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Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD
Ik ben vereerd namens de commissie Grensoverschrijdende Samenwerking deze assemblee te
mogen toespreken over het werk dat in de commissie plaats vindt. Ik voel mij gesteund door de
aanwezigheid van ondervoorzitter de Vriendt.
Het is helder. Als je door België, Nederland of Luxemburg reist en vooral langs de grens, wat ik de
afgelopen tijd gedaan heb, zie je het meteen. Regels uit Den Haag, Luxemburg 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 rijdt bij het achtervolgen van boeven.
Ik wil een compliment maken voor al het werk wat al gedaan is door mijn voorgangers zoals de vorige
voorzitter van Quickenborne, het werk in de nationale parlementen en in instituten als ITEM in
Maastricht. Er is veel kennis en dat is nodig ook want grensoverschrijdende samenwerking vergt
naast een lange adem, toewijding ook veel kennis. Vaak overschrijden problemen nationale
parlementen en in ieder geval de woordvoerderschappen van de woordvoerders in die parlementen.
Kortom, samenwerking in de Benelux vereist een dialoog in een parlement als het Benelux
parlement.
Wat zijn wij concreet aan het doen met de commissie grensoverschrijdende samenwerking?
Wij kijken naar uitzonderingszones. De uitzonderingen gemaakt door het Benelux comité van
ministers op het bedrijventerrein Albert Knoop is een heel interessant voorbeeld. Hoeveel
bedrijventerreinen zijn er die van zoiets kunnen profiteren? De commissie zoekt nog een rapporteur
om de kansen hier in kaart te brengen en tot een aanbeveling te komen voor de volgende plenaire
vergadering van dit parlement.
Ten tweede, spreekt de commissie over digitalisering en grensregio’s. Soms worden grenzen hoger
door digitalisering en de commissie kijkt naar hoe er beter om kan worden gegaan met data
uitwisseling. Als wij dat goed doen kunnen kan bijvoorbeeld de zorg en veiligheid in de grensregio’s
beter worden.
Ten derde, wil ik iets langer vooruit kijken, naar een combinatie van digitalisering en
uitzonderingszones. Europa bouwt aan een digital single market. Dat gaat niet snel. Het mooie van
de Benelux is dat het zelf binnen Europa een uitzonderingszone is. Waarom zetten wij als Benelux
niet een stap vooruit en bouwen wij een Benelux digital single market. Dan zijn wij wat wij immers
altijd geweest zijn in Europa: een voorloper.
28 september is de volgende commissie dag van het Benelux parlement. Graag werk ik dan met u, de
leden van deze assemblee, verder aan concrete resultaten voor de inwoners van de Benelux. Ik kijk
daar naar uit.
Dank voor uw aandacht
Twitter: @Jan_Middendorp | Facebook: JanMiddendorpVVD
NB: gesproken tekst kan afwijken
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