Rooilijn

Jg. 47/Nr. 4/20U

P.236

Stalling

Huibert Verdoold verdedigt

DeUasdoo^ru,zenlands.enzen. Sted.U.keon<.,kkeUn,enhoudenec^ervaakopb^e^ns. ^^. ee^^^-r

^^Z^^en^co^^doe. en. Grenso^schn^ndes. edO^ereg. os^b. endanookbetangb^rensoversc^^en.e
verbindingenencontacten.Deatellingtuidtdaarom.

Gedeeldevisiemaaktgrensoverschrijdende

gebiedsontwikkelingmogelijk
Landsgrenzenzijnonzichtbarebarrieres.Devoorwaardeom grensoverschrijdende gebiedsontwikke-

Ungmogelijktemakeniseengedeeldevisietussen
partners aanbeidezijdenvandegrens.Eenvisie

om elkaarals partners te teren kennen, elkaars taalte
lerenspreken,elkaarte leren vertrouwen enver-

schittente respecteren.Hetgaatindezeinitiatieffase
namelijk niet om het positioneren van eigen betan-

verbindt namelijk op hetjuiste niveautweegescheiden

gen,maaromhetzoekennaarendefinierenvanwat

systemen.Daarbijmaakteenvisievormingstraject

visie als resultaat vormt een onmisbare basis als in een

interculturete aspecten al ineeninitiatieffase zichtbaar

enbiedteengedeeldevisiemaximaaldemogelijkheid

verbindt. Dit gezamentijke proces met eengedeetde
laterstadiumonderhandelingengevoerd,en besluiten

omvanuit eenintegraal perspectief te ontwikkelen.

gsnomen moetenwarden,tndiefasekunnenfouten

Waarburgersindegrensstreekdebarriereatbehoortijkgestecht hebben,blijftvanuithetperspectief van

Vanwegedecomplexiteitvangrensoverschrijdende

overheid en bestuur sprakevantwee afzonderlijke

systemen waartussen nauwelijksformele afhanketijkheidsrelaties bestaan. Omtoch betrokkenheict en
afhankelijkheidtecreerenishetgezamenlijkopstelten van een visie een krachtig instrument. Devraag:
.

Watwitlenwegezamenlijkindetoekomstbereiken?'

zoekteen gezamenlijke focusen teidt idealiter tot

eengedeeldbeetdofgezamenlijkgevoeldeurgentie.
Zondereendergelijkegedeetdevisiezullenfactoren
alsverschillen inwetgeving offinancieringsstromen bij
voorbaat complicerend werken.

Hetbegrijpenvanenomgaanmetintercuttureleaspecten iszeerbelangrijk omdaadwerkelijk gebiedsontwik-

keling te reatiseren. Zohechten Duitsers bijvoorbeeld
aan hoffelijkheid terwijl Nederlanders amicater zijn
ingesteld. Enterwijl voor Nederlanders consensus

negatievegevolgen hebben.

samenwerking iser soms deneiging om hetvooral

simpelendaarmeemeestaloaksectoraattehouden.
Juisteen integraalperspectiefbiedtkansenom
sectorale blokkadeste overstijgen. Metdossiervan

grensoverschrijdendetreinverbindingenishiervan
eengoedvoorbeetd.Lan9etijdisvanuitNederlands
perspectief sectoraat enweinigsuccesvot gekeken

naareentreinverbinding tussen Arnhem en Emmerich
Uiteindelijk kwam een meer integraat perspectief

gericht opmeerwaarde voor partners aanbeidezijden
van degrens optafel. Het isvanuit dezegedeelde visie

datpartners elkaargevonden hebbenenetkaarvervot
gensookhebbenvastgehoudenindecomplexiteitronc
technischeinrichtingvan en capaciteitenop het spoor,

beschikbarefinancienendeadlines.Hetresultaatisdc
ervanaf2017eenregionaletreintussenDusseldorfer
Arnhem gaatrijden.

eenbelangrijkonderdeelvandecultuuris- deadlines
kunnen daarvoor wijken en nieuwe ideeen alsnog inge-

brachtwarden- werkenDuitsersveetsystematischer

enplanmatiger. Ommetinterculturele aspecten omte

gaanisjuisteenvisietraject deuitgelezenmogelijkheid

HuibertVerdooldthverdootdragelderlandnilisbestuurskund.geenwerl
aanru. mtedjkbeleidindeStadsregioArnhemN.jmegeneneerderaan
grensover-ichnjdendebereikbaarheid.
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Henkvan Houtum reageert

Je zou denken dat in de bijna zes decennia oude
Europese Unie de bovenstaandestetling eigenlijk overbodig is, dat grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling
at staande praktijk is. Maar niets is minderwaar. Er is,
in tegenstelling tot het nationale beleid waar grensregio's doorgaans minder aandachtkrijgen, veelEuropese
aandacht en geld beschikbaarvoor het ontwikkelingsbeleid rondom de grens en in de grensregio's. Dat is tot
op heden nog geen onverdeeld succes gebleken.
Ondanksenkete decennia grensoverschrijdende
samenwerking tussen grensregio's durft, Ran of wil
men nog attijd niet werkelijk de aangrenzendegebieden samen ontwikkelen. De nationale politiek houdt
star vast aan het mandaatoverhetruimtelijk beleid.
Daardoorwarden kansen gemisten zijn grenzen nog
attijd 'einde plangebied'. Er zijn wel tal van individuele
projecten met wisselend succes uitgevoerd tangs en
over de grens. Maarvan een integrate ruimtelijke visie
voorbij individuele en vaak sterk verbureaucratiseerde
projecten is ctoorgaans geen sprake. De grensoverschrijdende bestuursorganen, de Euregio's, zijn dan ook
nu nietveel meerzijn administratieve projectbureaus
van de ED. Het ruimtetijk beleid blijft daardoor vooral

een nationals aangelegenheid. En de grensregio's zijn
daarvan de dupe.
Vanuit dit besef hebben we vorig jaar een ontwerponderzoek over het grensland gepubliceerd. In deze
studie, 'Grensland, geschiedenisen toekomst van het

GrenstandschapIBlauwdruk,2013)', hebbenwe eerst
het hete grensgebied van Nederland-Duitsland en
Nederland-Betgie in kaart gebracht, een soort atlas van
de grens dus. Vervolgens hebben we, ervan uitgaande

dat een grens een ruimtelijk ontwerp is, de mogelijk-

heden onderzochtvan ruimtetijke herontwerpen van
de nationate grens om de kansen voor gebiedsontwikkeling te benutten. Soms kan het dan inderdaad
aantrekkelijkzijn om, de grens radicaalwegtestrepen
en het 'onverschil' op te zoeken, dus te doen alsof de
grens niet bestaat en gebieden aan beidezijden van de
grens een regio zijn. Hiermee zou in sommige gevalten kunnen blijken dat zaken als nationale druk op de
woningmarkt, krimp, tekorten op de arbeidsmarkt, of
de tandschapsverrammeling passend het hoofd Ran
warden geboden. Maar soms kan het ook aantrekketijk
zijn om de grens theatraal te versterken en het verschil
Juist uit te lokken, en de verleiding die de andere kant
van de grens ook biedt te exploiteren. In feite maakJe in
het laatste geval juist gebruik van het feit dat nationale
grenzen hardnekkigzijn. Je stimuleert de concurrentie, de complementaire aantrekkingskracht.Voor
een aantal grensregio's tangs de Nederlands-Duitse en
Nederlands-Belgischehebben we deze beide scenario's,
Gemeenschap versus Verleiding, al uitgeprobeerd. Dat
leverde verrassende denkrichtingen op.
Ik constateer dat het huidige ruimtelijke denken
overgrensregio'svastzit. Nationaaliserweinigof
geen systematische aandachtvoor het grensland
en Europees overheerst het denken in vergaand
bureaucratische projecten. Op tokaal niveau wordt wel
aangegevendat men open staat voor een andere benadering van de grens en het grenslandschap, maarvoelt
men zich vaakaan handenen voeten gebonden doorde
nationale potitiek. Het is hoog tijd voor een doorbraak in
het denken over grenzen en grensontwerpen.
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