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Introductie

• Sebastiaan Hupkes. Werkzaam bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• BZK en grensoverschrijdende samenwerking: voor goed openbaar 
bestuur

• 2009: Toenmalige minister Ter Horst en staatssecretaris 
Timmermans hebben zich voor GROS hard gemaakt met instelling 
van taskforce en grensmakelaar

• De huidige structuur vanuit BZK georganiseerd:

1. GROS regio coördinatorenoverleg (4 x per jaar)

2. Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid 
(afgelopen)



Regeerakkoord

• Wat staat er in het regeerakkoord over de samenwerking met de 
buurlanden.

Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen 
die mensen ervaren in de grensregio’s. Samen met Duitse en 
Belgische overheden , met name de deelstaten Noordrijn-
Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen, worden de belangrijkste 
knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale zaken en 
werkgelegenheid aangepakt. Gezien de spanningen in Venezuela 
verdient ook de relatie met dit buurland, direct grenzend aan het 
Koninkrijk, bijzondere aandacht 



Regeerakkoord

• Overige zaken
1. Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in 

Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt 

2. In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende 
traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor 
personentreinen. We bekijken ook hoe we de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kunnen 
verbeteren. 

3. In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor 
vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem 
wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. 
De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de 
vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor 
innovatie in en verduurzaming. 

4. De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van 
toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het 
klimaat. We stimuleren het spoorgoederenvervoer door de gebruiksvergoeding in de pas te laten 
lopen met die in de buurlanden. 



Regeerakkoord

• Om regionale kansen te benutten sluit de Rijksoverheid “deals” 
met decentrale overheden, waarin de partijen zich verplichten om 
samen aan nieuwe oplossingen te werken. 

• In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro 
gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, 
waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, 
Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden.



Wat gaat Kabinet nu echt doen

• Uitvoering actieagenda

• Governance versterken

• Internationale gremia meer en beter gebruiken

• GROS-deals?



Actueel: Actieteam grensoverschrijdende 
economie en arbeid
• Stimuleren en versnelling aanbrengen.Van 1 oktober 2015 tot 31 

december 2017

• Verbeteren infgormatievoorziening, arbeidsbemiddeling, buurtaal, 
cultuur, diploma-erkenning, bereikbaarheid en ondernemersschap

• Multi level governance samenstelling. Bestuurders uit
grensregio’s, hoge ambtenaren uit Rijk en MKB-NL

• Voorzitter Matthijs Huizing (oud lid TK namens VVD)



Uitdaging: concreet maken. Ook analyse door 
CPB. Is het groot of klein bier? 
1. BZK heeft CPB gevraagd onderzoek te doen. Wat zijn de effecten?



Actieagenda 

• Concrete punten

• Actiehouders aangewezen

• Gezamenlijke aanpak nu regelen met de buurlanden



Governance

• Vorige minister BZK heeft 3 CdK’s gevraagd om te verkennen of 
en zo ja hoe de governance verbeterd kan worden;

• CdK Bovens is daarvoor bezig samen met NRW.

• 1 maal per 2 jaar MP top ontmoetingen. Europa minister, 
Staatssecretaris BZK en CdK Limburg spreken elkaar in april hier 
verder over.

• Governance is een middel geen doel! Waar gaat het om, wat is de 
inhoud, de agenda. Daarvoor momenteel diverse themagroepen. 



GROS deals

• Werkbezoeken staatssecretaris BZK

• In voorjaar 2018 richting parlement plannen uitvouwen



Vragen?


