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Achtergrond: verkiezingen en coalitieakkoord

• Op 15 mei 2022 vonden de deelstaatverkiezingen in 
Noordrijn-Westfalen plaats. De winnaars van de 
verkiezingen CDU en Bündnis90/Die Grünen (De 
Groenen) vormen de nieuwe coalitie.

• Op 23 juni 2022 hebben de CDU en de Groenen hun 
coalitieakkoord voor 2022-2027 gepresenteerd: het 
akkoord van de “zwart-groencoalitie” heeft als titel 
“het toekomstcontract voor Noordrijn-Westfalen” en 
beslaat in totaal 146 pagina‘s.

• Op zaterdag 25 juni hebben de leden van het CDU en 
de Groenen op hun afzonderlijke partijcongressen het 
coalitieakkoord goedgekeurd.

• Op dinsdag 28 juni is gestemd over de installatie van 
Hendrik Wüst (CDU) als minister-president gestemd. 

• Op woensdag 29 juni is het nieuwe kabinet beëdigd.
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De eerste klimaatneutrale industriële regio van Europa

• De CDU en de Groenen hebben niet eerder in 
NRW samen geregeerd, maar ze zijn
optimistisch over een goede samenwerking. 
Hun gemeenschappelijk kompas gaat onder
andere over: meer klimaatbescherming, een
duurzame economie, toekomstbestendige
infrastructuur, investeringen in onderwijs en 
solide financiën.

• Het doel van CDU en Groenen is de realisatie
van de  eerste "klimaatneutrale industriële
regio" van Europa.

• Het regeerakkoord, het zal geen verbazing 
wekken, is bijzonder concreet waar de 
deelstaten grondwettelijk meer bevoegdheden 
hebben dan de federale overheid: NRW wil 
10.000 nieuwe leraren en jaarlijks 3.000 nieuwe 
politieagenten in dienst nemen. 



pagina 4

De nieuwe coalitie blijft inzetten op samenwerking
met Nederland en wil deze verder intensiveren

• Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en 
Noordrijn-Westfalen heeft een zeer prominente plek in het 
coalitieakkoord.

• Het akkoord bevat zeer gedetailleerde aankondigingen voor
meer en betere samenwerking met Nederland.

• NRW kondigt aan de regeringsconsultatie met Nederland 
voort te gaan zetten.

• De coalitie wil de samenwerking met haar buren intensiveren 
op het gebied van klimaat, milieubescherming en energie: 
Vooral de invoer van groene waterstof zal doorslaggevend 
zijn voor het welslagen van de energietransitie. Efficiënte 
infrastructuurverbindingen met de Nederlandse en Belgische 
zee zeehavens zullen hier een centrale rol spelen.

• Ander belangrijk punt is grensoverschrijdende mobiliteit. Dit
verbindt Europa. NRW maakt zich sterk voor het uitbouwen
van het grensoverschrijdende openbaar vervoer, 
goederentransport en spoor- en waterwegen. Daarnaast wil
de coalitie de ticketverkoop voor grensoverschrijdend
openbaar vervoer verbeteren. 

• De samenwerking met Nederland wordt misschien wel
minder exclusief dan nu, want waar Nederland wordt
genoemd staat ook België.
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Ministersposten CDU (9 ministers)

Hendrik Wüst

Minister-
president

Karl-Josef 
Laumann

Minister van 
werkgelegen-

heid, 
gezondheid & 
sociale zaken

Herbert Reul

Minister van 
Binnenlandse 

Zaken

Marcus 
Optendren

Minister van 
Financiën
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Ministersposten CDU

Dorothee 
Feller 

Minister van 
onderwijs

Ina 
Scharrenbach

Minister van 
gemeentelijke 
zaken, bouw & 
digitalisering

Silke Gorißen

Minister van 
landbouw & 

consumentenbe
scherming 

Ina 
Brandes 

Minister van 
cultuur & 

wetenschap

Nathanael
Liminski

Hoofd van de 
Staatskanselarij 
en minister van 

Europese en 
Federale Zaken 

en Media
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Ministerposten De Groenen (4 ministers)

Mona Neubaur

Minister van 
Economie, 

industrie, klimaat 
en energie en 
viceminister-

president

Oliver 
Krischer

Minister voor 
Verkeer, milieu 

en natuur 

Josefine Paul

Minister voor 
Kinderen, 
familie, 

gelijkheid, 
vluchtelingen en 

integratie

Benjamin 
Limbach

Minister van 
Justitie
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Details van het coalitieakkoord
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Onderwijs

• De coalitie wil de randvoorwaarden voor holistisch 
onderwijs, individuele ondersteuning, succesvolle 
integratie en excellentie in scholen verbeteren. 

• Verbetering van het onderwijsaanbod is een van de 
grootste uitdagingen waarvoor wij staan en die wij actief 
willen aanpakken om de verwerving van 
basisvaardigheden te waarborgen en te versterken.

• De coalitie wil 10.000 extra leraren in het schoolsysteem 
brengen. De posities die niet posities die niet 
onmiddellijk kunnen worden ingevuld, zullen we ze 
tijdelijk vervangen door extra specialisten en 
ondersteunend personeel. 
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Binnenlandse veiligheid

• De coalitie staat voor een verantwoordelijke en sterke 
politiemacht in een rechtsstaat die tot handelen in staat 
is. 

• De coalitie wil zorgen dat de politie goed opgeleid, goed 
bemand en gemotiveerd is. De coalitie wil de 
politiemacht consequent blijven versterken met 
politieagenten en administratieve ambtenaren, alsmede 
met overheidspersoneel. Daarom wil de coalitie jaarlijks 
3.000 politieagenten aanwerven. 

• De coalitie kondigt aan de grensoverschrijdende 
criminaliteit aan te blijven pakken. Zij wil het bestaande 
systeem van grensoverschrijdende politieteams 
uitbreiden. 
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Over de governance van de samenwerking met Nederland

• De coalitie wil haar nauwe partnerschap met de Benelux-
regio voortzetten en verder intensiveren. Daartoe zal de 
coalitie het proces van de grenslandagenda en de 
grenslandconferenties voortzetten en het belangrijke 
werk van de Euregio's en de grensinformatiepunten 
blijven steunen. 

• NRW wil de samenwerking met de Benelux-Unie 
verdiepen. 

• De succesvolle opzet van de regeringsconsultaties met 
Nederland zal ook met België worden voortgezet. 

• De grensoverschrijdende task force heeft zijn nut 
bewezen bij de pandemie en bestrijding van Corona. Wij 
willen dit model in de toekomst blijven volgen. 
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Thema’s voor de samenwerking met Nederland

• De coalitie wil de samenwerking met haar buren op het 
gebied van klimaat, milieubescherming en energie 
intensiveren. 

• Zij wil het grensoverschrijdende openbaar vervoer 
verbeteren.

• CDU en de Groenen kondigen aan de grensoverschrijdende 
samenwerking bij de civiele bescherming te verbeteren en te 
streven naar verbeteringen, vooral op het gebied van de 
noodhulp. 

• De coalitie wil samen met België en Nederland lobbyen bij de 
Europese Unie voor de bouw van de zogenaamde Einstein-
telescoop in het drielandenpunt Aken-Luik-Maastricht. 
Daartoe lobbyt de coalitie voor financiële steun van de 
federale regering, die een eerste vereiste is voor het project. 

• Zij willen grensoverschrijdend leren, werken en wonen nog 
intensiever bevorderen. Daartoe moet ook de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties worden verbeterd; dit 
geldt met name voor verplegend en onderwijzend personeel. 
Scholen in de grensstreek moeten Nederlands als eerste 
vreemde taal kunnen aanbieden aan hun leerlingen.
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Energie en klimaat

• Het klimaat heeft een belangrijke rol in het regeerakkoord. 

• De coalitie heeft als doel in 2030 te stoppen met het gebruik van 
kolen en volledig onafhankelijk te zijn van de import van fossiele 
grondstoffen. 

• Aardgas wordt onmisbaar geacht voor een overgangsperiode. 
Elektriciteitscentrales moeten zo worden gebouwd dat ze ook 
kunnen worden gebruikt voor klimaatneutrale energiebronnen.

• Doel is om de komende vijf jaar tenminste 1000 extra 
windturbines te bouwen. Vanaf 2025 geldt voor de bouw van 
nieuwe particuliere gebouwen een verplichting tot zonne-
energie.

• Onderdeel van het plan is het versnellen en vereenvoudigen van 
planologische procedures voor de realisatie van hernieuwbare 
energie.

• De coalitie pleit voor de snelst mogelijke sluiting van 
kerncentrales dicht bij de grens in de buurlanden van Nordrhein-
Westfalen en zal alle mogelijkheden van bezwaar uitputten. Dit 
doelt in eerste instantie op Belgische kerncentrales dichtbij de 
grens. Het is nog onduidelijk of NRW ook tegen de bouw van 
nieuwe centrales in Nederland zal ageren.
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Waterstof

• De nieuwe coalitie in NRW vindt waterstof onmisbaar 
om de klimaatdoelen te halen. Het vervangt fossiele 
brandstoffen bij energie-intensieve industrieën met 
processen die niet kunnen worden geëlektrificeerd.

• Noordrijn-Westfalen moet een Europese modelregio 
en draaischijf worden voor de energietransitie/een 
energiesysteem met waterstof. 

• Voor de nieuwe coalitie is waterstofimport erg 
belangrijk. De coalitie steunt Europese en Duitse 
importstrategieën. Hiervoor is volgens CDU en 
Groenen een goede infrastructuurverbinding met 
Nederland en België een belangrijke voorwaarde.
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Mobiliteit

Uitbreiding OV 
voor de stimulering 

van een goed 
alternatief voor 

particulier vervoer 
met de auto. Doel 
is om in 2030 het 
aanbod bussen en 
treinen met 60% 

te hebben 
verhoogd. 

Verdere uitbreiding 
van het Europese 

nachttrein-
netwerk.

Versnelling van 
planologische 

procedures van 
initiatieven die vooral 
klimaatbescherming 
& toegankelijkheid 
dienen. Vrijstelling 

van tijdrovende 
procedures voor de 

reactivering en 
elektrificatie van 

spoorlijnen.

Verhoging van de 
regionale middelen 

voor de 
financiering van 

OV en de 
digitalisering van 
spoortrajecten.

Samenwerking met België 
en Nederland bij 

grensoverschrijdende 
mobiliteit.


