandse kinderen die 
in Duitsland wonen naar een Nederlandse school gaan? Welke verzekering moet 
opdraaien voor de kosten van een Nederlander die in een Duits ziekenhuis behandeld 
wordt? Hoe kun je regelen dat de brandweerslangen toch op elkaar gaan passen of 
dat er verbindingsstukken worden gemaakt? Het aardige is dat experimenten in de 
grensregio’s vaak een voorzet even voor Europese regelgeving die dan ook weer andere 
regio’s ten goede kan komen. 

De Europese Unie kent Euregio’s. Deze gaan over de contacten tussen landen die lid 
zijn van de Europese Unie. Daarnaast heeft de EU ook nadrukkelijk aandacht voor 
contacten met de buurlanden van de EU zelf. Daarvoor is een speciaal programma, het 
zogeheten European Neighbourhood Policy (ENP). Bijvoorbeeld met landen in Oost-
Europa en het Mediterrane Gebied. Uit het oogpunt van solidariteit, maar ook omdat 
stabiliteit, democratie en welvaart in de buurlanden ook belangrijk is voor de Europese 
Unie. Naar aard en betekenis zijn deze dus heel verschillend. 

Het CDA en de CDU werken goed samen in Europa. Het zijn beide op dit moment – 
en hopelijk nog heel lang- de grootste politieke partijen in respectievelijk Nederland en 
Duitsland. Onze politieke visie en uitgangspunten hebben dezelfde wortels, namelijk 
in de christelijke traditie. Dat maakt beide tot een natuurlijke partner en maakt dat 
je ook sneller een gemeenschappelijke lijn vindt op onderwerpen. Het maakt ook 
dat het CDA en de CDU een sterke rol kunnen spelen in de Euregioraad. Door de 
samenwerking hebben ze een belangrijke impuls gegeven aan vooruitgang in de regio. 
CDA en CDU zitten beide in de regering. Dat betekent korte lijnen naar de provincie, 
Bundesländer, Den Haag, Berlijn en Brussel. CDA en CDU maken beide deel uit van 
de EVP-ED fractie in het Europees Parlement, veruit de grootste fractie. “Dat geeft een 
groot netwerk en grote stemkracht, waardoor je meer kunt bereiken, problemen sneller kunt 
aankaarten en nieuwe ideeën er sneller doorkrijgt.”, aldus Maria Martens.

De Euregio’s krijgen geld uit de zogeheten Europese Structuurfondsen. Deze zijn 
vooral bedoeld om achterstanden weg te werken in armere regio’s, voor innovatie 
en ondernemerschap. Er gaan geluiden op om deze structuurfondsen alleen nog 
maar in te zetten voor de meest arme regio’s in Europa. Het CDA vindt dat deze 
ook beschikbaar moeten blijven voor andere Europese regio’s, zoals bijvoorbeeld de 
EUREGIO. “Ik ben het daar mee eens”, zegt Maria Martens. “Wel moeten we dan 
kijken waaraan we dat geld willen besteden. De structuurfondsen zijn bedoeld om de 
economie te versterken. Zeker in deze tijd, moeten alle regio’s daarvoor hun inzet blijven 
leveren om Europa sterk te houden. Ondernemerschap, technologische vernieuwing, 
innovatie moeten we blijven stimuleren. Dat sluit naadloos aan bij de Lissabonstrategie, 
dat is de economische agenda van de Europese Unie. Daarom blijven de structuurfondsen 
mijns inziens ook voor onze Euregio’s van groot belang. Het is niet òf de arme regio’s in de 

Europese Unie, òf de rijkere regio’s. Het is èn-èn! Daar werken wij in het CDA hard aan. 
Daarbij is de samenwerking CDA-CDU natuurlijk een geweldige kans”, aldus Maria 
Martens 

Als het gaat om de bevoegdheden van de EUREGIO, weet Maria Martens niet of daar 
nu zulke grote hiaten zitten. “De EUREGIO kent een hoge mate van zelfstandigheid als 
het gaat om toekennen gelden aan bepaalde projecten. De Euregioraad heeft een ‘bindend’ 
adviserende bevoegdheid inzake de besluitvorming over INTERREG-projecten. De 
Euregioraad is een gekozen orgaan. Dat is heel wat. Meer directe verkiezingen betekent ook 
niet automatisch dat burgers meer betrokken raken bij een bestuurslaag. Je moet aansluiten 
bij de wensen van de burgers en ze moeten zien dat er iets gebeurt. Dát wordt vooral 
gevraagd van het bestuur en de Raad van EUREGIO. Ik denk dat de EUREGIO een heel 
belangrijke rol speelt. Zij initieert en stimuleert veel.” 

“Waar ik de uitdagingen en prioriteiten zie voor de komende tijd in Europa, dus ook 
voor de grensregio’s? Ik denk dat de economische - en de energiecrisis ons voor de grootste 
uitdaging plaatsen. Hoe kunnen we onze sterke economische positie behouden? Ook op 
het gebied van milieu en klimaat, ligt er wereldwijd grote uitdagingen, dus ook voor 
Europa. Innovatie en technologische vernieuwing zijn belangrijk, maar ook duurzaamheid 
en leefbaar platteland vragen onze aandacht. Als CDA en CDU moeten we daarbij de 
aandacht voor waarden niet uit oog verliezen. Een deel van de crisis hangt ook samen met 
een morele crisis, bijvoorbeeld waar het gaat om vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

“Hoe burgers meer betrokken kunnen raken bij EUREGIO? Misschien kan dat door het 
intensiveren van de sociale en culturele contacten en uitwisselingen. Misschien kan de 
EUREGIO een informatiepunt zijn waar mensen met hun problemen en vragen terecht 
kunnen die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten. Misschien kan het 
organiseren van meer culturele dagen, dagen waar mensen kunnen vertellen waar ze tegen 
aan lopen en culturele uitwisselingen, de mensen meer betrokken kan doen raken. Ik denk 
dat de EUREGIO op de goede weg is.”

Gevraagd naar wat voor haar persoonlijke nu het hoogtepunt was als het gaat om de 
EUREGIO, zegt ze: “Het feit dat ik ervan weet!” Toen ik niet echt politiek actief was, 
noch werkte aan een project waar de EUREGIO bij betrokken was, realiseerde ik me ook 
niet echt wat er allemaal gebeurde en hoeveel er al tot stand was gebracht. Sinds ik tot 
Europarlementariër ben gekozen, ben ik me daarvan pas echt goed bewust geworden en heb 
ik meer oog gekregen voor de regio en de betekenis van de EUREGIO. Misschien is wel het 
mooiste van de EUREGIO, dat mensen elkaar leren kennen en begrip voor elkaar krijgen, 
over de grenzen heen. In de EUREGIO spreekt ieder zijn eigen taal, en inmiddels verstaat 
men elkaar. Er wordt gezocht naar samenwerking, maar met respect voor de onderlinge 
verschillen. Dat is heel mooi.”
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Interview: Rob Meijer

De vreemde eend in de bijt, als het gaat om de lijst met geïnterviewden, is Rob 
Meijer. Hij is namelijk in tegenstelling tot de rest geen politicus maar was nauw 
betrokken bij  de EUREGIO, als hoofd algemene zaken binnen het secretariaat. Rob 
Meijer (62) is desalniettemin een begrip binnen de EUREGIO, zeker als het gaat om 
grensoverschrijdende internationale samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en 
sociale thema’s. Over hoe hij 50 jaar de EUREGIO heeft beleefd zegt hij het volgende: 
“Het was een tijd waarin een grensregio door het begrip “Noaberschap” over de grenzen 
heen een bijdrage heeft kunnen leveren aan de Europese eenwording op regionale schaal. 
Bijzonder was, dat de impulsen vanuit de regio zelf kwamen. Bestuurders en burgers 
namen zelf het initiatief om samenwerkingsverbanden en overlegstructuren op te bouwen 
en daardoor hun visie duidelijk uit hebben gedragen naar de buitenwereld. Deze visie zou 
een actieve houding via locale politiek moeten behelzen, waarbij de EUREGIO de functie 
van het overkoepelende hulporgaan inneemt. Bijzondere bij de EUREGIO hierin is altijd 
geweest dat de samenwerking van onderaf is ontstaan en van een intensief niveau is geweest, 
terwijl op hoog niveau men deze samenwerking niet bijzonder steunde.”

De EUREGIO heeft in de afgelopen jaren bewezen een Europees model te zijn 
voor andere grensregio’s, met name vanaf de jaren ‘70. “Toen na de opening van de 
binnengrenzen in 1992 en later bij de instelling van Europese steun voor grensregio’s, meer 
structuur in de samenwerking kwam, was de samenwerking voor de EUREGIO niet meer 
uniek, maar een gemeenschappelijk streven samen met de grensregio’s in Europa. We kunnen 
de structuur natuurlijk niet voor onszelf houden en de naam EUREGIO is inmiddels een 
soortnaam geworden voor grensoverschrijdende samenwerking.”, zegt Rob Meijer, “De 
EUREGIO heeft de overgang van ideële samenwerking naar een meer institutionele- en 
zakelijke samenwerking meegemaakt, daarom moesten keuzes in structuren en vormen 
van samenwerking worden gemaakt. Het verdrag van Anholt is hierin jammer genoeg niet 
optimaal benut.” 

Door gebruik te maken van het Verdrag van Anholt, kan de EUREGIO een openbaar 
lichaam volgens de wet worden. Hierdoor ontstaat een garantie voor het bestaan 
van de organisatie voor de toekomst en is een financiële en bestuurlijke band met de 
lokale besturen aan beide zijden van de grens een wettelijke gegeven. Een bestuurlijke 
tussenlaag is de EUREGIO niet – het is verlengd lokaal bestuur- en haar takenpakket 
kan ten opzichte van de gemeenten meeromvattend zijn. Nu lijkt het in zekere zin 
tegenstrijdig dat een organisatie, die juridisch een vereniging in privaatrechtelijke zin 
is, een politiek orgaan in de vorm van een parlement heeft, meent Rob Meijer.

Maar, wat zou dan wel de oplossing zijn? “Het meest optimaal zou zijn wanneer 
de grensoverschrijdende samenwerking een vast onderdeel in het takenpakket van elke 
gemeente in het grensgebied kan worden, en tegelijkertijd hiervoor de overkoepelende 
coördinerende taken aan de EUREGIO zouden worden gedelegeerd als een verlenging van 
lokaal bestuur”, legt de heer Meijer uit. 

De EUREGIO heeft in haar 50 jarig bestaan vele hindernissen moeten overwinnen, 
maar ook vele mijlpalen bereikt. In die 50 jaar is de EUREGIO van een informele, 
hobbyistische samenwerking uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met een 
belangrijke intermediaire functie zowel politiek als ook economisch door de Europese 
steunprogramma’s. Volgens Rob Meijer was een hindernis in de beginjaren van de 
EUREGIO “de snelheid waarmee de toenmalige bestuurders het nieuwe Europa in de 
eigen regio op de kaart wilden zetten en de min of meer trage ontwikkelingen op nationaal 
en Europees niveau.” 

Als het gaat om de mijlpalen ziet Rob Meijer de opening van de binnengrenzen 
in 1992 en de start van het subsidieprogramma INTERREG als de grootste 
mijlpalen voor de EUREGIO. Doordat er nu ook gelden beschikbaar werden 
gesteld vanuit Brussel, kwam eindelijk vanuit Europa de erkenning dat regionale 
grensoverschrijdende samenwerking wel degelijk nut had voor Europese eenwording. 
“Grenzen mogen samenlevingen niet scheiden”, meent hij. “Grenzen zijn door oorlogen 
willekeurig getrokken en in grensregio’s zien burgers dat de buren helemaal niet zo anders 
zijn”. Er is meer dat ons bindt, dan scheidt: het dialect bijvoorbeeld. Naast wil om samen 
te werken en respect voor elkaar, speelt dialect een hele belangrijke rol in samenwerken.”

In het proces om de EUREGIO op de Europese en nationale politieke agenda’s te 
krijgen, heeft in het bijzonder de EUREGIO een grote rol gespeeld: “Door middel 
van politieke samenwerking is er vanuit de regio steeds aandacht gevraagd – en daarnaast 
gekregen – voor de regionale grensoverschrijdende samenwerking op nationaal en Europees 
niveau. Doordat er vanaf 1978 een grensoverschrijdend parlement actief was in de 
grensregio, konden onderwerpen die in de Raad zijn besproken gemakkelijk en direct 
worden doorgespeeld aan hogere bestuurslagen. Daarnaast waren de Euregionale thema’s die 
op grensproblematiek betrekking hebben op de politieke agenda te vinden”.

Binnen dit politieke overlegorgaan heeft het CDA en haar Duitse zusterpartij het 
CDU een speciale plek ingenomen. Rob Meijer vertelt dat, “als grootste partijen in het 
grensgebied heeft het CDA-CDU steeds de nadruk gelegd op het uit de weg ruimen van de 
obstakels voor een goede grensoverschrijdende samenwerking door middel van het opstellen 
van speerpunten ten aanzien van onderwerpen zoals infrastructuur, werkgelegenheid, 
recreatie en milieu. Daarnaast werd goed gebruik gemaakt van de netwerken die op 
bestuurlijk en politiek niveau bestaan aan de beide zijden van de grens”.
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Als medewerker van de Mozer-Commissie heeft Rob Meijer echter ook veel ervaring 
als het gaat om vertaling van concrete problemen uit de praktijk naar nationale en 
supranationale wetgeving. Zelfs als het gaat om hele kleine problemen in het leven 
van alledag: “Het bleek vaak dat zelfs tijdens grensregionale sportwedstrijden, de spelregels 
in Nederland en Duitsland verschillen”, lacht hij “Zulke problemen komen op allerlei 
terreinen voor en door middel van een structurele samenwerking op sociaal-cultureel gebied, 
kunnen dergelijke zaken gemakkelijk worden opgelost”. Door middel van de EUREGIO-
spreekuren worden al jarenlang problemen ten aanzien van sociale zekerheid en belastingen 
gesignaleerd en opgelost ”.

Ook over de toekomst van de EUREGIO heeft Rob Meijer een duidelijke visie: 
de EUREGIO zou zich moeten specialiseren op een aantal deelgebieden, zoals 
milieu, landbouw en toerisme. Daarnaast is het noodzakelijk expertise op te 
bouwen op diverse deelvlakken, zodat de EUREGIO enerzijds als coördinerend 
orgaan ten opzichte van gemeenten en anderzijds als adviserend orgaan ten aanzien 
van provinciale, nationale en Europese overheden kan optreden als het gaat om 
afstemming van wetgeving in Europese grensgebieden. Om dit te kunnen realiseren 
zal meer expertise in huis moeten worden gebracht. “Op dit moment vindt dit proces op 
informele basis plaats: “über den kleinen Dienstweg”, vertelt hij, “Het zou geformaliseerd 
moeten worden door middel van de zogenaamde ‘grenslandtoets’ die steeds zou moeten 
worden toegepast op nieuwe wetgeving.”

Om dit te bereiken heeft de EUREGIO wel meer bevoegdheden nodig. 
De EUREGIO zou volgens Rob Meijer een organisatie moeten worden die 
grensoverschrijdende intergemeentelijke taken op zich zou kunnen nemen, zodat 
een forum zou kunnen worden gecreëerd waar gemeenten in de grensregio kunnen 
samenwerken “ de EUREGIO heeft zelf beperkte bevoegdheden, het is verlengd lokaal 
bestuur en werkt in opdracht van de aangesloten gemeenten en Kreisen”, verklaart hij. “En 
door de toewijzing van financiële middelen uit Brussel is er een belangrijk draagvlak onder 
de samenwerking gekomen. Wanneer deze niet meer aanwezig is, zal het draagvlak zeker 
sterk verminderen”.

 “Als het gaat om meer bevoegdheden, zou de EUREGIO op basis van de haar gegunde 
taken en opdrachten er meerdere kunnen verwerven. Dit kan echter ook door middel 
van het doorvoeren van initiatieven met een experimenteel karakter, waarmee ingespeeld 
wordt op een nieuwe toekomstige structuur”, merkt Meijer. “ Het functioneren van een 
draaischijf voor Europese zaken en het verzorgen en onderhouden van een koppeling tussen 
het Europees beleid dat in Nederland en in de Bondsrepubliek op Länderniveau wordt 
gevoerd, is een optie voor het functioneren voor de EUREGIO in de toekomst. Daarnaast is 
een belangrijke window of opportunity het verder uitbouwen van de directe dienstverlening 
aan de burger. Het verder uitbouwen van de Euregionale burgerservice en een intensieve 
ondersteuning naar de aangesloten gemeenten is een logische uitwerking van het ontstaan 
van de EUREGIO en het vormgeven van de ideële grondslag van de EUREGIO.”

Om in de toekomst een draagvlak voor de EUREGIO te creëren is de Euregioraad 
van groot belang. “De kracht van de Euregioraad is de sterke binding met de achterban 
in de gemeenten, regio’s en Kreisen in het Euregio-gebied. Politiek overleg en afstemming 
zorgen voor draagvlak van grensoverschrijdende maatregelen en projecten”, legt Rob Meijer 
uit. “In de beginjaren van de Euregioraad werd geroepen dat een EUREGIO als vierde 
bestuurslaag wenselijk zou moeten zijn en dat de leden van de Euregioraad rechtstreeks 
door de burger gekozen zouden moeten worden. Dat dit staatsrechtelijk problematisch is en 
alleen wenselijk wanneer er bevoegdheden aan gekoppeld worden, is begrijpelijk.” Getrapte 
verkiezingen lijken voor de huidige rechtsvorm van de EUREGIO daarom ook gepast. 
“Rechtstreekse verkiezingen van de leden van de Euregioraad door de burger zullen wel een 
utopie blijven”, voorspelt hij. “Kijk maar naar de lage opkomstcijfers voor de verkiezingen 
van de leden het Europees parlement, provinciale staten en waterschap”. 

Een manier om deze betrokkenheid te vergroten is het vergroten van de democratische 
legitimiteit van de EUREGIO en specifieker de Euregioraad. Rob Meijer is de mening 
toebedeeld dat, “de democratische legitimiteit kan worden vergroot door meer een zodanig 
takenpakket te verwerven dat dichter bij de werksfeer van de individuele deelnemende 
gemeente ligt, waardoor grensoverschrijdende zaken vaker op de lokale politieke agenda’s 
verschijnen.”

Hoewel Rob Meijer eigenlijk een buitenstaander is van de politieke arena binnen de 
EUREGIO, heeft hij wel degelijk een mening over de toekomstige samenwerking van 
het CDA en de CDU binnen de Raad: “Wanneer deze partijpolitieke samenwerking de 
lijnen naar de provinciale-, Länder- , nationale- en Europese politici uit de EUREGIO 
strak aanhaalt en daarmee voor de regio belangrijke grensoverschrijdende zaken op de 
politieke agenda weet te krijgen, is de werking voor de EUREGIO als geheel bijzonder van 
belang”, meent hij.

Tenslotte het persoonlijke hoogtepunt in de Euregionale samenwerking van de heer 
Meijer: “Persoonlijk heb ik het samengaan van de twee EUREGIO secretariaten in 
respectievelijk Enschede en Gronau naar een gemeenschappelijk kantoor pal op de grens, 
als een van de hoogtepunten ervaren. Het dagelijks werken met een Nederlands-Duitse 
personeelsbezetting, een gemeenschappelijke afstemming van diverse beleidsgebieden en de 
korte communicatielijnen gaven de samenwerking een extra ‘schwung’. 
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Interview: Arie Oostlander

In het Achterhoekse Doetinchem woont de heer Arie Oostlander (72 jaar), voormalig 
directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en ex-Europarlementariër 
(1989-2004). Als Europarlementariër uit de grensregio de EUREGIO, heeft de 
heer Oostlander zich altijd betrokken gevoeld bij het bevorderen van de grensregio 
die het Europese gedachtegoed vertegenwoordigt. De grensregio is te allen tijde 
achtergebleven op het westen waar het economische hart ligt en daarom is het zo 
wonderlijk dat als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking men hier in de 
regio zo vooruitstrevend is. Volgens Oostlander toont dit de “openheid van geest van de 
mensen in het Oosten”. 

Hoewel de streefpunten van de EUREGIO in de eerste jaren misschien wat naïef 
waren en de voornaamste doeleinden voornamelijk gericht waren op het opnieuw 
opbouwen van sociaal-culturele contacten, ging men zich in de jaren ‘70 en ‘80 
steeds meer richten op concrete problemen in de grensregio zoals de arbeidsmarkt, 
de gezondheidszorg en afstemming van regelgeving in deze sectoren. Volgens 
Oostlander duidt dit op de “volwassenwording van de EUREGIO”. Naast het 
oplossen van problemen in deze sectoren, kwam ook het veiligheidsbeleid en de 
politiesamenwerking in deze tijd ter sprake: “De regelingen waren te verschillend en 
harmonisering van regelgeving was noodzakelijk.” “ Het mooie van de EUREGIO is, dat 
binnen de EUREGIO men van onderaf werkt: hogerop zaken veranderen en daarbij steeds 
vanuit de praktijk werken”, zegt Arie Oostlander in relatie tot wat nu zo bijzonder 
is aan de EUREGIO. De uiteindelijke ontwikkelingen binnen de grensregio zijn 
uiteindelijk in het belang van beide landen, daarom bestaat er zoveel goodwill bij locale 
en ook landelijke autoriteiten als het gaat om het implementeren van oplossingen voor 
problemen van bewoners van de grensregio.

Doordat er sprake is van politieke samenwerking binnen de EUREGIO tussen 
fracties uit Duitsland en Nederland, maar ook specifieker een intensievere politieke 
samenwerking tussen het CDA en het CDU, is volgens de heer Oostlander de 
mogelijkheid gecreëerd om collega’s te ontmoeten uit de regio waarmee men 
samenwerkt op landelijk en Europees niveau. Volgens de heer Oostlander is het zo, 
dat de EUREGIO zich voornamelijk moet richten op Europese beleidsmakers: “Den 
Haag maakt alleen beleid tot aan de grens, in Brussel vond men echter dat grensregio’s meer 
aandacht verdienden. EUREGIO is in die zin ook een troetelkindje van Brussel geworden”. 
Een goed voorbeeld hiervan vond Oostlander het vraagstuk hoe ondernemerschap 
beter geprofileerd kon worden binnen de grensregio. De Duitsers bleken beduidend 
minder sterk te zijn in ondernemen over de grens, dan de Nederlanders. Vanuit 
Brussel zijn toen gelden beschikbaar gekomen om ondernemen over de grens te 
vergemakkelijken. Op deze manier wordt de Europese eenheid beter gepromoot en 
wordt de Europese markt positief beïnvloed. “Het was bijvoorbeeld heel boeiend om, 
samen met een Duitse collega uit het Europees Parlement seminars te houden over het 
ondernemen over de grens”.

Volgens Oostlander is het zo dat binnen de Euregioraad politieke kleur en ideologische 
verschillen geen beletselen vormen: “De neuzen staan dezelfde kant op”, meent hij. Als 
je kijkt naar de relatie tussen het CDA en het CDU had Oostlander altijd het idee dat 
zijn Duitse collegae een principiëlere levenshouding nastreefden dan de Nederlanders. 
Daarom konden de heer Oostlander en zijn CDA collega’s het altijd goed vinden 
met hun Duitse zusterpartijleden vanwege de “gemeenschappelijke ideologische 
basis”. Daarnaast heeft de politieke samenwerking binnen de EUREGIO volgens 
hem een motorfunctie gehad voor Europese samenwerking. De drijvende kracht 
hierachter waren toch wel de Duitsers. Ondanks dat de Duitse cultuur en visie op de 
maatschappij in sommige opzichten erg verschilt van de Nederlandse, bijvoorbeeld 
als het gaat om aanpak van drugsproblematiek, zijn goede verhoudingen tussen 
Nederland en Duitsland altijd erg belangrijk geweest. Door middel van de grensregio, 
de EUREGIO, kunnen deze verhoudingen beter bevorderd worden.

Als het gaat om de toekomst, ziet Arie Oostlander een hele duidelijke rol voor 
de EUREGIO voor ogen: “ De EUREGIO moet problemen voor gewone burgers 
oplossen”, zegt hij. “Die ontstaan zijn door de vier vrijheden”. In de grensstreken spelen 
deze problemen heel concreet en de EUREGIO moet zijn probleemoplossend vermogen 
inzetten om deze problemen te verminderen. De EUREGIO moet het eerste aanspreekpunt 
voor burgers worden als het gaat om praktische grensoverschrijdend problemen en zou 
een wegwijzer moeten worden voor burgers rond de grens. Terwijl Europa steeds meer 
geïntegreerd raakt zullen er altijd wrijfpunten blijven, omdat de lidstaten nog steeds 
verschillend zijn. EUREGIO moet daarom altijd praktisch georiënteerd blijven en ook 
op die manier problemen oplossen”. Dit zou moeten gebeuren door te werken vanuit 
concreet menselijke ervaringen, om vervolgens EU regelgeving nader te bekijken. 
Uiteindelijk zullen EU-regels beter toepasbaar zijn op de maatschappij, omdat vanuit 
onderaf gewerkt wordt. Sterker nog, volgens Oostlander moet vaker van onderaf naar 
boven gewerkt worden, omdat “praktijkervaringen ideeën oproepen ten aanzien van 
regelgeving en belangen op deze manier beter behartigd kunnen worden”.

Ten aanzien van nieuwe en meerdere bevoegdheden voor de EUREGIO in de 
toekomst, gaat het volgens Oostlander niet zozeer om welke bevoegdheden de 
EUREGIO zou moeten verwerven, maar of zij deze toegewezen zou kunnen 
krijgen. Hij denkt dat het twijfelachtig is of gemeenten en provincies bereid zijn te 
luisteren naar een dergelijk verzoek en het daarmee gepaarde verlies van autonomie 
en bovendien of Den Haag bereid is bevoegdheden naar  grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden te delegeren. “Nederland is in die zin erg centralistisch 
ingesteld”, zegt Oostlander en daarom zal de kans erg klein zijn dat de EUREGIO in 
de toekomst meer bevoegdheden krijgt. “Je moet er ook pas om vragen als ze echt nodig 
zijn. Dan zien ook andere bestuurders de zin daarvan in.” 
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Als ex-Europarlementariër heeft Arie Oostlander het daarnaast ook vaak genoeg 
meegemaakt dat rariteiten in de eigen regelgeving afgeschoven worden op de EU. 
“Een mooi voorbeeld betrof de verpakking van melk bij de schoolmelk voorziening. De 
Nederlandse ambtenaren hielden stijf en strak vol dat alleen de milieuonvriendelijke 
kwartliter kartonnen toegestaan waren. De Eurocommissaris liet ons binnen tien dagen 
weten dat elke verpakking toegestaan was; dus ook inruilbare flessen of ketels. Het mocht 
bovendien ook karnemelk, yoghurt of wat dan ook voor zuivelproduct zijn, maar Den 
Haag bleef maar volhouden dat het van Brussel niet mocht!”

 “De EUREGIO zou in de toekomst vervalsingen in het beleid moeten aantonen, dat 
onterecht vanuit Den Haag op Brussel wordt afgeschreven. De EUREGIO zou zich meer 
op Brussels beleid moeten richten en daarmee dit soort onwaarheden aan tonen.” Kortom, 
de dienstverlening aangaande de ombudsmanfunctie zou een nieuwe “anti-fabeltjes” tak 
moeten krijgen.

Grensoverschrijdende  samenwerking zal binnen Europa een grote toekomst hebben, 
voorspelt de heer Oostlander. “Kijk alleen al naar universiteiten die samenwerken”, zegt 
hij “Enschede en Münster, Maastricht en Aken, zij werken allemaal samen. Hierdoor 
kunnen studenten gemakkelijk hun blik verruimen over de grens zonder dat ze te ver weg 
moeten, maar ze kunnen daarmee wel op een toegankelijke manier van een andere cultuur 
proeven”. Daarnaast kan grensoverschrijdende  samenwerking voor Oost-Europa erg 
veel betekenen. Sinds jaar en dag heerst er onderling veel wantrouwen door de verdeel 
en heers politiek van de voormalige U.S.S.R. Door het introduceren van de Euregio’s 
kan het onderlinge wantrouwen verminderd worden en verhoudingen verbeterd. Als 
geslaagd voorbeeld hiervan noemt Arie Oostlander de EUREGIO op de grens van 
Duitsland-Oostenrijk-Tsjechië; in deze EUREGIO zijn de relaties tussen burgers 
aanzienlijk verbeterd door middel van grensoverschrijdende  samenwerking.

Ook politieke samenwerking zal in de toekomst van belang blijven: “Door middel 
van politieke samenwerking kan een visie op de streek ontwikkeld worden”, zegt de heer 
Oostlander “deze visie heeft betrekking op hoe diverse economische sectoren ingevuld 
zouden moeten worden en hoe de infrastructuur nog verder verbeterd zou kunnen worden. 
Dan zal partijideologie ineens wel weer ter sprake komen, GroenLinks zal bijvoorbeeld een 
heel ander beeld hebben op milieukwesties dan de VVD. Door de verbreding van het palet 
van zaken aangaande dienstverlening waar de EUREGIO zich mee bezig houdt zullen 
politieke partijen zich bewust worden van hun standpunten.”

Op dit moment vinden de verkiezingen van de Euregioraad plaats op getrapte wijze, 
in de toekomst zou volgens de heer Oostlander de democratische legitimiteit van de 
Raad kunnen worden verhoogd door de Raad een rechtstreeks mandaat vanuit de 
burgers te geven. “Rechtstreekse verkiezingen zouden idealiter plaats kunnen vinden in 
combinatie met gemeenteraadverkiezingen.” Zelfstandig georganiseerde verkiezingen 
ziet de heer Oostlander niet zitten, omdat het electoraat het algemeen belang er niet 
zo van inziet. De opinieleiders in deze verkiezingen zijn niet zo duidelijk zichtbaar 
aanwezig en de achterban is niet zo trouw meer als in de tijd van de verzuiling. “De 
verenigingsdemocratie is heel zwak in Nederland, daarom zal de opkomst voor verkiezingen 
van grensregio’s heel laag zijn”, zegt hij.

“Naast de politieke samenwerking in de EUREGIO, zal ook de politieke samenwerking 
tussen het CDA en CDU in de toekomst een rol blijven spelen als het gaat om de 
ontwikkeling van de grensregio”, zegt Oostlander, nog even in het koffiedik-kijkend. 
Binnen een dergelijke fractie zal volgens hem meer oog zijn voor belangen en zorgen 
van elkaars buren en ontwikkel je een brede visie, zoals hij ook in het Europees 
Parlement tegenkwam. Ondanks het consequent pleiten voor het “Nederlands belang”, 
zal men door middel van politieke samenwerking meer begrip kweken voor Europese 
problemen. “Wie zijn eigen belang maar steeds voorop stelt zal in de Europese Unie weinig 
vertrouwen en dus weinig steun krijgen.”

“ De EUREGIO zou zich sowieso meer op Brussel moeten richten dan op Den Haag”, zegt 
de ex-Europarlementariër, “vanuit Brussel krijgt de EUREGIO wel steun door middel van 
INTERREG gelden en vanuit Den Haag niet, daar hebben ze geen zin om te investeren in 
grensregio’s”. Beleid maken doen ze maar tot aan de grens”. En dat terwijl er toch nog vele 
economische voordelen te halen zijn door middel van het investeren in infrastructuur 
in de gehele grensregio’s: “Men is nu op zoek naar alternatieven voor Schiphol, waarom 
kijken ze niet naar vliegvelden in het Euregio-gebied in Twente en Münster”. Oostlander 
denkt dat Twente-Münster een goed alternatief biedt ten opzichte van Schiphol. Een 
samenwerkingsverband zou de regio een positief profiel opleveren. De EUREGIO moet zich 
bewust zijn van haar potentie en ervoor vechten de gezamenlijke economie te laten groeien”.

Ten slotte, als het gaat om het persoonlijke hoogtepunt binnen 50 jaar EUREGIO 
van Oostlander is hij erg duidelijk: “Een delegatie uit een Duits-Poolse-Tsjechische 
EUREGIO, precies de regio waar mijn Tsjechische vrienden wonen, kwam bij onze 
EUREGIO kijken hoe we dat hier deden. Wat hadden we vroeger gedroomd over een vrij 
Tsjechië in een democratisch Europa. En nu ging het zelfs over de EUREGIO! Zoiets was in 
onze stoutste dromen niet voorgekomen. Om deze reden ben ik erg trots op deze streek”.
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Interview: Markus Pieper

Dr. Markus Pieper is sinds 2004 lid van de fractie van de Europese Volkspartij 
(Christendemocraten) en de Europese Democraten in het Europees Parlement. Hij is onder 
meer plaatsvervangend coördinator van de Commissie Regionale Ontwikkeling, lid van de 
speciale commissie Klimaatbescherming en plaatsvervangend lid in de commissie Landbouw 
en Plattelandsontwikkeling. Bovendien is hij dagelijks bestuurslid van de CDU-Kreis 
Steinfurt, CDU-stad Münster en de CDU-regio Münsterland. 

Hoe kijkt u terug op 50 jaar EUREGIO?

De EUREGIO is een instelling, die diep ingeworteld is in onze regio. Ze is de 
oudste grensoverschrijdende organisatie op regionaal niveau in Europa. Door de 
samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse grensregio’s is een gebied ontstaan 
met een goed infrastructureel- en bestuurlijk netwerk. Pieper denkt daarbij vooral 
aan de voltooiing van de Oost-West verbinding, de aansluiting van de grensregio 
op de A 31 en het weer in gebruik nemen van de spoorwegverbinding Gronau-
Enschede. Deze ontstane grensoverschrijdende structuren vormen ook de basis voor de 
economische en wetenschappelijke samenwerking, die nog voortdurend groeit en de 
grenzen tussen de twee landen laat verdwijnen. Door gemeenschappelijke projecten en 
kennistransfers kunnen de bedrijven uit het grensgebied zich beter op de internationale 
markt positioneren. Op cultureel gebied werd door gezamenlijke projecten van 
toeristische organisaties en de verschillende Duits-Nederlandse ontmoetingen veel 
bereikt. Ook het grensoverschrijdend rampenplan en het EURES-adviesbureau voor 
sociale- en financiële problemen zijn in dit verband zeker vermeldenswaard. Door die 
gezamenlijke inspanningen konden de historische en economische hindernissen in 
de beide grensregio’s worden weggenomen. Daardoor is een bloeiend economische 
regio ontstaan, waar waardevolle samenwerking vanzelfsprekend is. In de toekomst 
zal versterking van de innovatie, zowel als het overbruggen van regionale verschillen, 
ongetwijfeld prioriteit krijgen.

 De EUREGIO heeft voor veel grensoverschrijdende organisaties model 
gestaan. Vooral na de invoering van het INTERREG programma zijn talrijke 
samenwerkingsstructuren naar het voorbeeld van de EUREGIO ontstaan, die zelfs 
de naam Euregio overnamen. Alleen al in Duitsland zijn er intussen 26 Euregio’s. De 
EUREGIO heeft vooral een goed voorbeeld gegeven op terreinen als de erkenning van 
beroepsopleidingen en –kwalificatie en pensioenrechten.

Wat was in het algemeen de meerwaarde van politieke 
samenwerking voor de ontwikkeling van de EUREGIO?

De perifere ligging van de Duitse en Nederlandse grensregio’s was in het verleden 
een nadeel. Door de politieke samenwerking konden de negatieve gevolgen echter 
worden opgeheven, wat beslissend was voor de structuurverandering in onze regio. 
Door de verbetering van de economische efficiency en meer differentiatie konden 
de vestigingsvoordelen hersteld worden en verder versterkt. Als voorbeelden 
noemt Pieper de goede betrekkingen met Nederland op verkeersgebied en in de 
handelsbetrekkingen, de grensoverschrijdende industrieterreinen en de culturele 
uitwisselingen. De door de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte betrekkingen tussen 
Duitsers en Nederlanders konden door de gemeenschappelijke aanpak in positieve zin 
worden veranderd. Geleidelijk ontstond opnieuw vertrouwen, zodat nu profijt kan 
worden behaald op terreinen als infrastructuur, economie, wetenschap, toerisme of op 
sociaal gebied.

De meerwaarde van de politieke samenwerking van CDA en CDU is daarin gelegen, 
dat een politieke terugkoppeling plaats vindt van het grensoverschrijdende werk in 
de EUREGIO naar de partijen in de gemeenten, steden en Kreisen. Van CDA en 
CDU kunnen aan de ene kant impulsen gegeven worden voor grensoverschrijdende 
projectideeën; anderzijds kan door partijpolitieke ondersteuning meer ondersteuning 
voor concrete projecten verkregen worden, waardoor ook de betrokkenheid 
van de burgers vergroot wordt. Daarbij groeit de mogelijkheid voor politieke 
belangenbehartiging in de richting van de Duitse deelstaten, de Nederlandse 
provincies, de regeringen en parlementen in Den Haag en Berlijn en het Europees 
parlement waardoor concrete politieke signalen en voorstellen kunnen worden gedaan.

Wat valt er over de toekomst van de EUREGIO te verwachten? 

Zoals al eerder aangegeven, kent de EUREGIO een lange geschiedenis en 
heeft het sterke wortels in de grensregio. Al ver voor de komst van de Europese 
stimuleringsprogramma’s, zoals INTERREG, had de EUREGIO al met succes 
invloed op de economische ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied. 
Markus Pieper heeft stellig de indruk, dat de EUREGIO zowel culturele en sociale-, 
als economische netwerken heeft ontwikkeld, die in staat zijn zich zelfstandig te 
ontwikkelen, zelfs wanneer de financiële ondersteuning van de EU verminderd 
zou worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aandeel van de eigen middelen in de 
financiering van de projecten. Deze -betrekkelijke- onafhankelijkheid is voor de 
vooruitgang van onze EUREGIO alleen maar toe te juichen.
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Vanzelfsprekend zal hij zich ook in de toekomst intensief inzetten voor het behoud 
van de steun vanuit de EU-programma’s; nieuwe uitdagingen noodzaken tot 
gezamenlijke inspanningen: De regionale samenwerking zal rekening moeten houden 
met vraagstukken als globalisering, demografische ontwikkelingen en veranderende 
ecologische situaties. Verder zullen gezamenlijke inspanningen geleverd moeten 
worden voor grenspendelaarsproblemen, het beheer en de voorzieningen voor water en 
afval en de gelijkschakeling van de sociale systemen. Ook het thema veiligheid zal in 
de toekomst een belangrijke rol blijven opeisen. Aspecten als de gemeenschappelijke 
aanpak van criminaliteit, rampenbestrijding, grensoverschrijdende dierziekten zullen 
veel aandacht vragen. Prioriteit is nodig voor innovatie en onderwijs, vooral aan 
verdere harmonisatie van studie-eisen en het studieprogramma.

De toekomstige rol en legitimiteit van de Euregioraad?

In Brussel wordt de EUREGIO vanwege haar besluitvormingsstructuur gezien als 
model voor andere Euregio’s in Europa. De huidige structuur heeft erkenning gekregen 
bij de Europese-, nationale en regionale overheden in Duitsland en Nederland. 
Wanneer aan de Europese grenzen een vacuüm zou bestaan, zoals in sommige 
Oosteuropese grensgebieden, kunnen nieuwe grensoverschrijdende structuren daar van 
nut zijn. 

Zal de politieke samenwerking van CDA en CDU in de Euregioraad 
en de partijpolitieke samenwerking in het CDA-CDU Euregio 
Verband ook voor de toekomst van de EUREGIO een rol spelen? 

Het lijkt me, dat de samenwerking van CDA en CDU ook in de toekomst een 
belangrijke rol zal spelen. De inspanningen, die geleverd werden, waren constructief en 
doeltreffend. Dat zal, naar ik hoop, ook in de toekomst het geval zijn. Voor Pieper is  
“invoelingsvermogen” voor de naaste buur essentieel; ondanks grenzen.

Persoonlijk hoogtepunt?

De voortzetting van het INTERREG project 2007-2013 ziet Markus Pieper als 
een groot politiek succes. CDA en CDU hebben dat kunnen doorzetten tegenover 
de rood-groene coalitie in Duitsland, die de financiële ondersteuning uitsluitend 
wilden aanwenden voor de Duits-Oosteuropese grensgebieden. Door de inzet van het 
Europees Parlement en de coalitieafspraken hierover van de nieuwe Duitse regering 
konden de Euregio’s aan de binnengrenzen weer verzekerd zijn van de EU-middelen.

Interview: Frans Willeme

De heer Frans Willeme (1952) is opgegroeid in een tijd waarbij de Europese grenzen 
nog duidelijk merkbaar waren. In Eijgelshoven (Kerkrade), waar hij is opgegroeid, 
werd een straat ineens afgesneden door een muur van prikkeldraad: de Nederlands-
Duitse grens. Echter, grensoverschrijdende samenwerking heeft hij van jongs af 
aan ook meegemaakt door de opbouw van de samenwerking tussen Kerkrade en 
Herzogenrath (Aken). Willeme is vanaf 1988 betrokken geweest bij EUREGIO. In het 
begin als vertegenwoordiger van de gemeente Denekamp in de Euregioraad, in het jaar 
1998 werd hij voorzitter van het dagelijks bestuur van de EUREGIO, vanaf 2004 is hij 
voorzitter van de Euregioraad en daarmee President van de EUREGIO.

De EUREGIO kan worden gezien als de oudste en beste vorm van 
grensoverschrijdende internationale samenwerking. Het bijzondere van de 
EUREGIO is dat het verband is ontstaan in een periode waarin grensoverschrijdende 
samenwerking nog niet vanzelfsprekend was en de financiële middelen hiervoor 
nog niet beschikbaar waren. Begin jaren ‘90, met de komst van het Europese 
subsidieprogramma INTERREG, sproten ineens de Euregio’s uit de grond in heel 
Europa. Doordat binnen INTERREG de focus voornamelijk wordt gelegd op het 
versterken van de economische positie van grensregio’s, moet EUREGIO er nog 
sterker voor zorgdragen dat ze hun oorspronkelijke doel niet uit het oog verliezen: 
“Mensen grensoverschrijdend bij elkaar brengen”. De Mozer-Commissie is dan ook van 
groot belang: “Door middel van het wederom opzetten van kleine projecten, kunnen 
we EUREGIO terugbrengen naar haar oorsprong. Daarmee bereiken we dat we elkaar 
aankijken en niet meer met de ruggen naar elkaar staan”, zegt Frans Willeme.

Als de grootste mijlpaal in 50 jaar samenwerking binnen EUREGIO beschouwt de 
heer Willeme de afschaffing van de zwei-gleizigkeit. Eerder was het zo dat op zowel 
ambtelijk als bestuurlijk niveau een Duitse en een Nederlandse vertegenwoordiger 
voor de EUREGIO was aangesteld. Nu is dat niet meer zo. “Je ziet dat EUREGIO 
één wordt”. Ook de erkenning vanuit het Koninklijk Huis, het kabinet en de 
Bondskanselier voor EUREGIO vindt Willeme erg belangrijk. Een persoonlijke 
betrokkenheid van de Koningin is zichtbaar in het door haar gemaakte beeld van 
Alfred Mozer, dat de ingang siert van het EUREGIO-secretariaat. Ook is ook de 
oprichting van de AGEG van belang geweest. “De EUREGIO kan als medeoprichter 
worden beschouwd. De AGEG is inmiddels uitgegroeid tot het overkoepelende orgaan voor 
alle Euregio’s in Europa en is een goed instrument om kennis van de ene naar de andere 
grensregio te exporteren”.
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In de visie van Frans Willeme kunnen de hoofdtaken van de EUREGIO in vier 
categorieën worden opgedeeld: INTERREG en daarmee het versterken van de 
concurrentiepositie en economische samenwerking binnen EUREGIO; het uitvoeren 
van de activiteiten die binnen het gebied van de Mozer-Commissie vallen; EUREGIO 
moet een vraagbaak zijn voor haar burgers; en tenslotte is de taak aan de EUREGIO 
om de Euregionale arbeidsmarkt te promoten en versterken. Zoals al eerder gezegd, 
lijkt het erop dat de aandacht van de EUREGIO steeds verder verschuift naar doelen 
die binnen INTERREG worden gesteld in plaats van haar oorspronkelijke taken, het 
is dan ook zaak dat de EUREGIO oppast voor een daadwerkelijke doelverschuiving. 

De vraagbaakfunctie van de EUREGIO moet ook in de toekomst worden 
gewaarborgd. Deze kunnen bijvoorbeeld pensioen- en belastingkwesties betreffen. 
De vraagbaakfunctie van de EUREGIO wordt feitelijk nog door haar burgers zelf 
gefinancierd: “Elke inwoner staat circa 30 eurocent af aan de EUREGIO, op deze 
manier is de EUREGIO in staat haar eigen financiële middelen te beheren. Dus heeft de 
EUREGIO nog een potje als de gelden uit Brussel zouden verdwijnen”.

Als het gaat om de samenwerking tussen het CDA en het CDU binnen de Euregioraad 
is Willeme de mening toebedeeld dat sinds Bart van Winsen het CDA-CDU 
Verband in het leven heeft geroepen er daadwerkelijk wat bereikt wordt: “Voor elke 
Raadsvergadering vindt een vergadering plaats tussen het CDA en CDU, op deze manier 
kan er één standpunt worden vastgesteld”, zegt hij. Toch is er binnen de Euregioraad zelf 
weinig sprake van echte partijpolitiek. “Binnen de Euregioraad heerst grote unanimiteit, 
omdat iedereen hetzelfde grensoverschrijdend samenwerkingsbelang ziet; het gebeurt dan 
ook zelden dat er een hoofdelijke stemming plaats moet vinden.”, vertelt hij hierover.

 “Hoewel het CDA/CDU binnen de Euregioraad een duidelijke meerderheid heeft, is er 
geen sprake van echte politieke spelletjes zoals het tegenwerken van een voorstel. De politieke 
partijen leggen de klemtoon misschien anders, maar uiteindelijk staan alle neuzen in de 
raad dezelfde kant op. Deze sfeer wil ik graag blijven handhaven”, zegt Willeme, “want 
alle partijen zijn gelijk in de Raad”. 

Problemen binnen EUREGIO zijn te vinden in het besluitvormingsproces, meent 
Willeme. “Net als in de rest van Europa voltrekt de besluitvorming zich in een traag 
proces. De besluitvorming gaat over vele schijven”. Als het gaat om aanwezig zijn op 
vergaderingen van de Raad, lijken de Duitsers trouwer dan de Nederlanders. Volgens 
Willeme heeft dit te maken met het feit dat, terwijl de Nederlanders een middag 
vrij moeten nemen om aanwezig te zijn bij de Raadsvergadering er voor de Duitsers 
voorzieningen zijn om hun deelname mogelijk te maken.

Betrokkenheid vanuit gemeentes bij de EUREGIO blijft daarnaast ook een probleem, 
zeker voor gemeenten die relatief veraf van de grens gelegen zijn. Deze gemeenten 
hebben relatief minder last van grensproblemen die opspelen en zijn daarom minder 
betrokken. Gemeenten die relatief dicht aan de grens liggen, zijn echter wel beter 
betrokken bij de werkzaamheden van de EUREGIO denkt Willeme. 

De toekomst voor grensoverschrijdende werkzaamheden lijkt rooskleurig volgens de 
heer Willeme. “Grensoverschrijdend werk eindigt nooit. Grenzen zijn de littekens van de 
geschiedenis. Ondanks de eenwording van Europa moeten we juist wel onze eigen culturen 
behouden en daarom van de grenzen “mooie littekens”maken”. We moeten de voordelen 
van de grenzen duidelijk maken aan Den Haag, Berlijn, Düsseldorf en Hannover. 
Er zijn nu nog te veel verschillen in wetgeving. Er moeten praktische oplossingen 
worden gevonden voor verschillen in nationale wetgevingen. De EUREGIO kan 
hierin een oplossing bieden, door deze verschillen kenbaar te maken. Ook televisie 
zou een goed middel zijn om mensen in de toekomst bij elkaar te brengen: “Ik heb 
vroeger Duits geleerd, doordat we naar Duitse televisie keken”, vertelt Willeme, “Er 
waren namelijk maar heel weinig Nederlandse zenders en de Duitse televisie had veel meer 
zenders en programma’s. Tegenwoordig kijken kinderen weinig meer naar Duits televisie, 
maar voornamelijk naar de Engelse tv. Dat is jammer, want door middel van tv kan de 
beeldvorming ten aanzien van taal en cultuur van Duitsland positief veranderen”.

Frans Willeme en de koningin tijdens haar bezoek aan de EUREGIO
bron: Afdeling Communicatie Universiteit Twente
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In de toekomst zal de rol van grensregio’s - en ook van de AGEG - als het gaat om 
Europese eenwording toenemen. De EUREGIO heeft hierin dan de kans haar kennis 
en ervaring te exporteren naar nieuwe Euregio’s in zowel de binnengrenzen, als de 
buitengrenzen van Europa. Willeme denkt dat de grensregio’s aan de buitengrenzen 
in de toekomst veel aandacht zullen krijgen vanuit Europa, dat zie je al in het 
INTERREG IV programma. Het zal daarom lastig worden voor Euregio’s in de 
binnengrenzen van de EU hun financiële middelen te waarborgen: “Het zal erg lastig 
worden, maar we zien het als een uitdaging voor de toekomst”.

Doordat de EUREGIO inmiddels zichzelf zo sterk ontwikkeld heeft zal haar rol in de 
toekomst van ervaringsdeskundige en kennisexporteur toenemen. Dit is erg belangrijk, 
omdat anders steeds “opnieuw het wiel moet worden uitgevonden”. “Wij kunnen andere 
grensregio’s bijvoorbeeld het proces aanreiken hoe reddingsdiensten grensoverschrijdend 
te werk zouden kunnen gaan, ze lopen namelijk tegen dezelfde moeilijkheden aan”, 
vertelt Willeme. Probleem voor deze taak van de EUREGIO zit hem echter in de 
financiering. Die is erg moeilijk, immers je moet iemand naar het buitenland sturen. 
Willeme vindt het jammer dat financiën de bottleneck blijken in een dergelijk 
belangrijke functie.

De Euregioraad zal net als nu, in de toekomst het hoogste orgaan binnen de 
EUREGIO blijven. Dit beschouwt de heer Willeme als een positieve ontwikkeling. 
Als het gaat om de democratische legitimiteit van de Euregioraad, vraagt Willeme 
zich af wat democratische legitimiteit dan nu eigenlijk in eerste instantie is. Hij denkt 
niet dat deze vergroot gaat worden door middel van het invoeren van rechtstreekse 
verkiezingen: “Is de democratische legitimiteit van de waterschappen vergroot, omdat 
er rechtstreekse politieke verkiezingen zijn met een opkomst van 24 procent? Nee, ik 
denk dat getrapte verkiezingen de democratische legitimiteit wel kunnen waarborgen”. 
Voordat een dergelijke maatregel genomen zou worden, moet de EUREGIO eerst 
duidelijker manifesteren aan de burger, wat haar werkzaamheden zijn. Pas dan kunnen 
er eventueel rechtstreekse verkiezingen worden georganiseerd. Zodra rechtstreekse 
verkiezingen echter in zicht komen, zou partijpolitiek wel ineens een rol kunnen gaan 
spelen. 

De EUREGIO an sich moet zich in de toekomst beter profileren. Dit is in het belang 
van EUREGIO. EUREGIO zou een beter PR-beleid moeten voeren. Ze moet haar 
communicatie naar de burgers toe verbeteren. “Er wordt nu gewerkt om specifiek per 
regionale krant toegepaste persberichten uit te brengen. Op deze manier zien de mensen wat 
wij nu eigenlijk doen”.

De mooiste gebeurtenis voor meneer Willeme zelf was de benoeming tot President van 
de EUREGIO en voorzitter van het Dagelijks Bestuur, waarmee definitief de “zwei-
gleizigkeit” werd afgeschaft.

 “Ik was zeer geëerd toen ook de Duitsers mij voor deze functie steunden. Hieruit blijkt dat 
er oprecht niet meer wordt gekeken naar nationaliteit en dat eenheid voorop staat. Het was 
geweldig, dat ik zowel door de Duitsers, als door de Nederlanders werd gesteund.”

Conclusies deel II, algemene conclusies 
en aanbevelingen

Op basis van de kennis die is opgedaan uit de interviews, kunnen de volgende 
onderzoeksvragen worden beantwoord:

•	 Op welke specifieke terreinen binnen grensoverschrijdende samenwerking 
hebben CDA en CDU een rol gespeeld binnen deze grensoverschrijdende 
samenwerking en wat heeft dit opgeleverd in de perceptie van de politieke 
actoren? (B1 en B2)

•	  Moet in de perceptie van de politieke actoren de Nederlands-Duitse 
samenwerking in de EUREGIO samenwerking zich beperken tot het 
fractieoverleg in de Euregioraad of dient deze ook op het partijniveau van 
CDA-CDU plaats te vinden? (C3)

•	 Wat zijn volgens de politieke actoren de verwachtingen, uitdagingen en 
prioriteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in het 
algemeen, en binnen EUREGIO voor de toekomst? (C1 en C2)

De interviews hebben voor een goede aanvulling gezorgd op de documentanalyse. Ter 
aanvulling van de eerder beantwoorde onderzoeksvraag, kunnen we nu ook stellen 
dat in de perceptie van de politieke actoren 50 jaar EUREGIO een succes is geweest. 
In deze 50 jaar, is de EUREGIO gegroeid van een orgaan dat zich inzette voor het 
leggen van sociaal-culturele contacten tot het oplossen van concrete problemen - mede 
door de financiële steun vanuit INTERREG – en heeft daarmee in de praktijk veel 
bereikt; heeft zij een politiek orgaan in haar structuur opgenomen dat de eenwording 
van de EUREGIO weergaf; is bewustzijn ontstaan voor het belang van een goede 
infrastructuur in het grensgebied; en heeft de EUREGIO bijgedragen aan de Europese 
eenwording en bewustzijn, doordat in de grensgebieden de problemen ten aanzien 
van Europese regelgeving vaak als eerste aan de orde komen. Dat de EUREGIO zich 
op een dergelijke manier heeft te ontwikkelen is op zijn minst bijzonder doordat het 
initiatief van onderaf is gekomen, hetgeen als uniek beschouwd kan worden. 
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Euregioraad

Een bijzondere rol in de ontwikkeling van de EUREGIO wordt gespeeld 
door de Euregioraad. De Euregioraad kan als een bijzonder fenomeen worden 
beschouwd, omdat door het functioneren van dit politieke orgaan de EUREGIO 
een democratische dimensie heeft gekregen. Door de politieke samenwerking in 
de Euregioraad zijn gemeenten, Kreisen, e.d. sterker betrokken geworden bij het 
grensoverschrijdende werk. Of, met andere woorden, zonder dit “Euregioparlement” 
zou de EUREGIO sterker op afstand zijn blijven staan. De Euregioraad ontleent 
haar betekenis vooral uit het feit, dat invloed kan worden uitgeoefend op andere 
overheden om de belangen van het grensgebied te behartigen. Door de Euregioraad 
kan gemakkelijker contact gelegd worden met andere overheidslagen en kan er 
in die zin meer bereikt worden. Grensoverschrijdende problemen kunnen op die 
manier sneller op de politieke agenda worden gezet. Haar invloed moet ze echter 
uitoefenen zonder publiekrechterlijke bevoegdheden, maar als politiek adviesorgaan, 
waardoor de besluiten geen wettelijke basis hebben. Daarom is het netwerk dat 
door middel van deze raad gecreëerd wordt zo belangrijk. Echter, de vraag is of 
daarmee de werkwijze van de Euregioraad niet te vrijblijvend is en of het voldoende 
is het huidige instrumentarium van “overreding en overtuiging” te blijven inzetten. 
Immers, de Euregioraad zal als politiek orgaan nodig blijven voor de aanpak van 
grensoverschrijdende vraagstukken, die zeker aan bod blijven komen. Dat kunnen 
vraagstukken zijn op specifieke terreinen, die gemeenten, provincies en Kreisen 
of andere overheden in handen kunnen stellen van de EUREGIO. Naast het 
bovenstaande heeft de Euregioraad in de perceptie van de actoren in de praktijk 
bijgedragen aan een grotere mate van transparantie in het besluitvormingsproces, 
een rol gespeeld in de ontwikkeling om een breder draagvlak voor besluiten van de 
EUREGIO te creëren en voor burgers een platform voor belangenbehartiging te 
bewerkstelligen.

Om dan effectiever te kunnen opereren zal de Euregioraad meer bevoegdheden 
moeten krijgen en daarmee ook meer legitimiteit om het ”tekort aan democratisch 
gehalte” op te heffen. De huidige democratische legitimiteit is gebaseerd op getrapte 
verkiezingen, maar in de toekomst zou bijvoorbeeld ook gedacht kunnen worden 
aan een rechtstreeks mandaat, in combinatie met gemeenteraadsverkiezingen. 
Daarom wordt sterk aanbevolen een onderzoek te verrichten naar versterking van de 
bevoegdheid van de Euregioraad. Intussen zal de Euregioraad het instrumentarium 
dat nu ter beschikking staat, beter kunnen benutten. Dat houdt het nemen van meer 
initiatieven in en het lanceren van voorstellen, moties en resoluties in de Euregioraad. 
Deze initiatieven zullen moeten aansluiten bij de wensen van de burgers, waardoor 
de burgers direct ook meer betrokken raken bij de besluitvorming. Maar ook het 
presenteren van de Euregioraad naar buiten toe om te laten zien hoe de belangen van 
de burgers worden behartigd. 

CDA en CDU binnen de EUREGIO

Als het gaat om de rol die het CDA en CDU hebben gespeeld binnen de 
Euregioraad kunnen we stellen dat zij een voortrekkersrol op zich heeft genomen 
binnen de ontwikkeling van de EUREGIO. Het CDA en de CDU hebben in de 
Euregioraad als gezamenlijke fractie immers vanaf de aanvang een belangrijke rol 
gespeeld en goed gebruik gemaakt van de bestaande netwerken. Dat had deels te 
maken met de getalsmatige verhoudingen (de Christen-Democraten waren altijd 
verreweg de grootste fractie); maar ook door gezamenlijke voorbereidingen op de 
Euregioraadsvergaderingen, door middel van een fractiebestuur. In de perceptie van de 
actoren, leverde dit een betere belangenvertegenwoordiging en een grotere mate van 
expertise op, als het ging om de adviserende functie van de Euregioraad ten aanzien 
de ontwikkeling van beleid van andere overheden, een sterkere fractie in zijn geheel en 
nieuwe impulsen voor het ontwikkelen van projectideeën.

Hoewel CDA en CDU in de loop der jaren steeds meer vanuit dezelfde 
uitgangspunten werkten en met één politiek (christen-democratisch) fractiestandpunt 
in de vergaderingen naar buiten kwamen, zijn er nauwelijks specifieke terreinen, 
waarin de CDA-CDU fractie zich van de andere fracties onderscheidden. In de 
Euregioraadsvergaderingen is het “consensusmodel” vrij algemeen geaccepteerd, ook 
al omdat de opvattingen over de meeste thema’s door de meestal alle partijen in de 
Euregioraad worden gedeeld. Verwacht mag worden dat daar verandering in kan 
komen. Nieuwe ontwikkelingen zullen de politieke fracties noodzaken meer ”kleur te 
bekennen”. De partijpolitieke samenwerking binnen de EUREGIO zal daarom in de 
toekomst ook steeds belangrijker worden. Het CDA-CDU Verband zal belangrijker 
worden doordat een breder palet aan thema’s binnen de raad aan bod zullen komen. 
Thema’s als demografische ontwikkelingen (waar migratie en integratie óók in het 
grensgebied een rol gaan spelen), energie- en energievoorziening, dilemma’s industriële 
bedrijfsterreinen versus natuurbouw, vragen om politieke keuzes, zeker wanneer de 
middelen schaarser kunnen worden. Dat houdt in, dat de Euregioraad nog meer als 
politiek orgaan een belangrijke rol kan spelen. En dat verklaart ook de hier en daar 
geuite wens de Euregioraad door directe representatie en daarmee een meer direct 
mandaat door de kiezer haar besluitvormende rol in de toekomst beter te kunnen 
uitoefenen.
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Waarschijnlijk al vooruitlopend op deze ontwikkelingen, wensten de Christen-
Democraten van CDA en CDU die samenwerking niet te beperken tot de 
bijeenkomsten van de Euregioraad. Met de komst van het CDA-CDU EUREGIO 
Verband is een toegevoegde waarde geïntroduceerd en wordt door de huidige 
samenwerking een belangrijke impuls gegeven aan verdere vooruitgang; door de 
samenwerking op partijpolitiek niveau en zeker ook door de samenstelling van 
het Verband zullen de partijpolitieke kanalen en de netwerken voor toekomstige 
grensoverschrijdende thema’s optimaler kunnen worden benut. Een dergelijke 
partijpolitieke samenwerking zal inhouden, dat gewerkt wordt vanuit een 
gemeenschappelijke (Nederlands-Duitse) grensoverschrijdende agenda en een 
programma. Naast een goed netwerk op nationaal niveau, is het van belang dat het 
CDA en CDU EUREGIO zich op Europees niveau bij de EVP kenbaar maken. 
Op deze manier wordt een groot netwerk gecreëerd, meer stemkracht bewerkstelligd 
en kan in het algemeen meer bereikt worden. Het is dan ook van belang dat in de 
toekomst kritisch naar de verdere mogelijkheden hiervan wordt gekeken. 

De toekomst

Ten aanzien van de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking zullen we 
eerst ingaan op de toekomstige rol van de EUREGIO en grensoverschrijdende 
samenwerking in het algemeen op basis van de kennis uit de interviews. Het eerste 
wat opvalt, is dat op dit moment de balans tussen de geografische vertegenwoordiging 
tussen Nederland en Duitsland onevenwichtig is. Daarom moet in de toekomst 
naar de mogelijkheden gekeken worden om deze balans te herstellen door eventueel 
aan Nederlandse zijde meer steden te betrekken in de EUREGIO, bijvoorbeeld de 
IJsselsteden. De EUREGIO zal een wegwijzer voor de burger moeten worden ten 
aanzien van grensoverschrijdende thema’s. Thema’s die in Europa steeds belangrijker 
worden zullen ook in de EUREGIO tegemoet moeten worden getreden, zoals 
vergrijzing, klimaatverandering, innovatietechniek en wetenschap, infrastructuur, 
onderwijs, de zorg en voornamelijk veiligheid zullen hoog op de agenda staan in 
de komende jaren. Het aan de orde stellen van deze thema’s zullen bijdragen aan 
het wegnemen van regionale verschillen binnen de EUREGIO. Om een goede 
probleemaanpak voor deze thema’s te realiseren zullen lokale, regionale en nationale 
overheden gezamenlijke programma’s moeten ontwikkelen, waarbij een grondige 
probleeminventarisatie en het leggen van de juiste accenten essentieel zijn. Behalve in 
de EUREGIO zelf, zullen deze thema’s en uitdagingen in alle Euregio’s in Europa een 
rol gaan spelen, immers de dagelijkse problemen die in onze EUREGIO het hoofd 
geboden moeten worden spelen ook in de andere Euregio’s.

Daarnaast zien de politieke actoren in de toekomst de voorbeeldfunctie van de 
EUREGIO groeien: in de toekomst zal de EUREGIO haar kennis en ervaringen 
naar andere Euregio’s exporteren. Deze modelfunctie zal in het kader van 
grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen de belangrijkste functie voor 
de EUREGIO worden in de toekomst. Op deze manier hoeft het spreekwoordelijke 
wiel niet steeds opnieuw worden uitgevonden. Echter, de EUREGIO zal zich in de 
toekomst beter moeten zien te profileren; hierin ligt een grote uitdaging. Dit zou 
bijvoorbeeld mogelijk zijn door middel van het specialiseren op bepaalde deelgebieden, 
zoals haar adviesfunctie voor burgers als het gaat om grensoverschrijdende thema’s en 
het ter sprake brengen van verschillen in rechtssystemen tussen nationale overheden. 
Meerdere malen wordt het idee van een Grenslandtoets geopperd. Daar komt bij dat 
de EUREGIO haar oorspronkelijke doel – het leggen van sociaal-culturele contacten 
en het bevorderen van economische groei in de regio – niet uit het oog mag verliezen. 
De vraag hierin was of dit mogelijk was als de structuurfondsen na 2013 zullen 
blijven, deze zijn immers essentieel in de verdere ontwikkeling van de EUREGIO. 
Echter, de verwachting is dat deze in de toekomst wel beschikbaar zullen blijven 
voor de EUREGIO; vooral door middel van de goede geïnstitutionaliseerde politieke 
samenwerkingsverbanden - vooral het CDA-CDU EUREGIO Verband - is de kans 
groot dat deze middelen ter beschikking van de EUREGIO zullen blijven. 

Algemene conclusie

Uit deze kroniek, is gebleken dat grensoverschrijdende  samenwerking binnen 
Europa op diverse gebieden een meerwaarde is gebleken. Door middel van politieke 
samenwerking in de EUREGIO kan een groter netwerk worden gecreëerd met 
collegae uit andere overheids- en bestuurslagen. Doordat grensregio’s vaak in de 
perifeer gelegen delen van de landen liggen, ver weg van het economische hart, kan 
door middel van grensoverschrijdende samenwerking de economische positie van 
de regio versterkt worden. Grensoverschrijdende samenwerking voegt ten slotte ook 
toe dat op het gebied van sociaal-cultureel gebied contacten tussen mensen gelegd 
kunnen worden, die door het bestaan van de grens eerder moeilijker waren, of zelfs 
misschien niet mogelijk. De EUREGIO heeft op al deze gebieden bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de regio Twente/Achterhoek en Noordrijn-Westfalen/Neder-Saksen. 
In de toekomst liggen echter nog vele uitdagingen voor de EUREGIO in het verschiet. 
Daarnaast ligt nu heel duidelijk de taak voor de EUREGIO haar kennis en positieve 
ervaringen en ontwikkelingen te exporteren naar andere Euregio’s in Europa en op 
deze wijze  nog verder bij te dragen aan de Europese eenwording.
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