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Geachte mevrouw Bruins Slot, beste Hanke, 

 
Vanuit het Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking willen wij u van harte 

feliciteren met uw benoeming als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 

afgelopen jaren hebben grensgemeenten met uw voorganger, dhr. Knops, een goede 

samenwerking opgebouwd, hetgeen wij graag met u voortzetten. Wij nodigen u daarom uit om de 

komende jaren samen te werken aan het verder versterken van grensregio’s.  

 

In het dagelijks leven van inwoners en ondernemers in grensgebieden werpt de landsgrens nog 

altijd drempels op. Vanuit deze gedachte is het Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende 

Samenwerking opgericht. Binnen dit netwerk delen bestuurders van grensgemeenten kennis en 

ervaringen met betrekking tot grensproblematiek en wordt richting gegeven aan de inzet van de 

VNG op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het Bestuurlijk Netwerk wordt vanuit 

de VNG gefaciliteerd.  

 

Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt op dit onderwerp, worden er nog steeds 

knelpunten ervaren op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De grensproblematiek, 

grensgemeenten en beleidsterreinen voor grensoverschrijdende samenwerking zijn divers. Voor het 

oplossen van knelpunten blijft dan ook een integrale, gebiedsgerichte aanpak nodig met voldoende 

aandacht voor maatwerk en gericht afwijken via een (bestuurlijk) escalatiemechanisme. Hiervoor 

dient aansluiting te worden gezocht bij de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep 

grensbelemmeringen (rapport Donner-Berx).  
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Juist deze verscheidenheid maakt tevens dat er voldoende mogelijkheden en aandachtsgebieden 

zijn om de komende periode samen te werken, waaronder het delen van expertise en ervaringen, 

het bieden van actieve ondersteuning aan grensgebieden en het leggen van verbindingen met de 

counterparts in België en/of Duitsland. Vanuit het Bestuurlijk Netwerk zijn daarvoor drie 

focusgebieden geïdentificeerd: governance, grensoverschrijdende arbeidsmarkt (incl. onderwijs) en 

veiligheid en gezondheid. Deze focusgebieden doen echter geen afbreuk aan andere opgaven en 

ontwikkelingen waar grensgemeenten voor staan, zoals energie, duurzaamheid, mobiliteit en 

digitalisering. In bijgaand position paper ‘Groei aan de Grens’ vindt u een nadere toelichting hierop.   

 

Grensoverschrijdende governance 

Om te komen tot effectieve grensoverschrijdende samenwerking is op rijksniveau een integrale 

gebiedsgerichte benadering vereist. Zoals u weet, zijn de beleidsterreinen waarop met de 

buurlanden wordt samengewerkt divers. Een overkoepelende rijksbrede strategie voor 

grensoverschrijdende samenwerking kan helpen bij de toepassing van het integraal afwegingskader 

voor grenseffecten en om tijdig de juiste (ambtelijke en bestuurlijke) vertegenwoordigers en 

ministeries bijeen te brengen. Tegelijkertijd vragen de bestuurlijke verschillen met Duitsland en 

België ook om een adequate interbestuurlijke samenwerking in Nederland. Het is van belang dat 

het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk optrekken in de samenwerking met 

de buurlanden. Bijvoorbeeld in het kader van digitalisering, energie-infrastructuur, arbeidsmigranten 

en klimaatadaptatie en -mitigatie. Tevens zijn er financiële middelen vereist voor het uitvoeren van 

de grensoverschrijdende ambities en Europese opgaven. De inrichting van een zogeheten 

‘Grensfonds’ en deelname aan Regiodeals of Interreg-programma’s kunnen projecten versnellen, 

die toezien op de regionale economie en/of het wegnemen van knelpunten in grensgebieden. 

 

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (incl. onderwijs) 

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt is niet vanzelfsprekend. Nauwere samenwerking, goede 

randvoorwaarden en ondersteuning is nodig om te komen tot goed functionerende regionale 

grensoverschrijdende arbeidsmarkten. Ook het bieden van structurele voorzieningen aan 

thuiswerkende grensarbeiders - onder meer met betrekking tot belastingregels, pensioenstelsels en 

ziektekostenverzekeringen - draagt bij aan het behoud van een gunstig vestigingsklimaat in 

grensgemeenten. Daarnaast is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt nodig voor het 

bieden van carrièreperspectief in de grensregio. Maatregelen als meer aandacht voor de buurtalen 

en erkenning van het curriculum en vaardigheden zorgen ervoor dat het onderwijs beter aansluit bij 

de behoeften van de regionale arbeidsmarkt.  

 

Grensoverschrijdende veiligheid en gezondheid 

Crisis, noodsituaties en ondermijnende criminaliteit beperken zich niet tot de landsgrenzen. Het is 

daarom van belang om de buren en hun structuren te kennen, zodat opsporings- en hulpdiensten 

aan beide zijden van de grens effectief met elkaar kunnen samenwerken. Het rijk kan grensregio’s 

ondersteunen bij het opzetten van een goede governance en het verbinden van de juiste partijen. 

Op het gebied van gezondheid kunnen inwoners uit grensregio’s maar beperkt gebruik maken van 

de gezondheidszorg aan de andere zijde van de grens, terwijl dit veelal meer nabijgelegen is dan 

vergelijkbare zorg in Nederland. De COVID-19 pandemie heeft de kansen voor de toegankelijkheid 

van grensoverschrijdende gezondheidszorg laten zien. Het is wenselijk om deze ontwikkeling voort 

te zetten. 

 

Samenwerking op bovenstaande aandachtsgebieden is noodzakelijk om agglomeratievoordelen en 

de potentie van grensregio’s te benutten, bij te dragen aan de transities, en de brede welvaart van 
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inwoners van grensgebieden te bevorderen. Wij nodigen u graag uit om hier binnenkort verder over 

in gesprek te gaan en de mogelijkheden voor interbestuurlijke samenwerking nader te verkennen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

     

 

M.H.M.R. de Hoon – Veelenturf    mr. L.K. Geluk 

 

Voorzitter Bestuurlijk Netwerk     Algemeen Directeur 

Grensoverschrijdende Samenwerking   Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

Lid VNG-commissie Europa en Internationaal 

 

 


