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De ligging van Limburg als grensregio in het
hart van Europa biedt volop mogelijkheden. Zo
is wel eens berekend dat binnen een straal van
300 km om Limburg een potentieel afzetgebied
ligt met meer dan 100 miljoen consumenten
en 200.000 bedrijven in 5 landen. Gigantisch!
Om dit potentieel optimaal te benutten is het
van groot belang dat de mobiliteit over
grenzen heen goed geregeld is en ook als
zodanig ervaren wordt. Toch blijkt dat die
grensmobiliteit nog steeds beperkt is. Tijdens
een conferentie in Sittard vorig jaar werd zelfs
een studie gepresenteerd waaruit blijkt dat de
grensoverschrijdende bewegingen in Limburg
sinds het vervagen van de Europese grenzen
eigenlijk niet zijn toegenomen, maar soms
zelfs afgenomen.
Met andere woorden: iedereen is zich bewust
van de mogelijkheden die er liggen, maar we
hebben nog niet de gouden formule gevonden
om dat potentieel echt te benutten. Een van
de oorzaken daarvan is dat grenzen in onze
hoofden en harten vaak nog bestaan, en dat
nationale regeringen met nationaal beleid ons
steeds blijven herinneren aan het bestaan van
die grenzen. Kijk bijvoorbeeld naar de Duitse
tolheffing, de Nederlandse accijnsverhoging op
de brandstof, het Nederlandse verbod op
gewasbeschermingsmiddelen die in België en
Duitsland wel toegestaan zijn, of de
moeilijkheden die nu in Nederland ontstaan
met de rechten van patiënten om aan de

andere kant van de grens een zorgbehandeling
te krijgen: stuk voor stuk voorbeelden van
nationaal beleid dat grenzen kunstmatig in
stand houdt en daardoor de ontwikkeling van
grensregio's in de weg staat.
Maar goed, zoals de titel van deze column
voorspelde gaat dit verhaal over een
interessant item, want gelukkig zijn we niet
voor alles afhankelijk van het nationaal beleid
uit de hoofdsteden. De provincie Limburg heeft
samen met de Universiteit Maastricht,
Hogeschool Zuyd en de gemeente Maastricht
de handschoen opgepakt en ITEM opgericht,
een expertisecentrum voor Euregionale
vraagstukken. ITEM - niet alleen bemand door
mensen van de genoemde instituten maar ook
door "ervaringsdeskundigen" en mensen uit
het "werkveld" - moet een spil worden van
onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied
van grensoverschrijdende mobiliteit en
samenwerking, en op die manier bijdragen aan
het verdwijnen van bestaande obstakels en het
creëren van een beter vestigingsklimaat, een
breder draagvlak voor sociale voorzieningen en
een grotere aantrekkingskracht van de regio.
Alleen via dit soort initiatieven kunnen we
Limburg ontwikkelen van het begrensd gebied
dat het ooit was tot een regio van grenzeloze
mogelijkheden. Wat mij betreft dus een
interessant ITEM om het nieuwe jaar mee te
beginnen.

