Motie inzake Limburg als Nederlands vooruitgeschoven post

Provinciale Staten van Limburg, in buitengewone vergadering bijeen op 11 mei 2017,

Constaterende dat:
- het heden precies 150 jaar geleden is dat Nederlands Limburg een volwaardige Nederlandse
provincie werd;
- Limburg noch met de rug naar de Randstad staat, noch met de rug naar de grens;
- de Provincie Limburg naar wegen zoekt om bilaterale samenwerking richting het Waals gewest,
Vlaanderen en Nordrhein Westfalen te verbeteren;
- de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel momenteel het Nederlandse staatsbestel
onderzoekt, mede aangezien Europese besluitvorming en decentralisaties andere verhoudingen
tussen overheden geven dan voorheen;
Overwegende dat:
- Limburg na 150 jaar een stuk fundament van ons land is met leidende posities in o.a. economie,
cultuur, logistiek, duurzaamheid, energie, onderwijs en toerisme, waarbij we ook veel
grensoverschrijdend leren, werken, ondernemen en innoveren;
- grensoverschrijdende samenwerking op veel terreinen gehinderd wordt door uiteenlopende
nationale wetten en regels, terwijl de interpretatie en implementatie van Europese regelgeving vooral
een nationale aangelegenheid is;
- grensoverschrijdende samenwerking daarom primair van onderop gestalte moet krijgen, via de korte
bilaterale lijnen tussen gemeenten en provincies langs en over de grens;
- een passende positie noodzakelijk is die Limburg in staat stelt om binnen het Koninkrijk en zijn
buurlanden de Limburgse provinciale opgaven in deze grensstreken te vervullen;
- de Provincie zo met een rijksmandaat met soevereine of gemandateerde overheden over de grens
kan optreden als vooruitgeschoven post, waarbij de Provincie initieert en uitvoert terwijl het Rijk
toezicht houdt;
- het 150-jarig bestaan van deze Provincie een passend moment is om deze verhouding binnen het
Koninkrijk op een frisse manier vorm te geven;
Spreken uit om:
- de goede verhouding tussen de Provincie Limburg en het Rijk vast te gaan leggen als een Statuut
voor Limburg, dat het mogelijk maakt om waar nodig vrijer om te gaan met rijksbeleid om
gemandateerd de eigen opgaven verbonden met de grensligging te kunnen vervullen;
Roepen Gedeputeerde Staten op om:
- deze overwegingen in te brengen bij de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel;

en gaan over tot de orde van de dag.
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