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Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD  

Debat: Voortgang Grensoverschrijdende samenwerking 

Datum: woensdag 25 april 2018, Tweede Kamer, ’s-Gravenhage  

Bewindspersonen: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops 

 

GROS | Ik ben erg blij dat dit Algemeen Overleg over Grensoverschrijdende Samenwerking nu is. Als 

je langs de grens reist, wat ik de afgelopen tijd gedaan heb valt het direct op. Regels uit Den Haag en 

Brussel houden niet altijd rekening met mensen in de grensregio’s. Vrijheid van goederen, kapitaal, 

diensten en arbeid in Europa betekent niet dat de politieauto over de grens kan rijden bij het 

achtervolgen van boeven. 

  

Actiepunten | Laat ik beginnen met een compliment. Een compliment voor de staatssecretaris voor 

de wijze waarop hij de actiepunten van de taskforce Huizing heeft opgepakt. Omdat het veel punten 

zijn met vaak hele complexe achterliggende processen ben ik wel benieuwd hoe het werk aan het 

actieprogramma met de ministeries nu in de praktijk gaat. En vooral hoe maakt hij keuzes welk van 

de vele punten op te pakken. Het is zaak momentum te houden en die zaken op te pakken waarmee 

we grensregio’s het meest helpen in de kortste tijd. Een voorbeeld: in Twente is een tekort aan 

leraren Duits. Op één school is bijna één jaar lang geen Duitse les aangeboden. Een urgent punt, 

maar ook bij uitstek een punt met grote uitstraling lijkt mij. Wat voor soort problemen ondervindt de 

staatssecretaris bij wegnemen van barrières voor Duitse leraren om in Nederland les te gaan geven? 

Hoe gaat zo’n samenwerking met Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Dit is deel van een veel 

bredere zogenaamde actiepunt 19 waar verwezen wordt naar een Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap actieprogramma. Zo zijn er vele kleine zaken die in de grensregio’s veel impact kunnen 

hebben verstopt in de lange lijst van punten. Heeft de staatssecretaris een select en fast track 

approach ?   

 

Grenseffectentoets | Dan de grenseffectentoets. Daarvan zijn vele varianten: van vooraf toetsen of 

achteraf effecten in kaart brengen. De staatssecretaris gaf dit weekend zelf het voorbeeld van de 

BTW. Op dat punt gaan we het regeerakkoord uitvoeren. Speelt het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties in zo een geval een rol bij het in kaart brengen van de grenseffecten en 

eventueel flankerend beleid? Grenseffecten zullen er met of zonder standaard toets vooraf immers 

blijven. Hoe kijkt de staatssecretaris daar tegen aan? En ziet de staatssecretaris ook een rol voor het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadat regelingen met grote grenseffecten 

zijn ingevoerd? 
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Informatievoorziening | Ik wil de staatssecretaris danken voor het onderzoek naar een app voor nog 

betere grensinformatie. Er is in zijn uitwerking van de toezegging bij het algemeen overleg digitale 

overheid verwarring ontstaan. Het ging mij niet om de precieze App in Limburg – dat was slechts een 

voorbeeld. Het ging mij er om te onderzoeken hoe we de digitale overheid in de praktijk kunnen 

brengen in de grensregio’s. Ik ben bij veel grensinformatiepunten geweest en de medewerkers die je 

daar spreekt geven aan dat het niet alleen gaat om goede kennis maar dat het vooral gaat om hoe je 

deze bij de mensen brengt. Het gevoel dat ik over heb gehouden aan de vele gesprekken met 

wethouders en mensen bij de grensinformatiepunten zelf is dat grensinformatiepunten meer kunnen 

doen met dezelfde middelen met een App. Het is een manier om mensen in de grensregio niet 

afhankelijk te laten zijn van het bezoeken van een website of kantoor. Een app geeft de mogelijkheid 

niet alleen reactief maar ook actief te communiceren. Denk aan updates in regelgeving of nieuwe 

banen. Via een app kun je het versturen. En het mooie is dat dit nu juist zo een klein stap is wat met 

relatief weinig moeite genomen kan worden. Alle informatie is er immers al. Het idee van een app 

zou bij de grensinformatiepunten belegt kunnen worden. Nu is het moment om dat bij de 

onderhandelingen over de financiering van de grensinformatiepunten in te brengen. Sowieso hoop ik 

dat het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties al haar kennis over 

grensoverschrijdende samenwerking inbrengt bij deze vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

geleidde onderhandelingen, die zo hoop ik voor de zomer zijn afgerond. 

 

Twitter: @Jan_Middendorp | Facebook: JanMiddendorpVVD 

 

NB: de spreektekst kan afwijken van de gesproken tekst tijdens het debat 

 


