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Voorzitter, waarom bespreken wij in deze gemeenteraad zoiets als een nota internationalisering? Waarom 
heeft Maastricht dat nodig? Buitenlands beleid is toch een zaak van regeringen?! Ik hoor het u denken. 
 
Maastricht ligt midden in de euregio Maas-Rijn omringd door steden als Hasselt, Eupen, Luik en Aken. Onze 
omgeving ís internationaal. Als wij ons alleen beperken tot alles binnen de Nederlandse lijntjes dan laten wij 
enorm veel kansen liggen. Kansen om samen te innoveren, kansen op meer werkgelegenheid en kansen om 
samen te lobbyen voor subsidies van de Europese Unie.  
 
Samen lobbyen voor projecten bij de Europese Unie doen we te weinig. Dat is een gemiste kans. Als wij er in 
slagen om samen met andere overheden en instellingen in de euregio voor projecten te lobbyen bij de 
Europese Unie dan  geven wij niet alleen naar de EU een sterk signaal af, maar ook naar burgers en 
bedrijven. Wij laten ons niet tegenhouden door fysieke en mentale grenzen die nu nog bestaan. Wij vragen 
het college dan ook om de euregionale samenwerking bij de lobby te versterken waar dat al gebeurt en te 
onderzoeken op welke terreinen er gezamenlijke lobbytrajecten opgestart kunnen worden.  
 
Als stad hebben we veel ambities op het gebied van Duurzaamheid. We willen in 2030 als stad 
klimaatneutraal zijn. Op dit moment hebben we daar weinig geld voor beschikbaar. Tegelijkertijd zet de 
Europese Unie zwaar in op schone energie en andere duurzame technologieën. Daar moeten we als stad op 
inspringen en samen met organisaties in de stad onderzoeken hoe we geld binnen kunnen halen uit Brussel 
om het behalen van onze doelstelling dichterbij te brengen. 
 
Er wordt al flink samengewerkt over de grenzen heen om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. 
Dat is een goede zaak. Alleen veiligheid gaat verder dan het bestrijden van criminaliteit. Veiligheid betekent 
ook voorbereid zijn op calamiteiten. Met Chemelot in Sittard-Geleen en de kerncentrale Tihange bij Hoei 
hebben we gezamenlijk belang in de euregio om euregionaal samen te werken bij calamiteiten. Het kan niet 
vaak genoeg gezegd worden: Rampen kennen geen grenzen! Wij willen daarom dat er concrete afspraken 
worden gemaakt over samenwerking bij calamiteiten in de euregio.  
 
Voorzitter, tot nu toe ben ik dicht bij huis gebleven, maar nu wil ik samen met u naar verre oorden gaan 
zoals Chengdu en El Rama. Met deze steden hebben wij een stedenband, net zoals wij een stedenband 
hebben met Koblenz. Ik wil hier het belang, nee het nut, van deze stedenbanden benadrukken. De 
stedenband met Chengdu past binnen de steeds verder globaliserende economie waarbinnen instellingen, 
bedrijven en universiteiten nieuwe partners zoeken voor innovatie en kennisontwikkeling. Dat wordt 
gefaciliteerd door de stedenband met Chengdu. De stedenband met El Rama draagt op lokaal niveau een 
bijdrage aan ontwikkelingsbeleid. De grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers 
bij de stedenband toont het draagvlak daarvoor aan. Het laat zien dat ook op lokaal niveau solidariteit 
boven eigen belang kan gaan. 
 
Wij hebben alleen wel onze vraagtekens bij de Russische samenwerking die onderzocht wordt. Het college 
stelt voor om alleen nieuwe samenwerkingen aan te gaan op basis van inhoudelijke projecten. Alleen bij 
samenwerking met de Russische stad is onduidelijk wat de basis is voor de samenwerking. 
 
Voorzitter, aan het begin van mijn termijn stelde ik de vraag waarom Maastricht zoiets als een nota 
internationalisering nodig heeft. Het voorgaande laat zien dat wij alleen verder komen als Maastricht de blik 
naar buiten richt en wij naar het buitenland kijken.  
 
Tot zover mijn eerste termijn.    
  


