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Zeer geachte dames/heren, Griffiers van de Gemeenteraden in de Nederlandse provincie
Limburg,
In het licht van de - na de zeer recente gemeentelijke verkiezingen - thans intredende periode
van coalitie-onderhandelingen en coalitievorming wenden wij ons tot u met het vriendelijke
verzoek dit bericht met bijlagen door te willen leiden naar de bij de coalitie-onderhandelingen
betrokken partijen binnen uw Raad, opdat in het kader van hun beraad over het vast te stellen
toekomstige gemeentelijke beleid ook de niet te overschatten relevantie wordt meegewogen
van euregionale, grensoverschrijdende samenwerking.
Ter toelichting moge het volgende dienen:
Vooreerst hebben Provinciale Staten van Limburg na de provinciale verkiezingen van 2015 in
het toen gesloten coalitieakkoord een forse, positieve herziening doorgevoerd inzake het te
voeren Euregionale beleid. Eerder hebben we dit akkoord daarom als een hoogtepunt van
heroriëntatie op de Euregio beoordeeld. Doch met de uitgesproken aandacht voor de Euregio
bij de Provincie alleen kan natuurlijk niet worden volstaan. Deswege mag worden verwacht
dat ook de gemeentelijke overheden dit beleid actief zullen ondersteunen, aanvullen en
completeren.
Met het in september 2017 door de Europese Commissie naar voren gebrachte rapport
“Overcoming cross border obstacles to boost growth in border regions” vraagt ook de EU op
opmerkelijke wijze aandacht voor het (economische) groeipotentieel dat in de vele Europese
Euregio’s - met in totaal om en nabij zo’n 150 miljoen bewoners - in potentie aanwezig is.
Zeker voor de typische situatie, met zowel Ooster- als Zuiderburen, waarin (Zuid-)Limburg zich
bevindt, geldt dit rapport als een heuse aanmoediging voor het besteden van meer aandacht
aan de doorontwikkeling van de Euregio. En ook hier kan de inzet van gemeentelijke zijde niet
worden gemist.
De actualiteit van het thema van de beleidsmatige en organisatorische aansturing van het
economische en sociaal-maatschappelijke werkveld wordt nog aangescherpt door het overleg
dat op dit moment loopt over de ‘herziening/opwaardering’ van de manier waarop de
betrokken (Zuid-)Limburgse actoren hierin hun rol moeten spelen. Hierbij kan worden gedacht
aan de huidige discussie over de vraag hoe verder te gaan met de hier thans actieve LEDconstructie en anderszins. Ook in deze context dient zich een praktisch intelligente en
daadkrachtige inbedding van het thema `Euregionalisering’ aan als zeer gewenst, bij welke te
kiezen (nieuwe) organisatorische constructie dan ook.
Als Burgerinitiatiefgroep “Waar een wil is, is geen grens” hebben we in 2015 de gemeentelijke,
grensoverschrijdende samenwerkingen geïnventariseerd. Onze bevindingen, aangevuld met
het naar ons oordeel ideaaltype van lokale samenwerkingsverbanden en met mogelijke
concrete acties, hebben we bij brief van 9 november 2015 teruggekoppeld; deze brief (4
pagina’s omvattende) bieden wij u hierbij graag aan, omdat de inhoud daarvan u mogelijk te
stade kan komen.

Onze Burgerinitiatiefgroep is recentelijk getransformeerd in de “Stichting Geen Grens”. Dat is
voor ons aanleiding geweest voor het aanmaken van een momentopname aangaande de
‘Euregionale stand van zaken’ en dito met betrekking tot een in deze context op te stellen visie
voor de toekomst. In deze analyse worden de grote lijnen aan de orde gesteld, waarlangs de
Euregio zich ons inziens verder zou kunnen ontwikkelen. Het is zeker geen inventarisatie van
wenselijke projecten op het niveau van onder andere de wenselijke aanpassing van de ‘op de
werkvloer’ geldende regel- en wetgeving. Eerder gaat hem om het nader duiden van de
bredere omgevingssituatie die hiervoor dient te ontstaan en over de manier waarop hiermee
‘georganiseerd/geïnstitutionaliseerd’ ware om te gaan).
We menen er goed aan te doen u ook van deze analyse niet onkundig te laten, en mogen u
daarvoor verwijzen naar onze website: www.geengrens.eu/docum/4xP-Zuid-Limburg-en-deEuregio--180319.pdf. Mogelijk dat deze analyse tot een raamwerk voor brede discussie zal
uitgroeien. Doch wat daar verder ook van zij, ook hier is een toenemend engagement van de
gemeenten zeer gewenst. Wij hopen (en vertrouwen) van harte dat u na lezing van onze
‘inventarisatie’ daar ook zo over denkt.
Tenslotte zeggen we u reeds bij voorbaat dank voor de aandacht die u aan het thema
euregionale/grensoverschrijdende samenwerking zult besteden en wensen we u alle succes
toe met al uw toekomstige, het belang van uw gemeente en haar inwoners, regarderende
activiteiten.
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