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Geachte heer Knops,
De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 12 en op 19 december 2017 de Commissiemededeling "Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU"1 en de bijbehorende BNCfiche van de regering van 10 november 2017 besproken. 2 De leden van de PvdA-fractie hebben
met interesse kennisgenomen van de Mededeling “Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s
van de EU”. Ook hebben zij met belangstelling kennisgenomen van de appreciatie van de regering. Deze leden maken gebruik van de mogelijkheid de regering enkele vragen te stellen. De
leden van de CDA-fractie en de GroenLinks-fractie sluiten zich hierbij aan.
In de Mededeling roept de Commissie de lidstaten op werk te maken van grensoverschrijdende
samenwerking, omdat deze als gevolg van belemmeringen economisch minder goed presteren
en er kansen liggen om, door het opruimen van die belemmeringen, een groei te realiseren van
het bbp van de grensregio’s van 2% (bij een reductie van belemmeringen van slechts 20%) tot
8% (bij een reductie tot 100%). In haar BNC-fiche geeft de regering aan dat zij de maatregelen
en actiepunten van de Commissie positief waardeert en dat die in hoge mate overeenkomen
met de beleidsdoelen die de regering zich met betrekking tot de grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking heeft gesteld.3 Graag ontvangen de leden van de PvdA-fractie een
antwoord op de vraag welke de beleidsdoelen van de regering zijn en welke maatregelen nodig
zijn om tenminste het door de Commissie genoemde percentage van 2% groei van het bbp in
de grensregio’s te bereiken.
In het fiche wijst de regering op het in 2015 ingestelde Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Dit team heeft in januari 2017 het uitstekende rapport “Grenzen slechten, regio’s
verbinden, mensen bewegen” aangeboden.4 Het rapport bevat 15 doelen en 40 concrete actie1
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punten. In september van dit jaar heeft de regering in een brief aan de Tweede Kamer een
(globale)tussenrapportage gestuurd over de stand van zaken van de uitvoering.5 In de brief
stelt de regering dat er weliswaar voortgang is geboekt, maar dat ook de komende jaren alle
actiepunten aandacht behoeven. De leden van de PvdA-fractie vragen de regering om aan te
geven op welke punten voortgang is geboekt en welke actiepunten wanneer en door welke partij zullen worden opgepakt. De leden van de PvdA-fractie hebben voorts begrepen dat het Actieteam alleen in 2017 nog functioneert. Kan de regering mededelen hoe zij voornemens is de
governance te gaan regelen nu het actieteam wordt opgeheven en het toch noodzakelijk is om
de voortgang van de agenda te monitoren en waar nodig bij te sturen, en nieuwe actiepunten
op te pakken?
Het uitwerken van de actiepunten van de Commissie en van het actieteam vereist een goede en
goed functionerende governance, waarin verantwoordelijkheden en rollen helder zijn geformuleerd. Hoe wordt de governance op het niveau van de grensoverschrijdende regio’s vorm gegeven? Hoe worden de regionale bestuurlijke overleggen ingericht? Welke rol en inzet ziet de regering daarin voor zichzelf weg gelegd?
Het is de leden van de PvdA-fractie gebleken dat in de grensregio’s de Mededeling van de
Commissie warm is ontvangen. Naast de inzet in de grensregio’s zelf is er grote behoefte aan
permanente aandacht en inzet van de regering om groeikansen te benutten en belemmeringen
weg te nemen. Niet alle knelpunten in grensoverschrijdende samenwerking kunnen regionaal
worden opgelost. Voor een deel zijn ze het gevolg van verschillen in wet- en regelgeving tussen
landen. Dit vraagt een actieve inzet van de regering om oplossingsgericht in overleg te gaan
met de regeringen van de buurlanden, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs (diplomaerkenning, taalbeleid), arbeidsvoorziening en openbaar vervoer. Graag horen deze leden over
welke concrete knelpunten de regering overleg voert met de buurlanden en welke resultaten de
regering verwacht.
Binnen de Europese Commissie zal een zogenaamd “Border Focal Point “ (BFP) worden opgericht. Dit BFP krijgt onder meer tot taak ervoor te zorgen dat bij belangrijke toekomstige maatregelen van de Commissie naar behoren rekening wordt gehouden met grensoverschrijdende
regionale dimensies. De leden van de PvdA-fractie vinden dit een goede maatregel. Zij vragen
de regering op welke wijze in ons land nieuwe maatregelen worden getoetst op hun gevolgen
voor grensoverschrijdende economie en samenwerking. Het is deze leden opgevallen dat bij
twee recente maatregelen niet is gebleken dat hiermee door de regering voldoende rekening is
gehouden. Zowel het verhogen van het lage btw-tarief als de maatregel om de toepassing van
heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen te beperken hebben negatieve gevolgen
voor de economie in de grensregio’s. Hoe denkt de regering dit in de toekomst te voorkomen?
Wat is het oordeel van de regering over het standaard hanteren van een “grenstoets” bij nieuwe
maatregelen? Door wie zou een dergelijke beoordeling uitgevoerd moeten worden?
De leden van de PvdA-fractie wachten de antwoorden van de regering met belangstelling af.
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De commissie voor Europese Zaken ontvangt graag uiterlijk zes weken na dagtekening van deze
brief de beantwoording van bovenstaande vragen.
Een gelijkluidende brief wordt aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.
Hoogachtend,

Dr. E.B. van Apeldoorn
Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

