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Het idee om een netwerk van complexe grensregio's op te zetten om zo op georganiseerde en ge-

structureerde wijze ervaringen uit te wisselen, is ontsproten aan de praktijk van de grensoverschrijden-

de samenwerking van de Duitstalige Gemeenschap van België; het idee vond al snel weerklank op

verschillende andere plaatsen in Europa. Door de omvang en de geografische ligging van de

Duitstalige Gemeenschap, ingeklemd tussen verschillende landen en taal- en cultuurgebieden, is

grensoverschrijdende samenwerking een absolute must. De Duitstalige Gemeenschap maakt deel uit

van twee Euregio's, namelijk de Euregio Maas-Rijn en de regio Saar-Lor-Lux. Grensoverschrijdende

samenwerking maakt binnen deze regio's deel uit van de dagelijkse realiteit. Tegelijkertijd zorgt de

hoge mobiliteit in deze grensregio's steeds weer voor problemen als gevolg van verschillen tussen

systemen en rechtstelsels. 

De uitdagingen zijn nog groter wanneer er sprake is van een botsing van meer dan twee landen, talen,

culturen of rechtstelsels. Wanneer men een bepaald aantal grensregio's onder de loep neemt, waarin

sprake is van uiterst complexe situaties, dan zijn in deze regio's alle problemen geconcentreerd die

ook in de rest van Europa optreden. Tegelijkertijd zijn deze regio's ook vaak de plek waar na een

uiterst moeizaam proces van vallen en opstaan, en met kleine stapjes, het eerst oplossingen worden

gevonden, zij het meestal op een heel concreet niveau. Mensen die in een grensregio wonen, weten

precies waar de problemen liggen. Daarom zijn deze grensregio's zeer karakteristiek voor het proces

van de Europese integratie. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende

samenwerking en de integratie van de grensregio's ook in de toekomst prominent op de Europese

agenda blijft staan. Met betrekking tot de periode na het verstrijken van de huidige structuurfonds-

periode is het belangrijk dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Ministerraad ervan

overtuigd raken dat de uitdagingen die bestaan aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie,

ook ná 2014 bijzondere aandacht behoeven. Door de juiste prioriteiten te stellen binnen de Europese

Unie en de Raad van Europa zal, rekening houdend met bestaande activiteiten (zoals van de

Werkgemeenschap van Europese Grensregio's - WVEG), vooral duidelijk moeten worden gemaakt

hoe mogelijke oplossingen kunnen worden gestructureerd. 

Het doel van het project 'Netwerk van complexe grensregio's' is het opzetten van een netwerk van een

aantal grensregio's. Dit project werd aan het einde van de afgelopen subsidieperiode goedgekeurd in

het kader van het INTERREG IIIA-programma van de Euregio Maas-Rijn. De kern van dit project werd

gevormd door een conferentie, die van 21 t/m 23 april in Eupen werd gehouden. Tijdens deze conferen-

tie wisselden deskundigen uit tien verschillende regio's uit heel Europa ervaringen en best-practices

uit. Bij deze conferentie stonden vier thema's centraal die zeer kenmerkend zijn voor de samenwerking

in deze grensregio's: samenwerkingsstructuren, grensoverschrijdende gezondheidszorg, grensover-

schrijdend openbaar vervoer en toerisme en regionale ontwikkeling. Dit rapport is het concrete resultaat

van deze conferentie.

Karl-Heinz Lambertz 

Minister-president Duitstalige Gemeenschap België
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1
1.1. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

De Euregio Maas-Rijn (EMR) heeft sinds haar oprichting in 1976 uitgebreide ervaring met het 

functioneren in een complexe grensregio. Deze ervaring wil zij graag delen met andere grensregio's,

die worden geconfronteerd met vergelijkbare complexe situaties. In het kader van INTERREG III-A

nam de EMR het initiatief voor een project waarbinnen een netwerk tussen deze regio's moest wor-

den opgezet. Het project werd gecoördineerd door de Duitstalige Gemeenschap (DG) van België. De

belangrijkste doelstelling is om de mogelijkheden tot samenwerking, informatie-uitwisseling en het

opzetten van een netwerk te bespreken. De activiteiten zijn er in de eerste fase vooral op gericht om

te analyseren welke vergelijkbare situaties en onderwerpen er bestaan. De kern van het project is

een driedaagse conferentie, die op 21 t/m 23 april werd gehouden in Eupen, thuisbasis van de

Euregio Maas-Rijn. 

Om vast te stellen welke regio's onder de definitie complexe (grens)regio's vallen, wordt gekeken

naar verschillende soorten problemen waarmee deze regio's geconfronteerd worden: geografisch/

territoriaal, juridisch/bestuurlijk en talig/cultureel. In geografisch/territoriaal opzicht moet de regio

minimaal bestaan uit drie landen met een gemeenschappelijke grens, waartussen (in het geval er

geen sprake is van gemeenschappelijke grenzen) nauwe relaties bestaan. De betrokken landen 

vertonen sterke juridische/bestuurlijke verschillen en verschillen soms sterk in de manier waarop de

bevoegdheden op bestuurlijk niveau zijn geregeld (systeemverschillen). Hoewel de betreffende regio's

gemeenschappelijke politieke en culturele ontwikkelingen kennen, worden de grensoverschrijdende

contacten bemoeilijkt door taalverschillen. Op grond van het bovenstaande werden de potentiële

partners voor dit netwerk op basis van de volgende criteria geselecteerd: bestaande uit meer dan

twee landen, een relatief groot aantal (sub-)regio's, meer dan twee talen, verschillende soorten grenzen

(intern/extern) en verschillende sociale, economische en culturele actoren met diverse bevoegdheden.

1 Bevolkingsaantal, oppervlakte, talen, grenzen, schaalgrootte, partners, belangrijkste actoren, aard van de samenwerking, 
bevoegdheden, jaar van oprichting, rechtsvorm, historische en culturele randvoorwaarden.

2 De prioriteiten die voor de samenwerking zijn vastgelegd, mate van grensoverschrijdend verkeer, eventuele gemeenschappelijke
uitdagingen en concrete onderwerpen.
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1.2. INDELING VAN COMPLEXE REGIO'S

Het Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (EZFF) van de Universiteit Tübingen voerde

in opdracht van de Duitstalige Gemeenschap een studie uit naar complexe grensregio's. Op basis

van 13 kenmerken1 onderzocht het EZFF 19 grensregio's en stelde voor iedere afzonderlijke regio

het complexiteitsniveau in kwalitatief opzicht vast. Aan de hand van verschillende aspecten2 werd

een aantal complexe regio's als potentiële partner voor samenwerking in het kader van dit netwerk

geselecteerd. 

Op basis hiervan werden uiteindelijk de volgende tien partners geselecteerd:

1) Euregio Maas-Rijn (B-D-NL) - EMR

2) Regio SaarLorLux (B-D-F-L) - GRSLL

3) Oberrheinkonferenz (D-F-CH) - ORK

4) Bodenseekonferenz (A-CH-D-LI) - BSK

5) EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn (A-CZ-D) - BBU

6) Euregio Neiße (CZ-D-P) - EN

7) Euregio Weinviertel (A-CZ-SL) - EW

8) Euregio Pomerania (D-P-SW) - EP

9) ARGE Alpen-Adria (A-HR-HU-IT-SI) - ARGE AA

10) Adria-Alpen-Pannonia3 (A-HR-HU-IT-SI) - AAP

De bovengenoemde regio's kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: de Euregio's aan de

“oude” EU-binnengrenzen, zoals de Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Luxemburgse en

Zwitserse grens (nummer 1 t/m 4), de oostelijke regio's met grenzen tussen oude en nieuwe EU-

lidstaten (nummer 5 t/m 8) en een derde groep die bestaat uit twee grote, elkaar deels overlappende

grensregio's van oude, nieuwe en kandidaatlidstaten (nummer 9 en 10).

Een ander kenmerk is dat er voor de eerste groep grensregio's gemeenschappelijke Operationele

Programma's voor grensoverschrijdende samenwerking bestaan (INTERREG), terwijl het in het geval

van de tweede en derde groep grensregio's gaat om bilaterale Operationele Programma's, die in

bepaalde gevallen ook worden gefinancierd uit verschillende EU-middelen (EFRO en IPA4).

Daarnaast dient te worden vermeld dat de EMR de enige Euregio is die als beheersautoriteit voor

een INTERREG-programma fungeert. Van de twee (gedeeltelijk overlappende) grote regio's bestaat de

ARGE Alpen-Adria al enkele tientallen jaren, terwijl de AAP zich nog in de oprichtingsfase bevindt 5. 

In de loop van de tijd hebben de grensoverschrijdende regio's uiteenlopende benamingen gekregen:

grensregio's, Euregio's, Euregions, Europaregio's, Eurodistricten enz. Het begrip “Euregio” dekt twee

essentiële aspecten: Euregio betekent niet alleen een geografisch gebied, een regio, maar ook een

transnationale organisatie. Euroregions zijn grensoverschrijdende regionale samenwerkingsverbanden

op vrijwillige basis. Zij beschouwen zichzelf niet als nieuw bestuursniveau, maar als “bottom-up-

initiatief”, en functioneren dus op hetzelfde niveau als de regionale en lokale actoren die deel uitmaken

van het samenwerkingsverband. Omwille van de eenvoud wordt het begrip “Euregio's” in dit document

als algemeen begrip gehanteerd voor alle vormen van samenwerking.

3 Product van het MATRIOSCA-project (INTERREG IIIB).
4 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA)
5 op basis van het MATRIOSCA-project in het kader van INTERREG IIIB.
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2.1. EMPIRISCHE UITGANGSPUNTEN

Als voorbereiding voor de conferentie in april 2008 stuurde de Duitstalige Gemeenschap aan alle

potentiële partners een vragenlijst toe. De bedoeling van deze vragenlijst was om een beter inzicht te

krijgen in de randvoorwaarden en de prioriteiten van de verschillende grensregio's.

De vragenlijst omvatte vragen over het belang van ondermeer de samenwerking, de stand van zaken

en de problemen en uitdagingen op het gebied van een aantal onderwerpen:

1) Veiligheid en rampenbestrijding

2) Toerisme en cultuur

3) Innovatie en clustering

4) Gezondheidszorgbeleid

5) Taalcompetentie

6) Openbaar vervoer

Hieronder volgt per thema een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

1) VEILIGHEID EN RAMPENBESTRIJDING

Acht van de tien partners gaven aan dat dit een belangrijk onderwerp was in hun grensregio en voor

de opgezette samenwerkingsverbanden. De samenwerking op dit gebied varieert van ad-hoc-werk-

groepen (in de meeste regio's) tot een meer structurele aanpak (in slechts een aantal regio's, namelijk

de EMR, BBU en ARGE). Een belangrijk probleem bij grensoverschrijdende samenwerking op dit

gebied is dat de nationale randvoorwaarden sterk verschillen. Als belangrijke belemmeringen werden

de grote verschillen op het gebied van bevoegdheden, rechtstelsels, technische systemen alsmede

communicatieproblemen genoemd. Afgezien van deze problemen vormen de verschillende opleidings-

eisen en taalproblemen een obstakel voor een gemeenschappelijk beleid en goed lopende samen-

werking bij rampen. Als belangrijke uitdagingen voor de toekomst worden genoemd: verbetering van

de grensoverschrijdende coördinatie van de betrokken actoren, betere communicatie, intensievere

grensoverschrijdende netwerken, beter gecoördineerde rampenbestrijding, informatie-uitwisseling

over “hete hangijzers” en meer gemeenschappelijke oefeningen. De betrokken landen, regio's en sub-

regio's zouden een gemeenschappelijke visie op dit onderwerp moeten uitwerken. Meer informatie-

uitwisseling over de ervaringen die de partners op dit gebied opdoen bij projecten, zou in de toekomst

zeker nuttig zijn. 

2UITDAGINGEN 
VOOR COMPLEXE REGIO'S
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2) TOERISME EN CULTUUR

Dit onderwerp is voor alle partnerregio's relevant, en op dit gebied zijn ook talrijke samenwerkings-

verbanden (vooral in de vorm van ad-hoc-werkgroepen) met alle betrokken actoren opgericht. In alle

regio's was sprake van gemeenschappelijke initiatieven en/of projecten. Als belangrijkste problemen

en mogelijke belemmeringen werden onder andere de concurrentie tussen de afzonderlijke deelre-

gio's in de grensgebieden, bevoegdheden op verschillende niveaus, verschillen op het gebied van

organisatorische structuren en van inhoudelijke prioriteiten genoemd. De projectstuurgroep voegde

hier nog aan toe: de behoefte aan duurzame initiatieven, het vaak niet voldoende inspelen op de

wensen van potentiële klanten, mentale barrières en verschillen in financiële draagkracht van de be-

trokken gemeentes en regio's. De stuurgroep benadrukte de noodzaak van geïntegreerde concepten

voor de ontwikkeling van het toerisme, op basis van gemeenschappelijke resources en gemeen-

schappelijk beleid (bijv. European Spa World). Daarnaast kan op dit punt meer gedaan worden aan

uniforme grensoverschrijdende bewegwijzering van toeristische routes en de informatievoorziening

ten behoeve van bezienswaardigheden in het grensgebied. Een aantal andere uitdagingen die worden

genoemd, zijn de noodzaak om het toeristische aanbod en de relatie tussen toerisme en uitdagingen

op het gebied van regionale economische ontwikkeling beter op elkaar af te stemmen en te coördineren,

de behoefte aan duurzame initiatieven op toeristisch gebied, en het creëren van een gemeenschappelijke

identiteit in grensregio's.

3) INNOVATIE & CLUSTER

Hoewel dit onderwerp door alle partners als relevant werd aangemerkt, is de samenwerking op dit

gebied nog niet erg gevorderd. Er bestaan veel goede voornemens, en ook worden er wel hoopgevende

initiatieven opgezet en maatregelen genomen. Het vaakst worden problemen genoemd als gevolg

van culturele en taalverschillen, maar ook verschillen op fiscaal en juridisch gebied worden naar

voren gebracht als reden voor het feit dat concrete en duurzame maatregelen vaak ontbreken.

Bovendien gaat het vaak eerder om bilaterale dan om multilaterale maatregelen. Desalniettemin von-

den alle partners dit onderwerp belangrijk en gaven zij allemaal aan wat zij als belangrijkste uitdagin-

gen zagen. Alle partners zijn ervan overtuigd dat hun grensregio beschikt over universiteiten en

andere (onderwijs)-instellingen die voor de grensregio als geheel waardevolle synergie-effecten kun-

nen opleveren. Er werd belang gehecht aan het opbouwen van wederzijds vertrouwen en directe

contacten tussen de universiteiten en andere (opleidings)instellingen, om op die manier bestaande

initiatieven met elkaar te verweven en regionale belangen te coördineren. Als mogelijke middelen daar-

toe werden het organiseren van gemeenschappelijke beurzen, betere communicatie, betere informa-

tie-uitwisseling en eventueel gemeenschappelijk locatie-management genoemd.

4) GEZONDHEIDSZORGBELEID

Alle partners geven aan dat zij dit onderwerp van belang achten voor de grensoverschrijdende

samenwerking. In een aantal regio's is men al redelijk ver gevorderd op dit gebied (de EMR en ORK),

terwijl men in andere regio's slechts bepaalde aspecten van dit thema heeft opgepakt; in slechts

enkele regio's is men pas sinds kort met dit onderwerp bezig. In de meeste grensregio's worden 

verschillen op het gebied van nationale wetgeving als het grootste probleem beschouwd. Maar ook

verschillen ten aanzien van de financiering van de zorg, van het systeem van zorgverzekeraars en

van organisatorische structuren werden genoemd als belemmerende factoren. Als uitdagingen werden

onder andere genoemd een nauwere samenwerking tussen (universitaire) ziekenhuizen, het opzetten

van een gemeenschappelijk zorgaanbod op verschillende gebieden, en betere informatie-uitwisseling

(bijvoorbeeld op het gebied van epidemiologische gegevens).
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5) TAALCOMPETENTIE

Ook dit onderwerp wordt door bijna alle partners als relevant genoemd, waarbij er echter wel verschillen

bestaan ten aanzien van de mate van belang die aan het onderwerp wordt gehecht. In principe gaat

het om een overkoepelend onderwerp, dat raakvlakken heeft met alle hierboven behandelde gebieden.

Iedere regio probeert op basis van de specifieke omstandigheden in die regio een oplossing voor dit

probleem te vinden. Vooral in partnerregio's in de westelijke EU-landen worden maatregelen op dit

gebied genomen en heeft men ervaring met dit onderwerp. Aangezien het een open deur is dat taal-

competentie een obstakel kan vormen voor grensoverschrijdende samenwerking, worden er in de

reacties op de vragenlijst weinig specifieke problemen genoemd. In een aantal grensregio's wordt de

meertaligheid als basisvoorwaarde gezien om de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen

(bijvoorbeeld arbeidsmarktmobiliteit en grensoverschrijdend consumentengedrag), en is men van

mening dat meertaligheid ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gemeenschappelijke

identiteit in een grensregio. Uitdagingen die in dit verband worden genoemd, zijn onder andere de

noodzaak van financiële ondersteuning, meer aandacht voor de opleiding van docenten in de betrokken

landen, intensievere coördinatie tussen scholen/opleidingen en het stimuleren van een beter begrip

van elkaars cultuur.

6) OPENBAAR VERVOER

Ook het openbaar vervoer is voor alle regio's van belang. Wanneer het openbaar vervoer niet goed

functioneert, worden de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samen-

werking belemmerd. Ook op dit gebied ijveren de grensregio's EMR en ORK al langer voor de rand-

voorwaarden die goede verbindingen tussen de deelregio's mogelijk moeten maken en de toegan-

kelijkheid van de grensregio als geheel moeten verbeteren. De belangrijkste problemen op dit gebied

betreffen de nationale wet- en regelgeving en technische normen, die een belemmering vormen voor

maatregelen ten behoeve van gemeenschappelijke verbindingen, interoperabiliteit en de vaststelling

van een gemeenschappelijk tarievenstelsel. Ook problemen op het gebied van ruimtelijke ordening 

vormen een belemmerende factor bij de implementatie van grensoverschrijdende of transnationale 

verkeerssystemen en intermodale netwerken. De stuurgroep noemde daarnaast als belangrijke 

belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied verschillen ten aanzien van 

bevoegdheden ondermeer een gebrek aan informatie en coördinatie. Als mogelijke oplossingen wor-

den aangedragen: een beter geïntegreerd ruimtelijke-ordeningsbeleid op lokaal/regionaal niveau,

Euregionale strategieën voor het openbaar vervoer, coördinatie van de infrastructuurbehoeften in

grensregio's en een gemeenschappelijk tarievenstelsel. In de reacties op de vragenlijst werden op dit

gebied veel uitdagingen uitgewerkt. Deze variëren van de verbetering van de grensoverschrijdende

arbeidsmarkt-kwaliteit en betere verbindingen door multimodale netwerken en betere verbindingen

met Europese verkeersnetwerken tot het opheffen van barrières die een obstakel vormen voor een

goed geïntegreerd Euregionaal netwerk. 
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2.3. SELECTIE VAN DE ONDERWERPEN VOOR DE CONFERENTIE

Ter voorbereiding op de conferentie vond in februari 2008 een eerste werkbijeenkomst met vertegen-

woordigers van alle deelnemende Euregio's plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden op basis van

de resultaten van de vragenlijst de onderstaande vier onderwerpen geselecteerd. Deze werden

tijdens de conferentie verder uitgediept:

1) Samenwerkingsstructuren/multi-level-governance

2) Toerisme/regionale ontwikkeling

3) Ruimtelijke ordening en verkeer

4) Gezondheidszorg/hulpdiensten

Naast deze punten werden nog drie onderwerpen geselecteerd omdat deze een transversale beteke-

nis hebben voor alle andere onderwerpen. Het gaat om de volgende drie horizontale thema's:

1) de structuur van de grensoverschrijdende samenwerking 

2) de problemen in verband met multi-level-governance 

3) de problemen in verband met taalcompetentie 

2.3. CENTRALE VRAGEN VOOR DE WERKGROEPEN

In de thematische werkgroepen die tijdens de conferentie plaatsvonden, stonden de volgende 

vragen centraal: 

1) Wat is de reden/het doel van de grensoverschrijdende samenwerking op het betreffende gebied? 

2) Wat zijn de kansen/uitdagingen bij samenwerking op het betreffende gebied? 

3) Welke problemen/knelpunten vormen een belemmerende factor voor de samenwerking? 

Welke actoren moeten worden betrokken om deze problemen op te lossen? 

Op welke manier kunnen deze actoren succesvol worden betrokken? 

4) Welke oplossingen/methoden werden tot nu toe gekozen om deze problemen op te lossen 

of werden gehanteerd om oplossingen te vinden (best practices)? 

5) Welke rol kunnen de Euregio's in dat verband spelen en welke oplossingen zouden in het kader 

van INTERREG kunnen worden ondersteund?



10 WORKSHOP 1

3.1. WORKSHOP 1: SAMENWERKINGSSTRUCTUREN

3.1.1. STELLINGEN

Omwille van de verschillende bestuurlijke en politieke structuren en rechtsstelsels, en omwille van de

verschillende bevoegdheden die de diverse overheden hebben op het gebied van grensoverschrijdende

samenwerking, is een efficiënte en effectieve samenwerking tussen grensregio's vaak moeizaam. In 

complexe grensregio's stelt grensoverschrijdende samenwerking nog grotere eisen aan de partners,

omdat deze regio's bestaan uit een groot aantal (lagere) overheden, die in politiek/bestuurlijk opzicht

verschillend zijn georganiseerd, met zeer uiteenlopende culturele en sociaal-economische kenmerken. 

Alleen als de samenwerking in grensoverschrijdende gebieden kan worden geïntensiveerd en ge-

optimaliseerd, zullen deze regio's hun groeipotentieel kunnen versterken. Daarnaast is het belangrijk

dat er gemeenschappelijke maatregelen worden genomen die (wanneer zij op efficiënte en effectieve

wijze worden geïmplementeerd) tot een voorspoedige sociaal-economische ontwikkeling van de

regio leiden, en uiteindelijk tot één sterke Europese Unie, waarin de welvaart eerlijk is verdeeld. 

Op basis van drie inleidingen hield de werkgroep 'Samenwerkingsstructuren' zich bezig met de volgende

vragen: 

1) Vormen van grensoverschrijdende samenwerking (inclusief mogelijke variabelen) die de basis 

vormen van het succes van Euregio's;

2) De rechtsvormen waarin de grensoverschrijdende samenwerking is gegoten, en het effect dat de 

gekozen rechtsvorm heeft op de grensoverschrijdende samenwerking, alsmede het nieuwe 

rechtsinstrument dat de grensoverschrijdende samenwerking moet vergemakkelijken, te weten de

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS);

3) De programmaperiode 2007-2013 en het juridisch kader voor “Europese territoriale samenwerking”.

3
RESULTATEN 
VAN DE CONFERENTIE 
VAN 21 T/M 23 APRIL 2008 
IN EUPEN (B)
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3.1.2. INLEIDINGEN

a. Complexe multi-level-governance over grenzen heen – voorwaarden en perspectieven

Dr. Johannes Maier, Master in Europese integratie en regionaal beleid, lid van de deelstaatregering

van Karinthië

Johannes Maier gaat in zijn bijdrage in op de institutionalisering en de organisatorische structuur van

grensoverschrijdende samenwerking in al haar vormen, binnen de bredere context van interne en

externe invloeden op de totstandkoming, het bestuur en de ontwikkeling ervan. Uitgangspunt voor de

discussie zijn de obstakels waarmee actoren en stakeholders zich in concrete situaties geconfronteerd

zien, en de verwachtingen die zij hebben. Welke succesfactoren hebben aantoonbaar gewerkt om de

doelstellingen te verwezenlijken en problemen op te lossen, en hebben bijgedragen aan het uiteinde-

lijke succes van de samenwerking? De nadruk ligt op de vraag of, en in welke mate het nieuwe

Europese rechtsinstrument van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) de

kenmerken van een succesfactor heeft, met name vanuit het oogpunt van lagere overheden. 

b. RECOM – Regional Cooperation Management 

(managementproject van Niederösterreich met Tsjechië, Slowakije en Hongarije)

Dr. Hermann Hansy, Regional Management Niederösterreich – Weinviertel-Büro

Grensoverschrijdende programma's in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking (ETS)

2007-2013 betekenen voor Niederösterreich en zijn regio's nieuwe uitdagingen en veranderingen,

zowel ten aanzien van het programma als van de bestuurlijke organisatie en de overlegstructuren. De

beheersautoriteit voor het programma Oostenrijk-Tsjechië is in Niederösterreich gevestigd, in Wenen

voor het programma Oostenrijk-Slowakije en in Burgenland voor Oostenrijk-Hongarije. Voor elk 

programma werd zowel in Brno, Wenen als in Hongarije een gemeenschappelijk technisch secretariaat

opgericht. Deze ondersteunen de overheidsinstanties in de deelstaten bij het uitvoeren van hun taken,

en fungeren tevens als verbindende schakel. Omwille van de strikte beperking tot bilaterale grens-

overschrijdende programma's en projecten is deze situatie voor Niederösterreich door zijn complexe

relatie met de drie nieuwe Europese lidstaten een bijzonder grote uitdaging. Ondanks de complexiteit

van de situatie is het belangrijk dat voor alle gemeentes, regio's en investeerders één en dezelfde

norm wordt gehanteerd met betrekking tot informatie, overleg en ondersteuning bij de uitvoering van

projecten, en dat ook kleine projecten financieel worden ondersteund.

De regering van Niederösterreich heeft als uitvoerende partner voor de afzonderlijke programma's

samen met de regionale overheden in Tsjechië, Slowakije en Hongarije drie netwerkprojecten onder

de naam RECOM (Regional Cooperation Management) opgestart. Het doel van RECOM is om een

platform voor informatie-uitwisseling en overzichtelijke contactpunten voor regionale overheden, het

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en technische bijstand te creëren.

c. PONTIFEX – Methode die een oplossing moet bieden voor de systeemverschillen tussen overheden 

Hans Niessen, TaskForce Grensarbeiders, Euregio Maas-Rijn

In de Lissabon-strategie is vastgelegd dat de EU in 2010 de meest concurrerende en dynamische

kenniseconomie ter wereld moet zijn. Een belangrijke belemmering om deze doelstelling te bereiken

is de dispariteit van de nationale rechtstelsels. Ondanks de succesvolle harmonisering die de Europese

Unie op tal van gebieden heeft weten te bewerkstelligen, zijn er nog altijd grote verschillen op het

gebied van belastingen, sociale zekerheid, gezondheidszorg, verblijfsvergunningen, binnenlandse

veiligheid en op het gebied van het delegeren van bevoegdheden aan overheden en instanties. 
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Hoewel deze problemen bekend zijn, werden er tot nu toe nauwelijks structurele beleidsoplossingen

ontwikkeld om de belemmeringen op te heffen. De reden daarvan is dat het bij grensoverschrijdende

samenwerking gaat om samenwerking tussen regionale en lokale overheden, waarbij de bevoegdheden

zeer beperkt zijn. De meeste taakgebieden vallen onder nationaal en Europees recht. Helaas wordt

daarbij de bijzondere situatie van grensregio's binnen landen op dit gebied vaak over het hoofd

gezien. In het kader van de PONTIFEX-methode wordt getracht om een brug te slaan tussen de ver-

schillende bevoegdheidsniveaus.

Bij deze casus ligt de nadruk met name op problemen die zich voordoen ten aanzien van het bevor-

deren van grensoverschrijdende arbeidsmarkten en mobiliteit.

3.1.3. SAMENWERKINGSVORMEN

3.1.3.1. STELLINGEN

Grensoverschrijdende samenwerking is vaak gebaseerd op historische of culturele relaties. Vaak vormt

zij een afspiegeling van sterke gemeenschappelijke territoriale belangen op het gebied waarop deze

samenwerking tot stand is gekomen. Grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale en regionale

overheden vindt tegenwoordig zowel plaats aan de binnengrenzen van de Europese Unie (interne

grensoverschrijdende samenwerking) als aan de buitengrenzen ervan (externe grensoverschrijdende

samenwerking). 

Welke invloed de verschillende overheden hebben op de grensoverschrijdende samenwerking hangt af

van de politiek-bestuurlijke organisatie van een land. In gecentraliseerde en gedecentraliseerde een-

heidsstaten is het mogelijk dat ook de centrale overheid een belangrijke rol speelt bij de grensover-

schrijdende samenwerking. In federale staten vindt de grensoverschrijdende samenwerking plaats op

decentrale basis, d.w.z. dat de beslissingsbevoegdheid op het gebied van grensoverschrijdende

samenwerking bij de regionale en lokale overheden ligt. 

In de bredere context van de decentrale grensoverschrijdende samenwerking zijn in de praktijk de

volgende organisatievormen het meest voorkomend: 

n grensoverschrijdende activiteiten op ad-hoc-projectbasis; in dit geval werken twee of meer 

regio's samen met een specifiek doel voor ogen. Het gaat hierbij om een specifieke vorm van 

samenwerking, die beëindigd kan worden zodra het probleem dat ten grondslag lag aan de 

samenwerking, is opgelost.

n langdurige, strategische samenwerking die is gericht op ontwikkeling. Deze vorm van samen-

werking geldt als de duurzaamste vorm; zij kan ontstaan uit succesvolle grensoverschrijdende 

samenwerking op ad-hoc-basis. 

In het kader van strategische grensoverschrijdende samenwerking wordt in de praktijk als meest

voorkomende organisatiestructuur gekozen voor een 'Euregio' (vaak door middel van een speciaal

daartoe opgerichte rechtspersoon met diverse ondernemingsdoelstellingen, in veel gevallen met

uitgebreide bevoegdheden), een 'werkgemeenschap' (gebaseerd op werkafspraken, beperkte

bevoegdheden) en andere officiële of officieuze afspraken die ten behoeve van INTERREG- en/of

andere Europese programma's tussen instanties worden gemaakt, in de meeste gevallen zonder een

duidelijke juridische status en met een min of meer geïntegreerde structuur.

Euregio's verschillen weliswaar qua kenmerken en rechtsvorm, maar zij zijn permanente organisaties,

met een identiteit die gescheiden is van die van hun leden. Zij beschikken over eigen administratieve,

technische en financiële middelen en kunnen zelf rechtsgeldige besluiten nemen, bijv. Euregio
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Scheldemond (BE/NL), Euregio Benelux Middengebied (BE/NL), euregio rijn-maas-noord (NL/D),

Euroregion Spree-Neiße-Bober (PL/D), Euroregion Schlesien (PL/CZ). 

Hoewel op basis van een aantal criteria voor alle deelnemende Euregio's geldt dat het complexe

regio's zijn, verschilt de mate van complexiteit in deze tien grensoverschrijdende regio's, onder andere

afhankelijk van het aantal en de aard van de grenzen die de regio omvat, en het aantal en de aard van

de talen die in de regio worden gesproken. Enkele Euregio's zijn gestart als ad-hoc-activiteiten, maar

hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld tot regio's waarin grensoverschrijdende samenwerking

een belangrijke rol speelt en treden nu op als beheerder van de Europese programma's voor grens-

overschrijdende samenwerking (bottom-top-ontwikkeling). Met name aan de Oost-Europese grenzen

werden de Euregio's ook opgericht op basis van de mogelijkheden die INTERREG biedt. Vooral de

Oost-Europese landen moesten daarvoor nieuwe organisaties oprichten en op lokaal en regionaal

niveau instanties voor het beheer van de gemeenschappelijke programma's opzetten (top-bottom-

ontwikkeling). Deze top-bottom-structuur kan (onder bepaalde voorwaarden) ook buiten het gebied

dat onder de Europese financiering valt, uitlopen op een uitgebreide echte grensoverschrijdende

samenwerking. 

Er werd een aantal cruciale aspecten vastgelegd die een stimulerend dan wel remmend effect op de

grensoverschrijdende samenwerking hebben:

Er zijn vijf algemene factoren die invloed hebben op het succes van de samenwerking. Deze vijf

factoren kunnen worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

n Drie algemene factoren hebben te maken met de 'interne opvatting' met betrekking tot de 

samenwerking, en vallen in de praktijk onder de directe invloedsfeer van de lokale en regionale 

overheden (“traditie/ervaring op het gebied van samenwerking en van gemeenschappelijke 

activiteiten op basis van gelijkwaardigheid en subsidiariteit”; “geografische nabijheid”; “mate van 

institutionalisering”).

Aspecten die een stimulerende invloed 
op de samenwerking hebben

n lange traditie en uitgebreide ervaring op het 
gebied van grensoverschrijdende samenwerking

n wederzijds vertrouwen en een samenwerking 
die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en 
subsidiariteit

n hoge mate van 'geografische nabijheid' 
tussen de partners in de grensoverschrijdende 
gebieden;

n aanwezigheid van specifieke regionale/lokale 
(organisatie)structuren voor grensover-
schrijdende samenwerking op strategisch of 
programmaniveau

n bestaan van een gemeenschappelijk grens-
overschrijdend ontwikkelingsconcept of 
-programma

n bestaan van specifieke overeenkomsten of 
kaderovereenkomsten 
(bijv. internationale verdragen)

n beschikbaarheid van financieringsprogramma's
ter stimulering van grensoverschrijdende 
activiteiten

Aspecten die een remmende invloed 
op de samenwerking hebben

n publieke, private en andere actoren uit het 
openbare leven in het grensgebied zijn niet of 
te weinig betrokken bij de samenwerking

n het ontbreken van politieke wil (met name op 
nationaal niveau) om bijvoorbeeld door middel 
van nieuwe nationale wetten of bilaterale 
overeenkomsten bestaande belemmeringen op
te heffen

n publiekrechtelijke beperkingen die aan de 
lokale of regionale overheden worden opge-
legd op basis van de nationale wetgeving

n verschillende structuren en bevoegdheden op 
de diverse besluit- en bestuurlijke niveaus in 
de verschillende landen

n gebrek aan coördinatie / homogeniteit tussen 
verschillende EU-financieringsinstrumenten ter 
bevordering van grensoverschrijdende samen-
werking aan de EU-buitengrenzen;

n taalbarrières
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n Twee algemene factoren hebben te maken met 'externe randvoorwaarden', en vallen niet of 

nauwelijks onder de invloedsfeer van de lokale en regionale overheden (“bestaan van de juiste 

juridische randvoorwaarden”; “beschikbaarheid van financieringsprogramma's die bedoeld zijn 

ter ondersteuning van de samenwerking tussen lagere overheden”).

In dat opzicht hangen de resultaten van grensoverschrijdende samenwerking sterk af van de inzet en

het wederzijdse vertrouwen van de deelnemende actoren (maar ook van de betrokken mensen). De

deelname van burgers, deskundigen bij overheidsinstanties, academici, enz. is voor de doelmatigheid,

de identificatie met (“ownership”) en daarmee ook het langetermijnsucces van grensoverschrijdende

samenwerking, van doorslaggevend belang. Een goede verstandhouding tussen de samenwerkende

partijen is zowel intern (bijvoorbeeld met de andere publieke stakeholders op lokaal, regionaal, 

nationaal en Europees niveau) als extern (bijvoorbeeld met alle sociaal-economische stakeholders in

de Euregio) van belang. Door deze actoren én alle politici die invloed op het betreffende werkterrein

hebben, te betrekken, wint ook het besluitvormingsproces aan kracht. 

Geografische nabijheid leidt in het algemeen tot veelvuldige wederzijdse contacten, waardoor ver-

trouwen tussen de actoren ontstaat. Door geografische nabijheid worden de transactiekosten voor

bedrijven lager, kunnen er snel overeenkomsten worden gesloten of afspraken gemaakt, en wordt

een horizontale organisatie van de productie in deze regio's gestimuleerd.

De mate van institutionalisering is van doorslaggevend belang voor de continuïteit. Duurzame en

strategische grensoverschrijdende samenwerking vereist vroeg of laat permanente en duidelijke

organisatiestructuren. Deze structuren moeten echter nog wel als resultaat van en instrument voor

betere samenwerking worden ontwikkeld. Belangrijker dan de rechtsvorm zijn de politieke wil,

gemeenschappelijke structuren en gemeenschappelijke financiële middelen.

De beschikbaarheid van financieringsprogramma's die bedoeld zijn om de samenwerking tussen

lagere overheden te stimuleren, heeft een grote invloed op alle samenwerking in heel Europa. Al ruim

tien jaar spelen de subsidieprogramma's van de EU in heel Europa een strategische rol bij het ontstaan

en de invulling van contacten tussen lokale en regionale overheden. Door deze Europese interventie

krijgen nieuwe initiatieven een impuls, terwijl het anders veel langer had geduurd voordat zij van de

grond waren gekomen. Bovendien wordt bestaande samenwerking verstevigd en verdiept. Het

nadeel van Europese subsidies kan echter zijn dat alle inspanningen in een Euregio zijn gericht op

het beheer van die middelen en de besteding ervan. Om ervoor te zorgen dat de EU-subsidies geen

doel op zich worden, is het nodig dat niet alleen de afzonderlijke projecten aan bepaalde eisen 

moeten voldoen, maar dat er ook gemeenschappelijke concepten en strategieën voor de lange 

termijn worden ontwikkeld.

3.1.3.2. UITKOMST VAN DE DISCUSSIE:

n Bij alle afwegingen op het gebied van structurering van de samenwerking dient de mens centraal 

te blijven staan.

n De resultaten van grensoverschrijdende samenwerking hangen sterk af van het wederzijdse ver-

trouwen dat de deelnemende actoren en de betrokken mensen in elkaar hebben. Maatregelen die

erop zijn gericht om vooroordelen te ontzenuwen (zoals interculturele uitwisseling en het leren van

de taal van het buurland) verdienen daarom bijzondere aandacht.

n Een andere succesfactor is het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen en probleem-

gebieden. Gemeenschappelijke doelstellingen zijn niet per definitie een optelsom van de 

verschillende prioriteiten in de deelregio's.

n Politieke medewerking en committering is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle en duur
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zame grensoverschrijdende samenwerking.

n Structuren zijn geen wondermiddel; zij dienen bovenal ten dienste te staan van de ambities die 

men zich heeft gesteld. Op basis daarvan wordt dan vastgesteld welke eisen er gelden voor een 

gemeenschappelijk secretariaat, de financiële middelen en financieringsconcepten.

3.1.4. RECHTSINSTRUMENTEN EN DE EGTS 

3.1.4.1. . STELLINGEN

De ontoereikendheid van de juridische randvoorwaarden voor decentrale grensoverschrijdende

samenwerking, en de negatieve gevolgen die dit heeft gehad voor grensoverschrijdende activiteiten,

hebben de lidstaten doen besluiten een aantal richtlijnen uit te werken en vast te leggen die de

samenwerking tussen de lokale en regionale overheden aan de grens moeten vergemakkelijken. 

De uitwerking en vaststelling van de “Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende

samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten” en het “Eerste Aanvullende

Protocol” (1998) door de Raad van Europa vormde een belangrijke stap vooruit in het proces van de

ontwikkeling van de juiste juridische randvoorwaarden voor decentrale grensoverschrijdende samen-

werking. Ondanks de katalysatorfunctie die deze overeenkomst moest hebben voor de grensover-

schrijdende samenwerking tussen regionale en lokale overheden in heel Europa door juridische 

“rugdekking”' te geven aan de totstandkoming van extra overeenkomsten tussen landen, bleef er

behoefte bestaan aan een direct toepasbaar, voor heel Europa geldig rechtsinstrument voor decentrale

grensoverschrijdende samenwerking.

De lidstaten probeerden dit hiaat op het gebied van wet- en regelgeving op een van de volgende drie

manieren op te lossen: 

1) duidelijke toekenning van uitdrukkelijke bevoegdheden binnen een land, waardoor regionale en/of

lokale overheden van een bepaald land in staat worden gesteld een samenwerkingsverband aan 

te gaan met overheden van een buurland;

2) ondertekening van overeenkomsten tussen landen onderling over grensoverschrijdende samen-

werking, waarin speciale rechtsvoorwaarden en –instrumenten zijn vastgelegd voor decentrale 

grensoverschrijdende samenwerking (2.1) in een nauwkeurig gedefinieerd activiteitengebied of 

voor de bevordering van decentrale grensoverschrijdende samenwerking (2.2) ten behoeve van 

een breder scala aan thema's;

3) andere rechtsinstrumenten, die niet specifiek zijn bedoeld voor decentrale grensoverschrijdende 

samenwerking, maar in de praktijk wel door overheden als rechtsinstrument voor hun grensover-

schrijdende initiatieven worden gehanteerd. 

Specifieke overeenkomsten (2.1) zijn in het verleden gesloten en geïmplementeerd tussen buurlanden

(bijv. op het gebied van de ruimtelijke ordening: België-Nederland-Luxemburg (1969)), tussen regionale

overheden van federale staten (bijv. het verdrag tussen de deelstaat Baden-Württemberg (D) en het

kanton Kanton Schaffhausen (CH) over droogleggingen (1976)) en tussen verschillende overheidsniveaus

(bijv. tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen (D) en Nederland over een gemeenschappelijk natuur-

park (1977)).

Het sluiten van overeenkomsten of verdragen tussen landen ter ondersteuning van grensoverschrijdende

samenwerking in algemene zin ten behoeve van een breder scala aan thema's (2.2) is de meest

“geliefde” vorm gebleken voor het creëren van een juridisch kader. Dit rechtsmiddel kan direct door

de regionale en lokale overheden van buurlanden in een bepaald grensoverschrijdend gebied worden
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toegepast (Verdrag van Helsinki (1962), “Nordic Convention” (1977)). 

Na de ondertekening van de Kaderovereenkomst van Madrid van de Raad van Europa in 1980 werd

een groot aantal overeenkomsten en verdragen tussen landen gesloten inzake decentrale grensover-

schrijdende samenwerking, bijv. de BENELUX-overeenkomst tussen Nederland, België en Luxemburg

(ondertekend in 1986, inwerkingtreding 1991), de overeenkomst van Valencia tussen Spanje en Portugal

(ondertekend in 2003, inwerkingtreding 2004), de overeenkomst van Anholt tussen Duitsland en

Nederland (ondertekend in 1991, inwerkingtreding 1993).

De rechtsinstrumenten die niet specifiek zijn bedoeld voor grensoverschrijdende samenwerking (3),

maar die in de praktijk wel door overheden worden gebruikt om grensoverschrijdende samenwerking

vast te leggen, zijn in de meeste gevallen gebaseerd op het burgerlijk recht van de afzonderlijke landen,

soms echter ook op communautair recht. Naast de oprichting van een vereniging naar nationaal 

privaatrecht (3.1), was een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) tot 2007 eigenlijk

het enige op communautair recht gebaseerde rechtsinstrument dat geschikt was voor decentrale

grensoverschrijdende samenwerking. 

Om de problemen op te lossen waarmee de lidstaten en met name regionale en lokale overheden

zich als gevolg van verschillen in nationale wet- en regelgevingen en procedures geconfronteerd

zagen, heeft de Europese Commissie een nieuw doch vrijwillig instrument voor de samenwerking op

communautair niveau ingesteld, de zogenaamde Europese groepering voor territoriale samenwerking

(EGTS). Dankzij een EGTS kunnen overheden van verschillende lidstaten een samenwerkingsverband

beginnen zonder dat zij van te voren een internationale en door de nationale overheid geratificeerde

overeenkomst hoeven te sluiten. De lidstaten dienen echter wel hun goedkeuring te verlenen aan de

deelname van de potentiële leden die op hun grondgebied zijn gevestigd.

Een EGTS is een rechtspersoon die door middel van een overeenkomst wordt opgericht en rechts-

en handelingsbevoegdheid heeft. Lidstaten, regionale en lokale overheden, verenigingen en andere

publiekrechtelijke instellingen kunnen lid van een EGTS worden. 

Het is niet alleen belangrijk dat in de structuur van de grensoverschrijdende samenwerking de aan-

sprakelijkheid en verantwoordingsplicht zijn geregeld, maar ook dat de door de instanties van het

samenwerkingsverband genomen beslissingen rechtsgeldig zijn voor alle partners. Willen de door de

aan de samenwerking deelnemende instanties genomen beslissingen ook op de lange termijn effect

hebben, dan is het belangrijk dat zij niet als concurrent worden beschouwd van de in het grensover-

schrijdende gebied bevoegde politiek-bestuurlijke instanties, maar dat zij hiermee organisch zijn 

verbonden. 

Of, en in hoeverre bevoegdheden op het gebied van (grensoverschrijdende) regionale ontwikkeling

kunnen worden gedelegeerd (multi-level-governance), hangt af van de politiek-bestuurlijke inrichting

van een land, en van de mate waarin lidstaten ervoor hebben gekozen om lokale en regionale actoren

bevoegdheden te geven op het gebied van samenwerking door overeenkomsten te sluiten (zie boven). 

De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de sociaal-economische ontwikkeling van de bij grens-

overschrijdende samenwerking betrokken regio's kan per land op een ander niveau liggen. Dat betekent

dat het succes van de grensoverschrijdende samenwerking afhangt van het feit over welke bevoegd-

heden de deelnemende regio's beschikken op thema’s die van gemeenschappelijk belang zijn, en die

grensoverschrijdende bovenregionale maatregelen vereisen om de sociaal-economische ontwikkeling

van het betreffende gebied te bevorderen. Dat vereist een gecoördineerde en op elkaar afgestemde

handelwijze op alle bevoegde overheidsniveaus, opdat er een succesvol ontwikkelingsbeleid in de

grensoverschrijdende regio kan worden uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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In het onderstaande schema wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen van alle

beschikbare rechtsinstrumenten:

Geen rechts-
persoonlijkheid

Privaat-rechtelijk

Publiekrechtelijke
overeenkomsten /
overeenkomsten
tussen landen

EGTS

Status quo

n ARGE
AlpenAdria

n Euregio 
Maas-Rijn

n Euregio Neiße
n Euregio 

Bayerischer 
Wald

n Adriatic 
Euroregion

n Lille-
Kortrij

n Tournai

Nadelen

n gebrek aan 
politieke 

n commitment
n geen 

EU-middelen
n geen 

strategische 
projecten

n geen bindende 
werking

n nationale 
beperkingen 
voor partners

n minder 
legitimiteit

n vrijwillige basis

n het recht van 
één land 
prevaleert 

Ontwikkeling

n EGTS
n programmama-

nagement

n optreden met 
één stem

n ontwikkelings-
fase voor 
alternatieve 
rechtspersoon-
lijkheden

n Test 
Multi-level-
governance

Voordelen

n minder 
bureaucratie

n handelings-
vrijheid

n coördinatie

n “Instap-
organisatie”

n vrijwilligheid = 
motivatiefactor

n alle thema's
n geen botsende 

bevoegdheden

n één recht en 
grens-
overschrijdend 
“bevoegd”

n duurzaam kader

n bindend 
karakter

n aansprakelijk-
heid

n controle
n democratisch
n 27 lidstaten 

vergelijkbaar
n stabiel
n duurzaam
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3.1.4.2. UITKOMST VAN DE DISCUSSIE

n Door de doelstellingen en uitdagingen van het samenwerkingsverband helder te formuleren, kan 

het meest geschikte (rechts)instrument worden gekozen. Om beter in te kunnen spelen op de 

problemen die grensoverschrijdende samenwerking met zich mee kan brengen, wordt op de 

(middel)lange termijn steeds vaker gekozen voor rechtsvormen met een meer bindend karakter. 

n Een EGTS heeft een vrijwillig karakter. Het instrument biedt vooral een grote meerwaarde in grens-

overschrijdende regio's waar de samenwerking is mislukt omwille van het ontbreken van een 

rechtsinstrument. Een EGTS is echter alleen een efficiënte oplossing indien deze voor een langere 

periode wordt opgericht en gericht is op strategische in plaats van ad-hoc-samenwerking, omdat 

de financiële en personele investeringen anders niet in verhouding zijn tot de voordelen. 

n Zodra op deze manier juridisch is geregeld dat alle gemeenschappelijke beslissingen rechtsgeldig

zijn, kan zich in de toekomst echter een nieuw, sociologisch probleem aandienen. Doordat territoriale

samenwerking vooral een coöperatief karakter heeft, hebben de mensen uit het veld geconstateerd

dat de actoren vaak sterk de voorkeur hebben voor de traditionele vormen van samenwerking 

zonder juridisch bindend karakter. 

3.1.5. DE NIEUWE PROGRAMMAPERIODE (2007-2013) EN HET 
JURIDISCH KADER VOOR 
“EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING”

3.1.5.1. STELLINGEN

De huidige programmaperiode 2007-2013 bracht een groot aantal veranderingen op het gebied 

van grensoverschrijdende samenwerking met zich mee. Omdat INTERREG werd geïntegreerd in de

bestaande grotere kaderstructuur voor de implementatie van structuurpolitiek, zijn de eisen die 

worden gesteld aan het uitvoeringssysteem voor de Operationele Programma's in het kader van de

doelstelling van de “Europese Territoriale Samenwerking”, gelijk aan die voor de doelstellingen

“Convergentie” en “Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”. 

De bepaling dat voor elk Operationeel Programma slechts één beheersautoriteit, één certificerings-

autoriteit en één auditautoriteit mogen worden ingesteld, kan een positief effect hebben op het 

programmamanagement en het behalen van de beoogde resultaten; het kan echter ook een be-

lemmerend effect op grensoverschrijdende samenwerking hebben. Aan de andere kant lijkt de centrale

overheid in het besluitvormingsproces rond de voorbereiding van het Operationele Programma en de

opstelling van het implementatiesysteem voor dit Operationeel Programma een grote en belangrijke

rol te spelen. In de lopende programmaperiode werden bovendien met name aan de oude binnen-

grenzen bestaande bi- of trilaterale programma's in sterkere mate in multilaterale programma's 

geïntegreerd (bijv. in de regio SaarLorLux).

Het gebruik van een EGTS voor het programmabeheer is optioneel. Tot nu toe werd er echter nog

geen EGTS opgericht die het beheer van het structuurfonds tot doel heeft. 
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3.1.5.2. UITKOMST VAN DE DISCUSSIE

n Er is behoefte aan experimenten, zowel voor EGTS op projectniveau (in eerste instantie) als op 

het niveau van het programmabeheer (in tweede instantie). In beide gevallen is het van groot 

belang dat de concrete doelstellingen van de EGTS worden geformuleerd.

n Basisvoorwaarde voor dergelijke experimenten is dat er voldoende politieke steun voor is. 

n Het is belangrijk dat de ervaringen die worden opgedaan met de EGTS als rechtsinstrument, 

worden uitgewisseld met andere regio's. 

3.1.6. PERSPECTIEVEN EN AANBEVELINGEN 

n De structuren ontwikkelen zich naarmate de taken duidelijker worden, dat wil zeggen dat er aan 

het einde van een dergelijk proces sprake kan zijn van een EGTS. De EGTS hoeft niet per definitie

voor INTERREG te worden opgericht, maar kan ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van de

regio, met name in grensregio's waar de bestaande overeenkomsten tussen landen duidelijk 

tekortschieten.

n Hoe complexer een grensregio is, des te gestructureerder de samenwerking moet zijn en dus 

ook het bindende karakter van afspraken. Door middel van bindende afspraken en een goede 

structurering is het mogelijk complexiteit te 'managen'. 

n Doelstelling is om met één stem te spreken. Daarvoor zijn gemeenschappelijke statuten, gemeen-

schappelijke beslissingen, een gemeenschappelijk budget en een gemeenschappelijk secretariaat

nodig. 

n Complexe grensregio's zouden moeten beschikken over een strategisch concept (bijvoorbeeld in 

de vorm van een gemeenschappelijk ontwikkelingsperspectief of een gemeenschappelijke visie), 

dat wordt ondersteund door sectorale actiegebieden. Het gaat erom een gemeenschappelijke 

zienswijze en een gemeenschappelijk standpunt te ontwikkelen met betrekking tot de complexiteit

en situatie in grensregio's.

n Complexe grensregio's dienen meerwaarde en 'ownership' te communiceren of te creëren. De 

resultaten van grensoverschrijdende samenwerking zijn voor een groot deel afhankelijk van het 

wederzijdse vertrouwen dat de betrokken actoren en mensen in elkaar hebben, en van het feit of 

zij zich identificeren met de visie en de ontwikkelingsperspectieven.

n Complexe grensregio's dienen op democratische basis te zijn gestoeld. Daarom moeten niet 

alleen de belangrijkste partijen uit het bedrijfsleven en de overheid worden betrokken, maar ook 

de burgers, sociale partners, besluitvormers, maatschappelijke groeperingen, kortom een brede 

representatie van een complex grensgebied. 

n Het is niet de bedoeling dat in het kader van een toekomstig INTERREG V-programma complexe 

grensregio's nog complexer worden. Het huidige programmakader en de eisen die op basis van 

de Algemene Verordening inzake Structuurfondsen worden gesteld aan beheers- en controle-

systemen, leiden op beheersgebied momenteel tot nog grotere complexiteit en inspanningen, 

dan al inherent is aan de situatie van de complexe grensregio's.
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3.2. WORKSHOP 2: TOERISME EN REGIONALE ONTWIKKELING

3.2.1.  ACHTERGROND

Toerisme is in de meeste grensregio's een belangrijke economische sector en een wezenlijk onderdeel

van de regionale ontwikkelingsstrategieën. Grensregio's bieden door hun perifere ligging goede

mogelijkheden voor toeristische ontwikkeling. Door dit potentieel te benutten en te ontwikkelen, kan

het proces van structuurverandering en ontwikkeling van deze regio's worden versneld, met name

op de volgende gebieden:

n ontwikkeling van de regionale economie: toerisme is vaak een relatief nieuwe economische sector

in grensregio's en kan bijdragen tot de diversificatie van de regionale economie

n ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt: in het toerisme zijn over het algemeen veel mensen 

werkzaam, waardoor de sector een uitstekend middel kan zijn voor het creëren van werkgelegenheid

n ontwikkeling van infrastructuur en voorzieningen: modern toerisme vereist goede infrastructuur en

voorzieningen, zoals verkeersnetwerken, openbaar vervoer en gezondheidszorg

n investerings- en vestigingsgebieden: door deze infrastructuur en voorzieningen wordt de regio 

een aantrekkelijk vestigingsgebied voor het bedrijfsleven. 

Nationale grenzen hebben van oudsher een belemmering gevormd om het potentieel op het gebied

van toerisme optimaal te benutten. De meest voorkomende problemen met betrekking tot de toeristi-

sche ontwikkeling in grensregio's zijn:

n bestaande en potentiële conflicten tussen toerisme en andere ontwikkelingsaspecten, met name 

in gebieden met massatoerisme 

n te weinig informatie over de potentiële sterke punten van de grensoverschrijdende regio, op basis

waarvan diverse toeristische producten zouden kunnen worden ontwikkeld

n gebrek aan grensoverschrijdende contacten en netwerken van overheidsinstanties en toeristische

organisaties aan weerszijden van de grens enerzijds, en overige organisaties (waaronder het 

bedrijfsleven) anderzijds 

n knelpunten in de voor het toerisme relevante verkeers- en economische infrastructuur 

(bijv. gebrekkig grensoverschrijdend openbaar vervoer) 

n gebrek aan vaardigheden en kennis die nodig zijn om toeristische diensten van hoge kwaliteit te 

kunnen bieden in de grensoverschrijdende regio, alsmede aan marktkennis en vaardigheden om 

doelgroepen te bereiken

n het idee dat de gebieden aan weerszijden van de grens elkaars concurrenten zijn. Dit bemoeilijkt 

de samenwerking en kan ervoor zorgen dat kansen op de lange termijn onbenut blijven

n verschillende kostenniveaus op de lange termijn als gevolg van de regionale verschillen in kosten-

niveau (koopkrachtstandaarden) 

n schommelingen van het kostenniveau door fluctuerende wisselkoersen (in het geval dat grens-

overschrijdende regio's niet geheel tot de eurozone of WKM II behoren, zoals de regio's aan de 

oostgrens, in Zwitserland of het Middellandse-Zeegebied).
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3.2.2. INLEIDINGEN

a. Tour.Com – Ontwikkeling van competentiecentra voor toerisme in Europese grensregio's.

Susanne Wagner, Tourismusreferat van de Landkreis Regen, Touristisches Service Center (Euregio

Bayerischer Wald – Böhmerwald- Unterer Inn)

Het Touristisches Service Center (TSC) Regen maakt deel uit van het integrale ontwikkelingsbeleid

voor de Duits-Tsjechisch-Oostenrijkse grensregio. TSC beoogt een totaalpakket van verschillende

diensten aan te bieden: informatie voor toeristen, service-management en marketing (intern en

extern). 

b. Grenzenloze vakantie bij de boer

Frau Petra Lauritsch, Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten (ARGE Alpen Adria)

Petra Lauritsch, Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten (ARGE Alpen Adria)

Het idee “Urlaub am Bauernhof grenzenlos” (Grenzenloze vakantie bij de boer) wordt in het drielan-

dengebied Karinthië - Friuli-Julisch Venetië - Slovenië als instrument gebruikt om het agrotoerisme te 

stimuleren. Na de succesvolle voltooiing van het eerste, door INTERREG I gefinancierde project

“Urlaub am Bauernhof grenzenlos”, in het kader waarvan een groot aantal marketingactiviteiten werd

geïmplementeerd, is nu een tweede project ontwikkeld en uitgevoerd. Dit project heeft de volgende

doelstellingen: 

n voortzetting en uitbreiding van de gemeenschappelijke marketingactiviteiten

n ontwikkeling en marketing van gemeenschappelijke toeristische producten

n verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijke website, die als platform moet gaan fungeren

n verdere uitbreiding van de projectsamenwerking

n ontwikkeling van een gemeenschappelijk boekingssysteem.

c. Eifel – Ardennen Marketing EESV

Manfred Dahmen, Verkehrsamt der Ostkantone en Hibbo Tammena, Eifel -Ardennen Marketing EESV

(EMR)

De grensoverschrijdende samenwerking in de toeristische sector tussen de Duitse Eifel en de Oost-

kantons in België bestaat al vele jaren. Dankzij de financiële ondersteuning van de INTERREG-

programma's kon een groot aantal projecten worden gerealiseerd. De initiatiefnemers van dit samen-

werkingsverband hebben in 2003 besloten om dit om te zetten in een EESV (Europees Economisch

Samenwerkingsverband), om niet meer afhankelijk te zijn van Europese financiering. Het EESV “Eifel-

Ardennen Marketing” is een non-profit organisatie naar Duits recht. De marketingstrategie die dit

EESV hanteert, is gebaseerd op het concept “Europäische Top-Destination für Naturerlebnisse”

(Europese topbestemming voor avontuur in de natuur). Door middel van aantrekkelijke aanbiedingen

moeten doelgroepen worden aangesproken die nog niet tot de vaste bezoekersgroepen van het

gebied behoren.
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3.2.3. GEMEENSCHAPPELIJKE STRUCTUREN 
TER BEVORDERING VAN HET TOERISMEG

n Gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden (bijv. bi-/trilaterale adviescommissie voor toerisme,

EESV, etc.) leiden tot een duurzamere samenwerking dan initiatieven van individuele personen of 

enkele tijdelijke projecten.

n Het opstellen van uniforme organisatieschema's draagt bij aan een beter begrip van de structuren

van de buurregio's.

n Er moeten bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle actoren om zo gelegenheid te bieden 

tot kennismaking en netwerkvorming.

n Leerpartnerschappen verbeteren de wederzijdse interculturele competentie.

n Het is van belang dat op alle niveaus (actoren in de toerismesector, beleidsmakers, etc.) wordt 

gelobbyd, om zo de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking te verduidelijken en

de betrokkenen bewust te maken van de specifieke behoeften van grensregio's (bijv. met betrekking

tot de financiering van gemeenschappelijke structuren buiten het eigen land).

n Grensregio's aan de nieuwe binnengrenzen van de EU moeten beter inspelen op de kansen die 

ontstaan door de Europese integratie (bijv. door dagtrips naar Praag te organiseren voor toeristen

in Oost-Beieren).

n Te snelle veranderingen kunnen weerstand oproepen. Goede grensoverschrijdende samenwerking

vereist daarom begrip en inlevingsvermogen, maar ook de bereidheid om veranderingen te 

accepteren.

n Het toerisme is een belangrijke sector en kan een waardevol instrument voor de regionale ont-

wikkeling zijn, mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en er netwerken met alle 

relevante actoren worden opgezet (vgl. regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Oostenrijk).

3.2.4. GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN

n Elkaar beter leren kennen en het opbouwen van vertrouwen vraagt tijd. Deze twee factoren zijn 

echter van essentieel belang voor een verdere succesvolle samenwerking.

n “Minder is meer”: samenwerkingspartners moeten het eens worden over gemeenschappelijke 

actiegebieden en onderwerpen (definitie van raakvlakken). Daarbij moeten ze zich enerzijds 

concentreren op hun eigen onderscheidende kenmerken en anderzijds op het versterken van 

gemeenschappelijke regionale sterke punten.

n “Step by step”: afzonderlijke successen die op een bepaald gebied worden geboekt, kunnen als 

basis dienen voor nieuwe doelen en nieuwe kansen.

n Afzonderlijke acties moeten worden gebundeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

programmaconsistentie en politieke coherentie.

n Coherentie is bij een bottom-up-benadering niet altijd eenvoudig. Het is derhalve zinvol om bij 

de uitvoering van het programma een evenwicht te zoeken tussen een bottom-up- en een top-

down-benadering.

3.2.5. GEMEENSCHAPPELIJKE PRODUCTEN

n De harmonisering van kwaliteitsnormen is vanwege de nationale wet- en regelgeving vaak niet 

mogelijk, maar ook niet per definitie wenselijk. Complexe grensregio's moeten daarom proberen 

de verschillende normen geleidelijk op elkaar af te stemmen.

n Bij het definiëren van kwaliteitsnormen moeten grensregio's uitgaan van één gemeenschappelijke

noemer, maar daarbij de lat wel zo hoog mogelijk leggen. 

n Belangrijker dan uniforme kwaliteitsnormen is de betrouwbaarheid van de betreffende normen 
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voor de bezoeker. Een goede communicatie is daarom van wezenlijk belang.

n De concentratie van middelen moet ertoe leiden dat kwaliteitsnormen in ieder geval in grote lijnen

op elkaar kunnen worden afgestemd.

n Lifelong Learning is vooral bij dienstverlening (kwaliteitswaarborg die verder gaat dan de formele 

criteria) van substantieel belang.

3.2.6. GEMEENSCHAPPELIJKE MARKETING

n Grensoverschrijdende destination-monitoring, gemeenschappelijke marktonderzoeken en 

statistieken spelen een belangrijke rol bij het opzetten van gemeenschappelijke plannen en het 

evalueren van maatregelen (bijv. Tourismusbarometer Ostbayern als basis voor grensoverschrijdend

marktonderzoek in de toeristische sector).

n Goed kaartenmateriaal is een belangrijk marketinginstrument. 

n Gemeenschappelijke boekingscentra en informatiepunten bieden duidelijkheid aan de bezoeker 

en stimuleren de mobiliteit.

3.2.7. AANBEVELINGEN

n Gemeenschappelijke structuren scheppen continuïteit en commitment, ook na afloop van een 

project.

n De beschikbaarheid van gemeenschappelijk materiaal op basis waarvan plannen gemaakt 

kunnen worden, (bijv. grensoverschrijdende marktonderzoeken), de overeenstemming over een 

gemeenschappelijk ontwikkelingsperspectief en de focus op gemeenschappelijke actiegebieden, 

zijn belangrijke voorwaarden voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking.

n Indien grensoverschrijdende harmonisering van kwaliteitsnormen niet mogelijk is, moeten de 

complexe grensregio's ervoor zorgen dat de kwaliteitsnormen transparant zijn en op elkaar zijn 

afgestemd. 

n Om de problemen ten aanzien van de uiteenlopende randvoorwaarden en subsidiemechanismen 

op te kunnen lossen, is het belangrijk dat er in Europese en nationale beleidssystemen en sub-

sidieprogramma's rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van 

complexe grensregio's.
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3.3. WORKSHOP 3: OPENBAAR VERVOER 
EN RUIMTELIJKE ORDENING

3.3.1. ACHTERGROND

Grensregio's beschouwen verkeer in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder als een

belangrijke voorwaarde voor de sociale, economische en territoriale cohesie in hun regio en als door-

slaggevende factor voor de verbetering van hun concurrentiepositie en ontwikkeling. Knelpunten op

dit gebied hebben een negatief effect op de mobiliteit (arbeidsmarkt, winkelen, recreatie, toerisme

enz.) en op de samenwerking van stakeholders op tal van andere gebieden (bijv. het bedrijfsleven,

onderzoeksinstellingen, universiteiten). Dat geldt met name voor de infrastructuurverbindingen en de

communicatie in grensregio's. In de meeste INTERREG-programma's is verkeer vanwege het over-

duidelijke effect op de ruimte, maar ook vanwege de relatie van het verkeer met andere aspecten die

van belang zijn voor de economische en sociale ontwikkeling (zoals vestigingsbeleid, toerisme, huis-

vesting, recreatie enz.), gekoppeld aan andere thema's op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Er zijn echter grote verschillen tussen de grensregio's in de 'oude' EU-lidstaten en die in de “nieuwe”

lidstaten in Oost-Europa ten aanzien van de problematiek en de stand der techniek op het gebied

van verkeer. De oude lidstaten hebben Euregionale mobiliteitsplannen opgesteld of management-

concepten (masterplannen) voor grensoverschrijdende mobiliteit ontwikkeld. Dit is met name het

geval in de regio's langs de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse, Duitse, Franse, Oostenrijkse en

Zwitserse grens. In de meeste van deze 'multinationale' grensregio's (vooral in de regio SaarLorLux

en de Oberrheinkonferenz) is de behoefte aan goed openbaar vervoer groot omwille van het vele

forenzenverkeer. Daarnaast beschikken deze gebieden over trans-Europese verbindingen (wegen en

spoor) – of krijgen zij deze in de toekomst – en wil men deze optimaal benutten. 

In de nieuwe lidstaten werd de grensoverschrijdende infrastructuur in het verleden sterk verwaarloosd

of werden bijvoorbeeld spoorwegverbindingen opgeheven omdat zij niet rendabel waren. Door het

gebrek aan vraag werd er vaak minimaal geïnvesteerd in de infrastructuur in deze vaak dunbevolkte

en afgelegen grensgebieden in dit deel van Europa. In deze grensregio's ontbreken daardoor vaak

verbindingen, wat een nadelige invloed heeft op de economische ontwikkeling. Daarentegen

beschikken de centraal gelegen oude lidstaten (Oostenrijk en Duitsland) op nationaal en regionaal

niveau over een uitgebreid (spoor)wegennet, dat zich in goede staat bevindt en weinig knelpunten

kent. De nieuwe lidstaten in deze centraal gelegen gebieden beschikken over snelle (spoor)weg-

verbindingen. In het algemeen is er daar een dichtere infrastructuur in de buurt van de hoofdsteden

en langs de corridors die de hoofdsteden verbinden met de EU-15.

3.3.2. INLEIDINGEN

a. Ruimtelijke ontwikkeling in het grensgebied Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein en Zwitserland

DACH+ / Bodenseekonferenz  

Thomas Radke, Internationale Bodenseekonferenz

In de afgelopen jaren heeft de grensoverschrijdende samenwerking een grote vlucht genomen. Een

van de taken in het kader van de ruimtelijke ordening is om de kwaliteit van de gegevens en structuren

ten behoeve van de samenwerking te verbeteren. In het kader van het project DACH+ Raumentwicklung

in het grensgebied Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein en Zwitserland worden niet alleen geoinformatie

en ruimtelijke indicatoren verzameld, maar het project zal ook als discussieplatform voor de gemeen-

schappelijke ruimtelijke ontwikkeling in deze grensregio dienen.
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b. EgroNet –Een ticketsysteem voor het openbaar vervoer tussen Tsjechië en Duitsland

Micha Leonhardt, Abteilungsleiter, Technik/Planung, Verkehrsverbund Vogtland

In het kader van dit project is in de grensregio tussen Bohemen, Beieren, Thüringen en Sachsen het

grensoverschrijdende OV-systeem EgroNet ontwikkeld. Het systeem, waarmee de Verkehrsverbund

Vogtland onlangs een milieuprijs won, is goed voor vervoer én milieu. Met één ticket kan een hele

dag worden gereisd met alle openbare-vervoersmiddelen in de regio, en mag er een fiets worden

meegenomen. EgroNet omvat nu 18 Landkreise en steden, met in totaal drie miljoen inwoners. Er

doen ruim 60 vervoersbedrijven mee aan het project. De inwoners en bezoekers van de regio maken

zeer intensief gebruik van dit aanbod. Ieder jaar neemt de verkoop van EgroNet-tickets met ongeveer

10 à 12 procent toe. Het ticket kost 14 euro.

c. ÖV-Plattformvoor de Euregio Maas-Rijn

Thomas Clemens, Aachener Verkehrsverbund

De centrale doelstelling van het OV-platform voor de lange termijn is het creëren van een geïntegreerd

vervoerssysteem voor de hele EMR, met directe, fijnmazige grensoverschrijdende verbindingen (via

weg en spoor), aantrekkelijke, gangbare tarieven en eenvoudige, snelle informatievoorziening. Een

belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van deze doelstelling zal het Euregionale vervoersplan zijn.

Tegelijkertijd worden in het kader van een urgentieprogramma in samenwerking met lokale partners

al diverse kleinere maatregelen uitgevoerd.

d. EuregioNet

Roland Kern, ÖBB Personenverkehr AG

Bij dit project gaat het om een model voor een onderneming die zelf het initiatief heeft genomen en

grensoverschrijdend openbaar vervoer aanbiedt (bijvoorbeeld Wenen-Bratislava, Wenen-Balaton). De

rentabiliteit was in eerste instantie matig, maar neemt nu gestaag toe.

3.3.3. REDENEN EN DOELSTELLINGEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING OP OV-GEBIED

n Als gevolg van de perifere ligging van grensregio's is grensoverschrijdende samenwerking op OV-

gebied onontbeerlijk voor het dagelijks leven (werk, vrije tijd). Openbaar vervoer is een belangrijke

interne marketingfactor in grensregio's.

n Samenwerking op OV-gebied draagt bij aan de economische ontwikkeling van grensregio's: 

de bereikbaarheid van een regio is een belangrijke vestigingsfactor en vormt op die manier een 

belangrijke externe marketingfactor voor de regio.

n Wanneer er minder files zijn en de luchtvervuiling afneemt, neemt de kwaliteit van leven toe.

n Grensoverschrijdende vervoersstructuren bevorderen het toerisme en zijn daarmee een belang-

rijke grensoverschrijdende externe marketingfactor voor de regio.

n Als laatste (en niet onbelangrijk) punt moet worden genoemd dat grensoverschrijdende infra-

structuur iets is dat in het dagelijkse leven concreet merkbaar is, waardoor de burgers zich sneller

met de grensregio zullen identificeren. 
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3.3.4. KANSEN EN UITDAGINGEN

n Geïntegreerde, grensoverschrijdende procedures op het gebied van ruimtelijke ordening

n Euregionaal beleid op het gebied van vervoer en mobiliteitsmanagement 

n Liberalisering, privatisering van de sector

n Betere grensoverschrijdende afstemming van de vraag op het gebied van infrastructuur

n Invoering van een gemeenschappelijk tarieven- en vervoersbewijssysteem

n Grensoverschrijdende marketing en voorlichting

3.3.5. PROBLEMEN OP HET GEBIED VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
OV-VERBINDINGEN 

n Van elkaar verschillende randvoorwaarden 

n Bestuurlijke verschillen / uiteenlopende bevoegdheden

n Van elkaar verschillende doelstellingen 

n Technische problemen: veiligheid, tractie, stroom, verschillende normen en 'missing links'

n Taal en cultuur 

n Financiering: grensoverschrijdende verbindingen worden door de vervoersbedrijven niet altijd 

als basisvoorziening beschouwd

n Tariefstelsel 

n Combinatie van publieke en particuliere aanbieders

Om deze problemen op te lossen, is het vooral belangrijk dat alle betrokken actoren worden ver-

enigd in een communicatieplatform (zoals het OV-platform in de Euregio Maas-Rijn). Daarbij is het

met name belangrijk dat de partners elkaar leren kennen en informatie uitwisselen over de verschillen

in de wijze van functioneren van de OV-systemen (randvoorwaarden, geldstromen, bevoegdheden).

De ervaring leert bovendien dat het belangrijk is dat complexe grensregio's concreet beginnen met

hun activiteiten in het kader van afzonderlijke projecten en vervolgens verder bouwen op de resulta-

ten die bij dit project worden behaald ('quick wins').

3.3.6. MOGELIJKE OPLOSSINGEN

n Marketing: er moet grensoverschrijdend publiciteit worden gegeven aan het gecreëerde OV-aanbod

en de nieuwe verbindingen. Een eenvoudig en relatief goedkoop, maar wel zeer effectief middel is

meertalig informatiemateriaal (bijvoorbeeld meertalige stickers op de bus over het kopen van tickets).

n Integratie door middel van gemeenschappelijke vervoersbewijzen, tariefstelsels, ruimtelijke-

ordeningsconcepten of netwerken.

n Slanke en flexibele organisaties/platforms om ervoor te zorgen dat de uitwisseling en communicatie

soepel verloopt (vgl. het OV-platform).

n Quick wins: met de beschikbare middelen kan het doel stap voor stap worden bereikt. Een ge-

faseerd project is voor alle betrokkenen (professionals en burgers) uiteindelijk ook veel bevredigender

dan af te moeten wachten tot een grootschalig project als geheel is afgerond. 

n Een politiek doel; dat hoeft individuele bedrijven die geen politieke beweegredenen hebben, echter

niet te beletten om zelf het initiatief te nemen (vgl. ÖBB).

n Er zijn problemen die alleen op de (middel)lange termijn opgelost kunnen worden, zoals bepaalde

randvoorwaarden en technische verschillen.
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 33.3.7. AANBEVELINGEN

n Het initiatief moet van de vervoersorganisaties zelf komen, maar het is de taak van de Euregio's 
om de juiste randvoorwaarden te creëren.

n Euregio's kunnen als moderator/mediator in het proces optreden; zij hebben zelf echter geen 
bevoegdheid op dit gebied of hun handelingsbevoegdheid is beperkt.

n Euregio's kunnen de juiste, competente contactpersonen rond de tafel krijgen; het is belangrijk 
dat iemand zich verantwoordelijk voelt en als aanjager of lead-partner de samenwerking kan 
trekken.

n Euregio's garanderen het politieke draagvlak, en bepalen de gemeenschappelijke richting.

n Euregio's stellen de eisen in politiek opzicht vast. De inhoudelijke uitvoering van de grens-
overschrijdende projecten is de verantwoordelijkheid van de actoren zelf.

n Euregio's spelen een belangrijke rol met betrekking tot de INTERREG A-middelen. INTERREG kan
niet alleen worden ingezet voor de financiering van marketingactiviteiten, maar ook voor het proces
als geheel en de spoorinfrastructuur.

n Er moeten politieke en financiële voorwaarden worden gecreëerd waarbinnen de samenwerking 
kan plaatsvinden. De financiële middelen dienen daarbij te zijn afgestemd op de politieke ambities. 
Eerst moet de infrastructuur worden opgezet die grensoverschrijdend verkeer mogelijk moet 
maken (politieke wil); de vraag ontstaat vaak pas daarna (rentabiliteit). Uit de praktijk is echter 
gebleken dat juist op regionaal streekvervoer het meeste wordt bezuinigd. 

n Het is belangrijk dat alle beleidsmakers inzien dat één geïntegreerd OV-netwerk een positief effect
heeft op de economie van de regio als geheel. Efficiënt grensoverschrijdend openbaar vervoer is 
een belangrijke vestigingsfactor.

n Het bedrijfsleven kan ook zelf het initiatief nemen zonder daartoe opdracht van de overheid te 
krijgen.

n Om concreet iets van de grond te krijgen is directe communicatie vaak belangrijker dan weten-
schappelijk onderzoek.
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3.4. WORKSHOP 4: GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG

3.4.1. ACHTERGROND

De eerste pogingen tot grensoverschrijdende zorg dateren al uit de jaren '70. Dit gebeurde vooral in

het Duits-Nederlandse grensgebied en in het Oberrhein-gebied; vandaag de dag kan echter geen

enkele interne of externe grensregio in de EU om deze thematiek heen.

Voor goede grensoverschrijdende zorg gelden de volgende voorwaarden: 

1) MOBILITEIT VAN PATIËNTEN

De belangrijkste obstakels voor een grotere mobiliteit van patiënten in grensregio's zijn de verschillen

in nationale wetgeving, de verzekeringsstelsels, de vraag wie de behandelkosten betaalt, het opleidings-

niveau en de taal. Hoewel de lidstaten in principe zaken op het gebied van de gezondheidszorg liefst

zelf regelen, hebben de genoemde ontwikkelingen ertoe geleid dat er praktische oplossingen in de

grensregio's werden gezocht. 

2) 2. OMGAAN MET DE BIJZONDERE UITGANGSPOSITIE

Bij grensoverschrijdende gezondheidszorg is er niet alleen sprake van systeemverschillen die de

mobiliteit van patiënten belemmeren en een negatieve invloed kunnen hebben op de beschikbaar-

heid van (grensoverschrijdende) hulpdiensten, maar ook van verschillen in de kwalificatie-eisen aan

medisch personeel, hun arbeidsvoorwaarden, de (grensoverschrijdende) bevoegdheden die zij hebben

en taalproblemen. Maar ook door het feit dat er verschillende radiofrequenties voor hulpdiensten en

verschillende (rampen)plannen worden gehanteerd, is de gezondheidszorg in grensregio's vaak minder

kosteneffectief dan in andere regio's. 

Door het openstellen van de grenzen op het gebied van de gezondheidszorg kan een bepaalde grens-

waarde worden bereikt, die ervoor zorgt dat de zorg, ondanks de stijgende kosten betaalbaar blijft.

Mogelijkheden voor de gemeenschappelijke financiering van deze investeringen moeten nauwkeuriger

worden onderzocht en er moeten nog meer gemeenschappelijke programma's worden opgezet om te

zorgen voor een optimale differentiatie van het specifieke zorgaanbod in de afzonderlijke grensregio's. 

3) BENUTTING VAN INNOVATIEPOTENTIEEL

Een belangrijk instrument om de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg in grensregio's te

stimuleren is een betere samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, zorgaanbieders en (universitaire)

ziekenhuizen. Ook in dit geval zou het mogelijk zijn om de kosten voor dure onderzoeksprogramma's

6 Wij verwijzen hier naar de bijdrage van Jean Severijns bij de WVEG-conferentie over gezondheidszorg in Basel op 22 februari 2008
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te delen en gemeenschappelijke curriculae op te zetten voor de betreffende vakopleidingen. Verdere

voordelen zijn onder andere6:

n profiteren van kennis van anderen

n zorgaanbod dat elkaar aanvult

n synergie-effecten bij het gebruik van de beschikbare resources

n opzetten van excellentiecentra

n afstemming van onderzoek en opleiding

n netwerk voor opleiding en bijscholing van artsen en ander medisch personeel

4) PREVENTIE

Vooral in grensregio's met relatief veel grensoverschrijdende forenzen (bijvoorbeeld in de regio's van

het stroomgebied van de Rijn, zoals Zwitserland, Duitsland, Frankrijk), maar ook in relatief dichtbevolkte

grensgebieden waar het Schengen-akkoord voor grenscontrole van toepassing is, is er steeds meer

belangstelling voor samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Hierbij kan het onder andere

gaan om pandemieën, drugsverslaving en levensstijl. De maatregelen die worden voorgesteld om

eventuele problemen op dit gebied aan te pakken, omvatten met name goede communicatiestrategieën

tussen de deelnemende actoren en uitgebreide voorlichtingsmaatregelen voor de bevolking in deze

regio's. 

3.4.2. INLEIDINGEN

a. Grensoverschrijdende hulpdiensten in de Euregio Neiße

Gerold Noack, Rettungszweckverband “Schlesische Oberlausitz”

Eind 2007 werd in de Euregio Nei_e een trilaterale werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt

met de samenwerking op het gebied van hulpdiensten in dit drielandengebied tussen Polen, Tsjechië

en Duitsland. Doel van deze werkgroep is om enerzijds een samenwerkingsovereenkomst op te stellen

en voorstellen voor wettelijke regelingen uit te werken en anderzijds concrete projecten op de rails te

zetten. Centraal bij deze projecten staan bijscholingsmaatregelen (bijv. taalcursussen) en maatregelen

die het compabiliteitsprobleem moeten oplossen (bijv. aanpassing van ambulances e.d.). Daarnaast

bestaan er problemen op het gebied van grensoverschrijdende communicatie, het vervoer van patiënten

alsmede wet- en regelgeving (wettelijke voorschriften met betrekking tot hulpverlening in gebieden in

de buurt van de grens).

b. Zorg over de grens (Euregio Maas-Rijn)

Prof. Dr. Jacques Scheres, AZM, coördinator voor de grensoverschrijdende zorg in de Euregio Maas-

Rijn (NL)

In het grensoverschrijdende netwerk 'Zorg over de grens' zijn alle relevante actoren op het gebied

van de gezondheidszorg vertegenwoordigd. Het netwerk vormt de basis voor de uitvoering van op
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elkaar afgestemde activiteiten en beleid in de EMR. Enkele concrete projecten zijn het opzetten van

een eenvoudigere goedkeurings- en afwikkelingsprocedure bij zorgverzekeraars (bijv. Zorgpas inter-

nationaal), grensoverschrijdende contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, Euregionale

kwaliteitsborging, het oplossen van problemen met betrekking tot de grote verschillen in MRSA-

prevalentie, de Euregionale verslaglegging omtrent gezondheidszorg en belangenbehartiging van

patiënten. Toekomstige uitdagingen liggen onder andere op het gebied van financiering en restitutie-

methoden, het overwinnen van taal- en culturele barrières en harmonisering van de wet- en regelgeving

in de betrokken landen.

De stuurgroep 'Openbare veiligheid en rampenbestrijding' van de EMR heeft daarnaast een drietalig

document opgesteld, waarin de verschillen op het gebied van wet- en regelgeving tussen Duitsland,

België en Nederland zijn vastgelegd, bestaande samenwerkingsovereenkomsten op lokaal niveau in

kaart zijn gebracht en is aangegeven wat er nog moet gebeuren.

3.4.3. VASTSTELLINGEN

n De bevoegdheden van de Euregio's moeten worden uitgebreid en de lokale belangen zonder veel 

extra werklast kunnen behartigen.

n De financiële basis voor de invulling van de gemeenschappelijke samenwerking dient aan weers-

zijden van de grens te worden gelegd.

n Er is dringend behoefte aan subsidies zonder of slechts een kleine eigen bijdrage.

n Wet- en regelgeving (arbeidsrecht, bijzondere regelingen, verzekeringsrecht, douanevoorschriften, 

enz.) dienen zo snel mogelijk te worden aangepast.

n Het is belangrijk dat nationale overheden zich meer voor dit onderwerp inzetten, bijvoorbeeld door

middel van bilaterale overeenkomsten.

n In nationaal beleid en financieringsprogramma's moet rekening worden gehouden met de specifieke

behoeften van grensregio's en de grensoverschrijdende samenwerking.

n De evaluatie en ontwikkeling van de grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten speelt een 

belangrijke rol bij de planning. 

n De betrouwbaarheid van de kwaliteitsnormen bij grensoverschrijdende zorg is van groot belang. 

n De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de volksgezondheid en moeten ervoor zorgen dat iedereen 

toegang heeft tot een zorgstelsel. Er zijn echter gebieden waarop de lidstaten in hun eentje niet 

effectief kunnen handelen, waardoor samenwerking op Europees niveau onontbeerlijk is. Hierbij 

gaat het onder andere om grensoverschrijdende gevaren voor de volksgezondheid, zoals 

pandemieën en bioterrorisme, maar ook om het vrije verkeer van goederen, personen en diensten.

3.4.4. CONCLUSIES

n Problemen op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg kunnen vaak binnen de 

bestaande Europese en nationale kaders worden opgelost door middel van grensoverschrijdende 

afspraken en overeenkomsten (vgl. de Zorgpas Internationaal in de Euregio Maas-Rijn).

n Euregio's moeten op lokaal of regionaal niveau gewoon beginnen met concrete activiteiten en niet

eerst een alomvattende oplossing op internationaal of Europees niveau afwachten.

n Euregio's moeten met die werkterreinen beginnen waar daadwerkelijk dringende behoefte bestaat

aan oplossingen.

n Succesvolle grensoverschrijdende samenwerking motiveert mensen om zich persoonlijk in te zetten.

n Tegelijkertijd dienen ook die strategische partners te worden betrokken die over de juiste technische

en inhoudelijke kennis beschikken, bovenregionaal aanzien genieten en over de juiste resources 

beschikken om een drijvende kracht achter het proces te zijn (bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen).

n Er moeten maatregelen worden nagestreefd en ondersteund die een win/win-situatie voor alle 
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betrokken landen opleveren.

n Belangrijk voor de toekomstige samenwerking is dat de partners elkaar leren kennen en weder-

zijds vertrouwen opbouwen.

n Partners moeten zich niet laten beïnvloeden door negatieve ervaringen.

n Mogelijke oplossingen zijn sterk afhankelijk van de plaatselijke en culturele situatie.

n De uitwisseling van best-practices en ervaringen werkt het beste onder actoren en regio's met 

vergelijkbare omstandigheden.

n De WVEG houdt zich sinds 2004 bezig met het onderwerp grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Ruim 350 best-practices en de resultaten van twee fora vormen de meerwaarde van grensover-

schrijdende samenwerking. Complexe grensregio's zouden de WVEG moeten informeren over 

specifieke problemen, zodat deze organisatie deze kan meenemen in haar lobbyactiviteiten op 

Europees niveau.

3.4.5. AANBEVELINGEN

n De complexe grensregio's moeten contact met elkaar houden om gemeenschappelijke problemen

te identificeren en in kaart te brengen en om gemeenschappelijke en op elkaar afgestemde actie 

jegens de lidstaten en de Europese Commissie te kunnen ondernemen.

n Omdat de wet- en regelgeving regelmatig wordt aangepast, is een inventarisatie van de problemen

niet genoeg, maar moeten er ook structurele mechanismen in de grensregio's worden ontwikkeld 

die zijn gekoppeld aan het nationale niveau (vgl. het “Pontifex-mechanisme” van de TaskForce 

Grensarbeiders van de Euregio Maas-Rijn).

n Grensregio's zouden meer solidariteit met elkaar moeten betonen, om zo te bereiken dat zij 

serieuzer worden genomen door nationale overheden en Europa, en problemen op basis van het 

principe van positieve discriminatie beter opgelost kunnen worden.

n Grensregio's moeten duidelijk maken dat de obstakels op het gebied van grensoverschrijdende 

gezondheidszorg een negatieve invloed hebben op het Europese integratieproces.

n In grensregio's zijn de negatieve effecten van falend Europees integratiebeleid het eerste merkbaar.

n Grensregio's kunnen als proeftuinen fungeren voor de ontwikkeling van toekomstig gezondheids-

zorgbeleid.
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4CONCLUSIES 
EN PERSPECTIEVEN

4.1. COMPLEXITEIT „MANAGEN“

Hoe complexer een grensregio is, des te gestructureerder de samenwerking moet zijn en dus ook het

bindende karakter van afspraken. Door middel van bindende afspraken en een goede structurering is

het mogelijk complexiteit te 'managen'. 

Complexe grensregio's zouden moeten beschikken over een strategisch concept (bijvoorbeeld in de

vorm van een gemeenschappelijk ontwikkelingsperspectief of een gemeenschappelijke visie) dat

wordt ondersteund door sectorale actiegebieden. Het gaat erom een gemeenschappelijke zienswijze

en een gemeenschappelijk standpunt te ontwikkelen met betrekking tot de complexiteit en situatie in

grensregio's. Een gemeenschappelijke planningsgrondslag, overeenstemming over een gemeen-

schappelijk ontwikkelingsperspectief en de concentratie op gemeenschappelijke actiegebieden zijn

belangrijke voorwaarden voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking.

Gemeenschappelijke grensoverschrijdende structuren, statuten en een permanent gemeenschappelijk

secretariaat met eigen personeel zijn belangrijke succesfactoren bij grensoverschrijdende samenwerking.

VOORTZETTING VAN DE UITWISSELING VAN ERVARINGEN EN BEST-PRACTICES: 

n door middel van direct bilateraal contact tussen personen en instanties die elkaar hebben leren 

kennen bij de conferentie

n structurele strategische partnerships tussen afzonderlijke regio's (uitwisseling van best-practices, 

kennis) betreffende de structuren voor afzonderlijke thema's (bijv. oprichting van EGTS-programma,

grensoverschrijdende toerismestructuren)

AANPAK OP TWEE NIVEAUS: 'QUICK WINS' EN LANGDURIGE, STRUCTURELE INSPANNINGEN

OM COMPABILITEITSPROBLEMEN OP TE LOSSEN
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4.2. COMPLEXE GRENSREGIO'S OP DE KAART ZETTEN

Om de problemen ten aanzien van de uiteenlopende randvoorwaarden en subsidiemechanismen op

te kunnen lossen, is het belangrijk dat er in Europese en nationale beleidssystemen en subsidie-

programma's rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van complexe

grensregio's. 

Het is niet de bedoeling dat in het kader van toekomstige structuurfondsprogramma's complexe

grensregio's nog complexer worden. Het huidige programmakader en de eisen die op basis van de

Algemene Verordening inzake Structuurfondsen worden gesteld aan beheers- en controlesystemen,

leiden op beheersgebied momenteel tot nog grotere complexiteit en inspanningen, dan al inherent is

aan de situatie van de complexe grensregio's.

Juist in een tijd van toenemende globalisering kan samenwerking in grensregio's ervoor zorgen dat

de regionale diversiteit en regionale identiteit worden versterkt en Europa dichter bij de burgers komt

te staan.

GEMEENSCHAPPELIJKE LOBBY:

n In het COR, bijvoorbeeld door positionering als interregionale groep

n Nauwere samenwerking in het kader van de WVEG

n Pilotproject van de TaskForce Grensarbeiders voor interregionale netwerken

n Gemeenschappelijke evenementen

n Euronews-pilotuitzending over complexe grensregio's
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4.3. COMPLEXE GRENSREGIO'S ALS PROEFTUINEN VOOR GRENS-
OVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING IN EUROPA

Complexe grensregio's vormen een afspiegeling van alle problemen, perspectieven en kansen in

Europa. Deze regio's geven in geconcentreerde vorm alles te zien wat ook in alle andere grensregio's

aan de orde is.

Een netwerk van complexe grensregio's kan voor de betrokkenen (en dan vooral voor diegenen die

Europees beleid willen vormgeven) een kans zijn om door middel van een overzichtelijk aantal grens-

regio's een goed overzicht te krijgen over alle grensregio's.

De complexe grensregio's moeten contact met elkaar houden om gemeenschappelijke problemen te

identificeren en in kaart te brengen en gemeenschappelijke en op elkaar afgestemde actie jegens de 

lidstaten en de Europese Commissie te kunnen ondernemen.

Omdat de wet- en regelgeving regelmatig wordt aangepast, is een inventarisatie van de problemen niet

genoeg, maar moeten er ook structurele mechanismen in de grensregio's worden ontwikkeld die ge-

koppeld zijn aan het nationale niveau.

Volgens het principe van positieve discriminatie zou er meer ruimte aan complexe grensregio's moeten

worden geboden om problemen beter op te lossen.

n GEMEENSCHAPPELIJKE LOBBY

n RAPPORT VAN DE RAAD VAN EUROPA OVER DE STAND VAN ZAKEN OP HET GEBIED 

VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING IN EUROPA

n ERKENNING ALS PROEFTUIN
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