Rede Königstagsempfang 26. April
2016

Sehr geehrter Herr Minister Wüst,
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Lansink,
meine Damen und Herren,
Dieser Empfang findet aus Anlass des Geburtstags Seiner Majestät König Willem-Alexander
statt.
U zult begrijpen dat ook voor een Commissaris van de Koning dat een bijzondere
gebeurtenis is, waar op passende wijze aandacht aan wordt geschonken.
Es ist mir eine große Freude, heute auch im Namen meiner Amtskollegen aus den
Provinzen Limburg und Overijssel sprechen zu dürfen.
Twee jaar geleden mocht ik dat ook.
Dat was op de dag dat de intensieve samenwerking van de Nederlandse rijksoverheid en
provincies Limburg, Overijssel en Gelderland hier in Düsseldorf werd bekrachtigd met onze
handtekeningen onder een unieke samenwerkingsovereenkomst.
Vanaf dat moment trokken rijksoverheid en provincies gezamenlijk op vanuit het consulaatgeneraal in Düsseldorf.
Voor u, consul-generaal Lansink, zit uw periode in Düsseldorf er na deze zomer op.
U wordt onze ambassadeur in Tunesië. Dat is een eervolle functie waarmee wij u van harte
feliciteren.
Maar met deze samenwerking tussen rijk en provincies laat u iets achter in Düsseldorf wat
uniek genoemd kan worden. Wij danken u voor uw moed het met ons te proberen.
Wij hebben er overigens geen spijt van en hopen dat deze samenwerking nog lang mag
bestaan.
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Wij hopen dat natuurlijk ook, omdat onze samenwerking in het consulaat-generaal een
goede basis vormt voor de intensieve samenwerking tussen Nederland en NordrheinWestfalen.
In Nederland en in Nordrhein-Westfalen zijn na verkiezingen nieuwe regeringen
geïnstalleerd. Beide regeringen zetten in op intensivering van de samenwerking.
Dat wordt overigens nog wel een uitdaging, want er zijn niet veel voorbeelden in de wereld
waar de samenwerking al zo goed en intensief was.
Toch mogen we daarmee niet tevreden zijn.
Toenemende globalisering dwingt ons in Europa goed te kijken naar wat er om Europa heen
en binnen de Europese Unie gebeurt.
Optimale samenwerking is dan wel het minste wat onze burgers en bedrijven van overheden
mogen verwachten.
Ik ben dan ook blij dat collega CdK Theo Bovens, gouverneur van Limburg, in gesprek is
met Minister Holthoff-Pförtner om de bestuurlijke samenwerking tussen Nederland en
Nordrhein-Westfalen te optimaliseren.
Zij voeren deze gesprekken als vertegenwoordigers van het Nederlandse en NordrheinWestfaalse bestuur. En daarbij kijken we vanuit het 3+3-overleg, het overleg van
Regierungspräsidenten van Köln, Düsseldorf en Münster met de CdK’s van Overijssel,
Limburg en Gelderland natuurlijk intensief over hun schouders mee.
Het is ook goed dat onze staatssecretaris, Raymond Knops betrokken is bij het dossier en
zich zeer voor de grensoverschrijdende samenwerking inzet.
En zo wordt nu al gewerkt aan de inhoud van een ontmoeting op het niveau van MinisterPräsident Laschet en premier Rutte die dit najaar kan plaatsvinden.
Ik ben ook blij met al die persoonlijke bezoeken die - het laatste half jaar intensiever dan ooit
- over en weer worden gebracht.
U, Minister Wüst, bent onlangs nog in Nederland geweest en u heeft gesprekken op diverse
niveaus gevoerd. Daarmee staat u in de goede traditie van Duits-Nederlandse
samenwerking die ook persoonlijk door bestuurders en politici vorm krijgt.
Vorige week vond in Arnhem de jaarlijkse Startup Delta Summit plaats, een evenement met
meer dan tweeduizend deelnemers met echt alles en iedereen die een bedrijf start, daarmee
bezig is of daaraan mee kan werken.
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De Startup Hubs uit Nordrhein Westfalen en de organisaties die startups in Nederland
begeleiden – in het bijzonder die uit de grensstreek met Overijssel, Gelderland en Limburg –
hebben besloten nader met elkaar kennis te gaan maken.
Zo willen ze startups ook op weg te helpen als het gaat om internationalisering en
globalisering. Die kennismaking wordt mogelijk met middelen van de Europese Unie,
Nordrhein-Westfalen en Gelderland.
Als ik met de ervaringen van de afgelopen jaren naar de verhoudingen nu kijk, dan kom ik
tot de volgende samenvatting:
de ambities om met elkaar samen te werken zijn er, de concretisering is er steeds meer en
de persoonlijke betrokkenheid van politiek en bestuur groeit.
En uw aanwezigheid hier maakt die persoonlijke betrokkenheid ook duidelijk.
Dat is belangrijk, want zonder die betrokkenheid is geen ontwikkeling mogelijk.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass Deutschland und die Niederlande viele
gemeinsame Interessen haben und dass eine gute Beziehung darum unverzichtbar ist.
Ik hoop dat ook de komende jaren verdere groei van onze samenwerking te zien zal geven
en dat we als betrouwbare partners een voorbeeld voor Europese samenwerking mogen
blijven.
Bleibt mir nur noch zu sagen, dass jetzt erst die deutsche und dann die niederländische
Nationalhymne gespielt wird.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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