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Geachte heer Meendering, 

Via uw brief van 16 november 2016 heeft u ons namens de Groenlinks fractie schriftelijke vragen gesteld 
over bovengenoemd onderwerp. In deze brief beantwoorden wij uw vragen als volgt. 

1. Bent u net als de fractie van Groen Links van mening dat er in de afspraken rond het gewijzigde Akkoord 
van Westerlee weinig aandacht is voor het benutten van werkgelegenheidskansen in het Duitse 
grensgebied, zo nee, waarom niet? 

Antwoord: In de business case Werk in Uitvoering ligt de nadruk op de uitvoering van het Akkoord van 
Westerlee (aanpassen organisatie die belast is met uitvoering participatiewet). 
In de periode na het "Akkoord" is het gebied (ondernemers, onderwijs en overheid) olv. gebiedsregisseur 
Gerard Kremer aan de slag gegaan met deel 2 van de opdracht: het vergroten van de werkgelegenheid in de 
regio. Een van de vijf werkgroepen voortkomend uit "Van Zijl" is belast met de kansen die er in Duitsland 
liggen. 

2. Deelt u de mening van de fractie van Groen Links dat werken in Duitsland een prima alternatief kan zijn 
voor bepaalde groepen werkzoekenden in Oost Groningen; zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, deze mening delen wij. 

3. Bent u bereid met de betrokken gemeenten en de EDR in gesprek te gaan om te kijken welke rol de 
EDR kan spelen om meer aandacht te krijgen voor werken in Duitsland als uitvoeringskader binnen het 
gesloten akkoord en hierover aan Provinciale Staten te rapporten? 

Antwoord: Ja, er lopen reeds verschillende initiatieven waar de provincie Groningen actief bij betrokken is 
(kaderprojecten): 

Onder het Interreg V is het Koepelproject Arbeidsmarkt (projectleiding ligt bij EDR) ingediend. De focus van 
de activiteiten is gericht op de vraag d.w.z. de behoefte van het regionale bedrijfsleven in de grensregio. 
Binnen het koepelproject moet in diverse deelinitiatieven worden gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling van 
een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt. Gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties 
kunnen deelinitiatieven indienen. Looptijd 2015-2018. 
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Sectorplan Grenzeloos werken: In het kader van de regeling Cofinanciering Sectorplannen heeft de 
provincie Groningen samen met de overige grensprovincies, het FNV, het UWV en VNO-NCW een plan bij 
het Rijk ingediend waarin het gaat om het bemiddelen van deelnemers naar werk in Duitsland of België. 
Looptijd 2016-2017 

Door het kabinet is vorig jaar een Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt (GEA) 
ingesteld. Vanuit de provincie Groningen maakt gedeputeerde Staghouwer deel uit van dit Actieteam. De 
opdracht die het actieteam heeft, luidt: "zorg voor een significante impuls voor grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van economie en arbeid, door de informatievoorziening voor werknemers en 
ondernemers te stroomlijnen en de lopende initiatieven mogelijk te maken en te versnellen". Het Actieteam 
heeft zich de primair gericht op de onderwerpen: informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, onderwijs, 
bereikbaarheid en ondernemerschap. Voor deze onderwerpen is de huidige situatie in beeld gebracht, 
alsmede de maatregelen die al plaatsvinden. Op basis daarvan zijn - indien nodig - de extra inspanningen 
benoemd die nodig zijn om de geconstateerde belemmeringen te slechten ofte verminderen en welke partij 
de lead hierin moet gaan nemen. Tevens zal het Actieteam de afspraken opnemen die de afgelopen periode 
met de buurlanden (deelstaten) gemaakt zijn. 

Voorbeeld: 
Eén van de doelen van het GEA is onder andere: meer bewustzijn bij werkzoekenden, werkgevers, 
schoolbesturen, ouders en leerlingen over de kansen en mogelijkheden van werken (stage) over de grens. 
Het Actieteam constateert dat de beweging die de afgelopen jaren in de grensregio's is ingezet, blijvend 
wordt gestimuleerd. Dat geldt ook voor het bewustzijn bij alle private en publieke 
arbeidsbemiddelingsinstanties in het grensgebied over de mogelijkheden en kansen van werken over de 
grens. Dit bewustzijn wordt verder vergroot door het creëren van regionale netwerken in het hele 
grensgebied. Hierin delen organisaties hun kennis en expertise met partijen die deze nog niet hebben. Het 
Actieteam pleit aanvullend voor vergroting van het bewustzijn inzake de mogelijkheden voor 
grensoverschrijdend werken en stages. Dit gebeurt bij werkzoekenden, werkgevers, schoolbesturen, ouders 
en leerlingen door: 
a. Creëer regionale netwerken in het grensgebied om kennis en expertise te delen 
b. Vergroot binnen organisaties het bewustzijn door overdracht kennis van specialisten naar 
uitvoerende collega's 
c. Organiseer in de grensregio's voor de verschillende doelgroepen regelmatig 
informatiebijeenkomsten. 

In januari 2017 presenteert het GEA het eindrapport. Vooruitlopend op het definitief rapport heeft in oktober 
2016 op verzoek van staatssecretaris Daniela Behrens van het Ministerie voor economie, werk en verkeer 
van Niedersachsen en Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung  
Weser-Ems een vakseminar plaatsgevonden voor bestuurders, experts op het terrein van arbeidsmarkt en 
onderwijs, ondernemers en andere geïnteresseerden. Ook in Duitsland wil men antwoord krijgen op de 
vraag hoe het zoeken naar een baan in het buurland makkelijker kan verlopen. De Duitse staatssecretaris 
riep de aanwezigen op om aan de slag te gaan met de oplossingen van het Actieteam en nieuwe impulsen 
en actiegebieden te ontwikkelen om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt verder te ondersteunen. Zodra 
het rapport van het GEA is verschenen, worden vervolgacties ondernomen. 

4. Bent u bereid met tiet bedrijfsleven in gesprek te gaan om contacten tussen ondernemers in de 
grensregio te versterken, zodat het voor Nederlandse ondernemers eenvoudiger wordt om opdrachten 
binnen te halen vanuit het Duitse grensgebied? Zo nee, waarom niet; zo ja, op welke wijze gaat u hier 
invuiling aan geven? 

Antwoord: Ja. Wij zijn in het recente verleden intensief betrokken geweest bij de overname van de 
metaalafdeling van Synergen door Uitzendorganisatie Abiant. In dit nieuw opgezette bedrijf Rensel Metaal 
wordt eenvoudig werk van de Mayer Werfft uit Papenburg, Duitsland in Winschoten door met name SW'ers 
uitgevoerd. Deze "best practice" wordt in de regio gebruikt om te laten zien hoe het kan werken. 



Voor het vergroten van de werkgelegenheid in de regio, inclusief de mogelijkheden in of met Duitsland 
hebben wij gebiedsregisseur Gerard Kremer ingeschakeld. Ook de EDR vervult een rol op dit gebied. 

Daarnaast is er een Platform EDBF (Eems Dollard Business Forum) Met dit platform ondersteunen de 
gemeenten Leer, Oldambt en Vlagtwedde samen met de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und  
Papenburg de Duits-Nederlandse samenwerking op economisch gebied. Veel ondernemers spelen met de 
gedachte om zaken te doen met onze Duitse buren, maar niet weten hoe ze dit gestalte moeten geven. Het 
EDBF biedt handvatten en motiveert ondernemers om succesvol de Duitse markt te betreden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


