Herzlich willkommen in Deutschland!
Op 3 november reisde de Provinciale Statenfractie af naar Düsseldorf om onze relaties te
verdiepen met onze Oosterburen. Immers Nordrhein Westfalen voedt ook onze economie en
zonder een open en transportvriendelijk Gelderland is er geen invoer van noodzakelijk
voedsel en cruciale goederen voor onze Oosterburen. En goede grensoverschrijdende
samenwerking (GROS) is hiervoor het fundament. Zo werd glashelder tijdens de Coronacrisis. En al onze gesprekspartners op deze dag haalden deze ervaring aan. Met dank aan
het snelle schakelen in de Euregio en met Den Haag en Berlijn kon de grens openblijven.
Daardoor konden de Duitse buren blijven eten en hun productie op niveau houden. Zo
bleven onze economieën draaien. Er was meer: wij konden -zoals bekend- onze zieken
onderbrengen in hun ziekenhuizen. Immers door een andere manier van bekostiging hebben
onze Oosterburen (te?) veel IC-bedden en konden zij ons te hulp schieten. Ook
zorgvraagstukken net als water- en klimaatvraagstukken kennen immers geen landsgrenzen.
Euregio
Dat deze Euregio Rijn-Waal samenwerking zo uitgebouwd kon worden de laatste 30-jaar, zo
verhaalde directeur Sjaak Kamps, heeft alles te maken met de stimulans die uitgaat van de
grensoverschrijdende samenkomsten. Ontmoetingen tussen scholen en senioren, de
uitwisseling van kennis lag aanvankelijk volledig in handen van vrijwilligers en wordt nu door
de Euregio professioneel opgepakt. De Euregio kent nog steeds levendige netwerken van
vrijwillige ambassadeurs en dat is bijzonder waardevol. In de loop der jaren werden nieuwe
thema’s toegevoegd, zoals kennisuitwisseling over de arbeidsmarkt, culturele uitwisselingen
en gezamenlijke herdenkingen. Het succes van het huidige Grenzinfopunkt en de
Grenslandconferenties stoelen daar nog steeds op.
Ingewikkelde problematieken van diploma-gelijkstelling tot aan het ambulancevervoer tot aan
grensoverschrijdende ondermijning worden niet zomaar opgelost. Wel kan door
grensoverschrijdende samenwerking het wegnemen van deze wettelijk belemmeringen op
alle tafels geagendeerd blijven. Er wordt hard gewerkt aan gezamenlijke projecten tussen
universiteiten, tussen overheden of bedrijven. De Interreggelden deden later hun intrede en
werkten zeer stimulerend. Dat steeds weer de matchingsbijdragen -ook vanuit Gelderland
(nu 12 miljoen per jaar)- vrijgemaakt worden, is daarvoor belangrijk. Gedeputeerde Jan
Markink gaat over de financiën en ook hij ziet de de Interreggelden als een hefboom. AlbertJan van de Grient en Maarten Goossens, twee vertegenwoordigers van het Interregsecretariaat vertelden vol verve over hun werk. Gedeputeerde Christianne Van de Wal
draagt hier bestuurlijk ook volop haar steentje aan bij.
Consulaat Generaal
De lunch mochten wij genieten met onze consul-generaal Peter Schuurman. Hij kent vier
werkterreinen, namelijk de economische belangenbehartiging, de begeleiding van de ca. 400
Nederlandse gedetineerden in Duitse gevangenissen veelal door drugs- of plofkraken, de
culturele betrekkingen en tot slot de GROS (grensoverschrijdende samenwerkingen) zoals
opgenomen is in het huidige Regeerakkoord, waarvoor men heel dankbaar is. Helder werd
in dit gesprek dat de in Duitsland ingezette Strukturwandel onze volle aandacht verdient.
Deze richt zich met name op de transformatie naar een digitale samenleving en naar andere
innovatieve vormen van energie(-transport), zoals waterstofgas. Als obstakel wordt daarbij
de Duitse neiging tot (vluchten in) bureaucratie onderkend.

FDP en VVD
Tot slot waren wij deze dag te gast bij twee van onze FDP-collega’s in het parlement van
Nordrhein-Westfalen. De hiervoor aangehaalde thema’s kwamen ook bij Stefan Haupt en
Lorenz Deutsch op tafel. Wat zij daaraan toevoegden was hun beeld dat er een tweespalt
ontstaan is tussen de mensen die wonen in het Urban Raum (verstedelijkte gebied) en het
ländliche Raum (landelijk gebied). Mensen zijn langs elkaar heen gaan leven en spreken. De
stedelingen verwachten goedkoop en ecologisch verantwoord geproduceerd voedsel en
energie. De mensen in het buitengebied weten niet hoe aan deze hoge verwachtingen te
voldoen en zijn verkrampt geraakt. Ook omdat er op allerlei gebied regelgeving is, die voor
hen belemmerend werkt. En dat daarboven op de energieprijzen nu, ook in Duitsland, de pan
uitrijzen, maakt het niet makkelijk. De noodzaak voor een goede mobiliteit werd ook hier
weer onderstreept. Vervoer met eigen auto is in het buitengebied immers vrijwel
onvermijdelijk. Dit geschetste beeld werd volledig door de VVD Statenfractie Gelderland
herkend.
Het was een vruchtbare, interessante en hele leuke dag! Veel dank aan onze
gesprekspartners: Sjaak Kamps, Albert-Jan van de Grient, Maarten Goossens, Peter
Schuurman, Stefan Haupt en Lorenz Deutsch die wij hebben mogen ontmoeten. En onze
dank gaat ook uit naar Doede Sijtsma die ons bij deze trip uitstekend begeleid heeft. Wij
hopen hen allen snel weer te spreken en dan in ons prachtige Arnhem.
.-.-.-.-.-.-.
Mocht u zaken onder de aandacht willen brengen of nog meer informatie wensen, neem dan
contact op met buitenland-woordvoerder VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude via
corrie-christine.vanderwoude@psgelderland.nl.

