Persbericht Scheldemondraad 13 april 2016

Euregio Scheldemond benoemt kansen van de grens
De Scheldemondraad vraagt de Nederlandse commissie Balkenende om rekening te
houden met grensoverschrijdende kansen voor economische structuurversterking.
Deze boodschap gaf de Scheldemondraad aan voormalig Nederlands ministerpresident Balkenende die aanwezig was op de vergadering in Middelburg. Daarnaast
formuleerden de Scheldemondbestuurders ook enkele concrete aandachtspunten voor
de Vlaams-Nederlandse topontmoeting op 7 november.
De heer Balkenende was vooral geïnteresseerd in de visie op grensoverschrijdende samenwerking
van de Vlaamse provinciale en gemeentelijke bestuurders. De gouverneurs Carl Decaluwé van WestVlaanderen en Jan Briers van Oost-Vlaanderen deelden graag hun enthousiasme en benadrukten het
belang van concrete grensoverschrijdende samenwerking.
Als het aan de Scheldemondraad ligt is de aanwezigheid van de landsgrens geen belemmering maar
een kans voor de regio. Ze willen de cirkel van voorzieningen, bedrijvigheid en inwoners doortrekken
over de grens. Gemeenten in de grensregio hebben te maken met grensbarrières, waardoor ze niet
ten volle kunnen profiteren van de jobs en voorzieningen die zich aan de andere kant van de grens
bevinden. Door het wegwerken van knelpunten die de grens met zich meebrengt, telt het aanbod aan
jobs, potentiele werknemers en voorzieningen als onderwijs en woningaanbod aan de andere kant
van de grens wel mee.
Een belangrijke belemmering bij grensarbeid is het verschil in competenties tussen Vlaamse en
Nederlandse afgestudeerden in technische beroepen. Voor het hoger onderwijs is de diplomaerkenning ondertussen goed geregeld, maar voor het beroepsonderwijs is dat nog niet het geval.
Als er meer inzicht zou komen in wat een lasser of loodgieter in huis heeft in plaats van zich blind te
staren op alleen het diploma, dan zouden er heel wat jobs ingevuld kunnen worden aan beide zijde
van de grens.
Om de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen kunnen uitzonderingen op landelijke
regelgevingen een verschil maken. Met name op het gebied van arbeidsmobiliteit en
ondernemerschap kan experimenteerruimte een lokale oplossing voor grensproblemen bieden. MKB’s
/ KMO’s in de grensregio hebben baat bij gelijkwaardige voorwaarden aan beide zijden van de grens,
zowel voor bedrijfsvoering als voor het aantrekken van werknemers.
Deze en andere aandachtspunten zijn opgenomen in een brief voor Vlaams minister-president Geert
Bourgeois en zijn Nederlandse collega Mark Rutte . Op 7 november ontmoeten zij elkaar in Gent voor
hun tweejaarlijkse topontmoeting.
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Achtergrondinformatie

Euregio Scheldemond
Euregio Scheldemond is als samenwerkingsverband van Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen ontstaan in 1989.
Op vlak van cultuur en onderwijs vond al uitwisseling plaats sinds de jaren '50. Tot voor kort bestond de werking
uit twee pijlers: de Scheldemondraad, als autonoom platform, en het Europese Interreg-programma voor
grensoverschrijdende samenwerking. Binnen de Scheldemondraad werd door de jaren heen de samenwerking
gestaag uitgebouwd: ook op vlak van veiligheid, economie, toerisme, landbouw, welzijn, zorg en water wordt nu
samengewerkt, in vakgroepen èn concrete projecten. Vanaf 2000 werden ook de gemeenten nadrukkelijker
betrokken in de euregio. Initiatieven uit de gemeentelijke clusters, de vakgroepen of de Scheldemondraad zelf
worden veelal bekostigd via de diverse Interreg-programma's of het eigen Scheldemondfonds. De drie provincies
werken samen in Euregio Scheldemond maar ook in ruimere verbanden, zoals Vlaams-Nederlandse Delta,
Interreg Vlaanderen-Nederland en een aantal transnationale Interreg-structuren.

Meer informatie? Ga naar www.euregioscheldemond.be

