Focus: vijf speerpunten
We werken onze ambitie uit in vijf
speerpunten, in lijn met eerder
opgestelde strategiedocumenten1:

1 Arbeidsmarkt
De potentie van grenspendel
Achterhoek- Borken is relatief
groot. Het MKB aan beide zijden
van de grens heeft te maken
met een groeiend tekort aan
vakkrachten. Voor een vitale
regionale arbeidsmarkt is meer
samenwerking nodig op lokaal,
regionaal en nationaal niveau.
Wijzigen van wet- en regelgeving,
betere verbindingen tussen
bedrijven en werkzoekenden,
informatievoorziening en
samenwerking tussen bedrijven en
onderwijsinstellingen zijn hiervoor
nodig. Een aantrekkelijk woon- en
leefklimaat is een belangrijke
vestigingsvoorwaarde voor
bedrijven en werknemers.

2 Onderwijs
Geringe kennis van de Nederlandse/
Duitse taal en cultuur vormt
een grote grensbarrière. Wij
zetten in op verbetering van
de aansluiting tussen vraag
en aanbod van grensarbeid en
het beter benutten van elkaars
scholings-en onderwijscapaciteit.
Daarom willen wij investeren
in grensoverschrijdend
onderwijs: buurtaalonderwijs
op basisscholen, een op het
EUREGIO-gebied georiënteerd
internationaliseringsbeleid binnen
het vo en het faciliteren van stages
voor leerlingen in het mbo/hbo.

3 Ondernemen
Hoewel er al veel gebeurt om de
grensoverschrijdende economie
te stimuleren, is er nog veel
te winnen. Verschillen op het
gebied van diploma-erkenning,
beroepskwalificatie en in het
sociale en fiscale domein vormen
hindernissen. Samenwerking
tussen bedrijven vraagt om
kennisoverdracht, innovatie,
verduurzaming en gezamenlijke

positionering van de regio in het
buurland.

4 Mobiliteit &
bereikbaarheid
Het grensgebied vormt qua
economische kracht en
culturele verscheidenheid
een belangrijke regio met
intensief grensoverschrijdend
verkeer. Gelderland, Limburg,
Noord-Brabant en Overijssel
werken samen met NoordrijnWestfalen aan projecten
waarbij de uitwisseling van
kennis en informatie centraal
staat. Het gaat om verkeers- en
mobiliteitsmanagement, waarbij
de nadruk ligt op goede digitale
en fysieke grensoverschrijdende
(spoor-weg-fiets) verbindingen.

Actueel: Grensoverschrijdende projecten

Ambitiedocument

INTERREG VA:
Euregio-project Unlock, personeel over de grens
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Met onder andere GrensInfoPunt
Gronau, het aanspreekpunt voor
werkgevers en werknemers voor
grensoverschrijdende vragen rond
sociale zekerheid, fiscaliteit, onderwijs, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden etc.
Zie www.go-euregio.eu.

Om de speerpunten tot een succes
te maken, werken we samen
met onze partners aan deze en
de andere kant van de grens
(gemeenten, waterschap, Kreisen,
provincie, Twente, Euregio’s) en
faciliteren wij ontmoetingen. Een
grenstoets maakt onderdeel uit van
relevant nieuw beleid.
1

Atlas van kansen voor de grensregio

Achterhoek-Borken (2012),
Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020,
Duitslandstrategie Oost Nederland (2016)
en de Rapportage Grensoverschrijdende
samenwerking Economie en Arbeid
(GEA,2017).

Een ambitieus project waar de
Achterhoek ook landelijk goed
mee scoort. Het project staat voor
implementatie van kwalitatief
hoogwaardig buurtaalonderwijs
op basisscholen, Grundschulen en
Schulen der Sekundarstufe I in het
EUREGIO-gebied. D en NL scholen
gaan hiervoor partnerschappen
aan. Ook komt er een EUREGIOnaal
expertise- en coördinatiepunt voor
buurtaalonderwijs.

INTERREG VA:
Project MINT LAB auf
Schlössern / in kastelen

5 Vrijetijdseconomie
In de grensregio’s zijn toerisme en
cultuur al behoorlijk verstrengeld.
Theaters, muziekscholen en musea
werken samen. Lokale recreatiebedrijven spelen in op het aanbod
aan andere zijde van de grens en
culturele activiteiten en projecten
worden gepromoot in het buurland.
Provincie en deelstaat spannen
zich in voor benutting van cultureel
erfgoed, onder andere door ondersteuning van kleine en middelgrote
toeristische ondernemingen in het
EUREGIO-gebied.

INTERREG VA:
Spreek je Buurtaal;

INTERREG VA:
Internationaal Netwerkburo
Bocholt-Oude IJsselstreek:
Gemeente Oude IJsselstreek heeft
samen met de Wirtschaftsförderung Bocholt het Internationaal
Netwerkburo opgericht voor ondersteuning aan Nederlandse en Duitse
ondernemers die in het
buurland zaken willen doen. Er zijn
gratis servicepunten voor Achterhoekse ondernemers ingericht. Zie
http://internationales-netzwerkbuero.de.

INTERREG VA:
Haalbaarheidsstudie buslijn
Aalten-Bocholt
Proefperiode van september 20172018. Er is nu een ’gat’ tussen het
OV-net van beide grensregio’s. Dat
treft zowel streek- als lange-afstandsreizigers.

Het project wakkert de belangstelling van jongeren aan voor de
natuurwetenschappelijk-technische
beroepen door historie en hightech cultuur en -wetenschap naast
elkaar te zetten. Op een historische
locatie worden experimentele
modules aangeboden: Mathematica,
Informatica, Natuurwetenschap en
Techniek (MINT). De
Andreas Mohn Stiftung
en Regio Achterhoek zijn
(lead)partner. Het
Ulenhofcollege
(Doetinchem) en
Christelijk college
Schaersvoorde
(Aalten) doen (onder
anderen) mee.

Meer informatie?
Mail met Joke Emaus, procesmanager Externe betrekkingen Regio
Achterhoek:
j.emaus@regio-achterhoek.nl
Telefoon: (0314) 32 12 00
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Werkwijze: multilevel

Grensoverschrijdende
samenwerking
Achterhoek – Duitsland

De grensproblematiek vraagt om
een multilevel-aanpak. Zowel op
landelijk, provinciaal als regionaal
niveau zijn strategiedocumenten
opgesteld. Dit ambitiedocument wil
samenhang aanbrengen. Het is een
co-creatie van de gemeentelijke
Duitslandcoördinatoren en de
provincie Gelderland, onder
regie van de Regiegroep Grens
Achterhoek. Deze ´clubs´
zorgen voor nieuw elan met
een toegevoegde waarde voor
de bestaande structuur van de
commissie Grens Achterhoek en de
Euregioraad.

2017-2020
Ambitie: één grensregio D-NL
Regio Achterhoek, Grenzhoppers
en provincie Gelderland
zien grensoverschrijdende
samenwerking als vanzelfsprekend
en noodzakelijk voor het behoud van
een economisch vitale, leefbare en
innovatieve regio.
• Wij investeren blijvend in relaties
met onze Duitse partners. Op
relevante thema’s trekken we
samen op, zowel ambtelijk als
bestuurlijk-politiek. We durven
buiten gebaande paden te gaan
en streven naar een substantiële,
pragmatische en effectieve
samenwerking.
• We houden rekening met
grensoverschrijdende aspecten
in bestaand en nieuw beleid en
hebben oog voor de effecten
daarvan op onze Duitse partners.
• We participeren actief in de
EUREGIO en de Euregio RijnWaal met als doel de grensregio
Achterhoek-Borken zichtbaarder
te maken en nog beter gebruik te
kunnen maken van o.a. INTERREGmiddelen. Zo nodig trekken we
daarbij samen op met partners in
Twente en andere regio’s.

Een vrijwillig samenwerkingsverband van NL/D gemeenten,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties in Achterhoek
en Westmünsterland. Doel is
betere grensoverschrijdende
samenwerking door ontmoetingen en informatie-uitwisseling. De Grenzhoppers
zijn sinds juni 2016 actief en
hebben vier thematische
werkgroepen die regelmatig
bij elkaar komen om projecten
en initiatieven te presenteren
en/of samen op te pakken. Het
resultaat is synergie en meer
rendement.

Provincie Gld

A

Duitslandteam Achterhoek
“Wij zijn de Regiegroep Grens Achterhoek: Joris Bengevoord, Annette
Bronsvoort, Bert Kuster, Gerard
Nijland en Joost van Oostrum. Onze
voorzitter, Joris Bengevoord, zit ook
de commissie Grens Achterhoek
voor. Daarnaast is hij lid van het
dagelijks bestuur van de Euregio.
Wij zetten onszelf en ons netwerk
in om de ambitie van één grensregio
D-NL waar te maken. Onze taken
zijn: regie voeren op de grensoverschrijdende samenwerking en lobby
in Duitsland.
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L(obby)6

Samenwerken aan

Bestuurlijke

Gebiedsopgave

(grens)lobby

Wij overleggen twee keer per jaar
met de Duitse grensgemeenten:
Borken, Bocholt, Vreden, Isselburg,
Südlohn, Stadtlohn, Rhede, Velen
en Gescher, onder andere over de
activiteiten van de Grenzhoppers.
Daarnaast stemmen we af over
het GEA met gedeputeerde Michiel
Scheffer, gemeente Enschede,
provincie Overijssel en EZ. Een klein
ambtelijk team ondersteunt ons en
stemt af met de Duitsland-coördinatoren van de zeven Achterhoekse
gemeenten.”

A

Ambtelijk overleg
Achterhoek/Twente

in Den Haag

Grensoverschrijdende samenwerking Achterhoek 2017
Rood = formele, ‘oude’
structuur
A advies/afstemming
(bestuurlijk of ambtelijk)
B officiële besluitvorming

Stuurgroep

A
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Regiegroep
Grens Achterhoek

Regie op samenwerking

Achterhoek2020

met D,

Toetsingskaders voor
subsidies grensprojecten

bestuurlijke lobby in D

1 Regio Achterhoek: ambtelijke coördinatie

A

Regiegroep Grens Achterhoek
2 Grenzhoppers: praktische uitvoering
van projecten/initiatieven.
3 Duitslandcoördinatoren: grensambassadeurs
uit NL gemeenten
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