IN CRISISBEHEERSING
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Het Regierungsbezirk Münster is door een 100 km lange gemeenschappelijke grens
verbonden met het Koninkrijk der Nederlanden en de direct aangrenzende veiligheidsregio's
Noord- en Oost-Gelderland en Twente.

Crises stoppen niet bij de "slagboom”
Naast de economische taken moeten ook andersoortige uitdagingen worden overwonnen. Zo
houden stormen, overstromingen en natuurbranden niet op bij de "slagboom". Al jarenlang
hebben de brandweren aan Nederlandse en aan Duitse zijde intensief samengewerkt en
elkaar gesteund. Problemen met snijpunten worden in de praktijk op een eenvoudige manier
opgelost. Aan beide kanten bestaat de wens om problemen samen op te lossen.
Gezamenlijke oplossingen vinden
Naast de in de praktijk reeds goed functionerende processen, zijn er altijd juridische kwesties,
die noodzakelijk zijn voor formeel succes. Hier begint de samenwerking, die ook deze taken
op zich heeft genomen om de samenwerking op lange zicht te vereenvoudigen.
Samen oplossingen creëren
Vaak is snelheid en effectiviteit bij crisisbeheersing van cruciaal belang. Om in een noodgeval
snel te kunnen reageren, is het noodzakelijk elkaar te kennen en te vertrouwen. Naast
oefeningen, studiedagen en workshops moet in de toekomst ook de persoonlijke en
professionele uitwisseling worden bevorderd.
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Historie
Lang voordat de slagbomen aan de gemeenschappelijke grensovergangen verdwenen,
bestonden er al verschillende bilaterale contacten en regelingen voor grensoverschrijdende
samenwerking.
Al in 1977 sloten de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd de basis voor de
Duits-Nederlandse samenwerking. Vooral in het grensgebied zijn er veel raakpunten, die
moeten worden opgelost. Talrijke instellingen en samenwerkingsverbanden dragen bij aan dit
gezamenlijke succesverhaal.

Netwerk N4
N4 is een pas opgerichte samenwerkingsverband
tussen

verantwoordelijke

partners

van

de

Nederlandse veiligheidsregio's en de Duitse Kreise
en kreisfreien Städte aan de grens. Zij worden
gesteund door de Bezirksregierungen en andere
partners, alsmede door de Commissarissen van de
Koning.
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Overstromingen, branden en ziekten stellen niet alleen de veiligheidsregio's en waterschappen
aan Nederlandse kant voor onverwachte uitdagingen, maar ook de Duitse Kreise en hun
crisisbeheersing. Grensoverschrijdende samenwerking is gebaseerd op persoonlijke
contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling van ervaringen. Het N4netwerk wil deze grensoverschrijdende samenwerking verdiepen. Het gaat om wederzijds
begrip voor elkaars structuren en culturen. Dit inzicht is enorm belangrijk in tijden van crisis,
want: Elke crisis is anders.
De startbijeenkomst
De Kick-off bijeenkomst voor het nieuwe grensoverschrijdende netwerk N4 “Nederlandse- en
NRW Niet politie gerelateerde crisisbeheersing” vond plaats op 16.09.2021 in Venlo.
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Waarom?
De reeds lang bestaande samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende
crisisbeheersing op gemeentelijk niveau heeft in de loop der jaren haar nut bewezen. Daarom
zal de samenwerking nu verder worden ontwikkeld via het nieuwe N4-netwerk.
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