
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooggeachte heer Knops,  
                                                                                                    

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. Staatssecretaris R.W. Knops 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten  
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld  

 
Parkstad Limburg is a member of Eurocities 

 

 

 

Datum 
18 december 2020 
 
 
Betreft 
Input grensoverschrijden-
de visie  
 
Kenmerk 
GROS-BBE-201218 
 
 
 
STADSREGIO 
PARKSTAD  LIMBURG 
 
Postbus 200 
6400 AE  Heerlen 
 
Kloosterweg 1 
6412 CN  Heerlen 
 
T. +31 (0) 45-570 01 23 
IBAN: NL85 BNGH 

0285006649 

 

 

B.A. Borggreve 

 

(+31)(0)642594769 

 

b.borggreve@parkstad-

limburg.nl  

 

 

 
 

 
 

 
Naar aanleiding van uw Brief aan de Tweede Kamer van 13 juli jl., waarin u aankondigt 
begin 2021 met een visie te komen op de toekomst van grensoverschrijdende 
samenwerking (hierna: GROS) in relatie tot de ontwikkeling van grensregio´s, willen wij, 
de zeven gemeenten van Stadsregio Parkstad Limburg, u middels deze brief wijzen op 
het grote belang van GROS voor de enige euregionale agglomeratie van Nederland. 
Een kleine vier miljoen mensen in drie landen, in een gebied kleiner dan de Randstad, 
vormen samen een Daily Urban System. Om het belang van onderlinge samenwerking 
te betonen is deze brief mede opgesteld door de Oberbürgemeisterin van Aken,  
Sibylle Keupen, en Städteregionsrat (directeur) van de Stadsregio Aken,  
Tim Grüttemeier.  
 
 
“Een goede buur is beter dan een verre vriend”, voor ons meer dan een tegeltjeswijs-
heid. Onder de rook van universiteitsstad Aken en het Rheinische Revier (het 
voormalige bruinkoolgebied tussen Aken en Keulen, red.) ligt Parkstad Limburg in de 
unieke positie om aan te haken aan de ontwikkelingen over de grens op het gebied van 
o.a. circulaire economie, digitalisering, duurzaamheid, energietransitie, circulair bouwen 
en smart mobility. Parkstad Limburg kan hierin de verbinding vormen tussen Aken en 
het Rheinische Revier enerzijds en de rest van Limburg en Nederland anderzijds. 
Noordrijn-Westfalen heeft het Rheinische Revier tot een kernontwikkelingsgebied 
gemaakt, incl. miljardeninvesteringen, waarbij aan Duitse kant nadrukkelijk wordt 
gekeken naar samenwerking over de grens.  
 
 
Parkstad werkt nauw samen met de Technische Universiteit Aken (RWTH) aan een 
concrete projectmatige invulling van deze intensieve en integrale samenwerking. Een 
zeer uit het oog springend project is de ontwikkeling van de zgn. Einsteintelescoop, 
waarvoor onze euregio één van de voornaamste kandidaten is. Het verbinden van de 
IBP Circular Hub op Chemelot met de ontwikkelingen in Aken en het Rheinische Revier 
biedt tevens veel kansen voor de hele regio Zuid-Limburg. Ook op het gebied van 
gezondheid werken beide regio´s nauw samen, wat duidelijk naar voren kwam tijdens 
de coronacrisis, toen het Akens ziekenhuis, plaatsen aan Nederlandse patiënten 
aanbood. Verder werken we ook samen op het gebied van “urban air mobility”, waarbij 
drones o.a. geneesmiddelen over de grens heenvliegen.  
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De grensoverschrijdende component van de Regio Deal heeft gewerkt als extra impuls 
voor de samenwerking. Een vliegwiel waardoor ook aan Duitse kant flinke investerin-
gen zijn gedaan. Dankzij middelen uit de Regio Deal bevorderen we het grensover-
schrijdend cultureel verkeer, verschaffen we mensen betere aansluiting op de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, koppelen we grensoverschrijdende mobiliteitsnet-
werken aan elkaar, bijvoorbeeld door het deelfiets-netwerk van Aken uit te breiden naar 
belangrijke ontwikkelingshubs in Parkstad. Voor ons is een intercitytrein die Heerlen 
direct verbindt met Eindhoven en de Randstad enerzijds en Aken (met zijn HSL-station) 
anderzijds een basisvoorziening voor een duurzame grensoverschrijdende relatie. De 
Regio Deal heeft een impuls gegeven aan de lobby aan beide zijden van de grens voor 
deze verbinding.  
 
 
Gelet op de ontwikkelingen in de regio, de reeds succesvolle samenwerkingen 
(binationaal Avantis bijv.) en de gemeenschappelijke uitdagingen waar we voor staan, 
doen wij dan ook een beroep op u het succesvolle beleid voor GROS voort te zetten. 
Maatwerk is hierbij geboden. Er moet meer rekening gehouden worden bij nationale 
wetgeving met de impact daarvan voor grensgebieden. Grensoverschrijdende 
initiatieven moeten meer ruimte krijgen en belemmeringen moeten zoveel mogelijk 
weggenomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transporteren van duurzaam 
opgewekte elektriciteit van een Duits energiepark op 2 km van de grens naar Parkstad 
of het ontwikkelen van een gezamenlijke, grensoverschrijdende aanpak om 
uiteenlopende uitdagingen op de woningmarkt (tekort in Aken, overschot in Parkstad) 
aan te gaan. 
 
 
De Regio Deal heeft zich wat ons betreft bewezen als aanjager van grens-
overschrijdende projecten en samenwerking. Wij zouden deze lijn dan ook graag 
voortgezet zien worden. De huidige COVID-19-crisis laat zien hoe kwetsbaar onze 
economie en samenleving zijn, iets dat het meest gevoeld wordt aan de grens, iets dat 
je bijvoorbeeld goed terugziet wat betreft koopkracht. Laten we dit moment aangrijpen 
om er samen – Rijk, Provincie, Parkstad én Aken mét het Rheinische Revier – sterker 
uit te komen.  
 
 
Wij hopen dat u bij de hernieuwde visie op de toekomst van GROS de unieke positie en 
betekenis van deze grensregio in het uiterste zuidoosten van Nederland in acht neemt. 
Parkstad is namelijk geen periferie, maar een Nederlandse Poort tot Europa.  
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