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EU Commissaris Frans Timmermans voor de ‘Green Deal’ in Aken
“Parkstad Limburg kan een modelregio voor grensoverschrijdende samenwerking worden”
Parkstedeling en Eurocommissaris Frans Timmermans was vrijdag 18 juni op bezoek in de regio. Op een
evenement, georganiseerd door de Charlemagne Grensregio, het samenwerkingsverband tussen Aken, de
Duitstalige Gemeenschap van België, Stadsregio Parkstad Limburg, Heerlen en Vaals, sprak Timmermans
met Sibylle Keupen, burgemeester van Aken en Roel Wever, voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg en
burgemeester van Heerlen, over het belang van grensoverschrijdend samenwerken. Sibylle Keupen
overhandigde Frans Timmermans namens Charlemagne Grensregio een plakkaat met daarop een schets van
al lopende initiatieven, die een basis kunnen vormen voor het concretiseren van de Green Deal.
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Grensregio’s, zo stelt Timmermans, spelen een bijzondere rol in de totstandkoming van de Europese Green
Deal oftewel de grootschalige verduurzaming van de Europese economie. Het is hiervoor van belang dat

de voorwaarden voor intensievere grensoverschrijdende samenwerking vanuit Brussel en de
verschillende hoofdsteden verbeterd worden. Zo vindt Timmermans het onverdraaglijk dat het
Den Haag blijkbaar niet lukt de intercity door te trekken naar Aken.
Roel Wever roept op tot meer experimenteerruimte voor grensregio’s in het maken en uitvoeren van nieuw
duurzaam beleid.
“We moeten niet meer in grenzen denken. Wettelijke belemmeringen vormen nog steeds een horde in
grensoverschrijdende samenwerking. Het is toch raar dat we geen groene zonne-energie uit Herzogenrath
naar Kerkrade kunnen importeren? Ook niet als er sprake is van een overschot. We kunnen een modelregio
worden voor grensoverschrijdende samenwerking maar dan moeten we vanuit de nationale regeringen en
de Europese Commissie wel extra experimenteerruimte specifiek voor ons als grensregio krijgen”
Roel Wever, voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg en burgemeester van Heerlen.

Als een eerste stap in dit gezamenlijk aanpakken van grensoverschrijdende uitdagingen, deden wij samen
met onze partners aan Frans Timmermans een handreiking om de ambitieuze Green Deal in onze
grensregio handen en voeten te geven. Op het gebied van groene waterstof, circulaire economie en
duurzame mobiliteit worden momenteel de eerste stappen in deze samenwerking gezet. Vanuit de eigen
regio zien wij de komst van Timmermans en diens plannen voor een duurzaam en sterk Europa als een
aanmoediging en inspiratie om als Parkstad Limburg samen met onze partners over de grens, het voortouw
te nemen in de realisatie van de Green Deal.

