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B I N N E N L A N D

Het artikel ‘RAI-corridor
houdt adem in voor tweede
lockdown’ beschrijft de

gevolgen vandepandemie voor
ondernemersbij deRAI-beurs-
hallen inAmsterdam (FD, 26
september).Hun situatie is in-
derdaad zorgwekkend.Maarde
ongekende rust ronddeRAIheeft
ook eenpositieve kant: omwo-
nendenwordenniet permanent
geconfronteerdmetdrukte,
lawaai, (milieu)vervuiling en
onveilige verkeerssituaties.De
laatste jaren is het gebruik van
hetRAI-terrein, endeopenbare
ruimte eromheen, enormgeïn-
tensiveerddoor grote internati-
onale beurzen.Debuurt is dan
24/7 eenenormeheksenketel.

DeRAImoet zekernietweg,
maarmoetwel veel beter in
balansmetdebuurt opereren.
Eind2018namdegemeenteraad
unaniemeenmotie aandieRAI
enZuidas verzocht snelmet een
integraal plan te komenvoor
vermindering vandeoverlast én
verbetering vande communica-
tiemetdebewoners.Opdit plan
wordtnog steeds gewacht.

Nu lijken zelfs depandemie
ende reorganisatie bij RAI als
legitimatie tewordengebruikt
omoplossingen verderuit te stel-
len.Onbegrijpelijk.Maak juist
gebruik vandeze rustigeperiode
enga aande slag.Met eendege-
lijke visie en een stappenplan
voorhet terrein, in relatie tot de
omgeving: inclusief logistiek,
vergunningen, verduurzaming en
vergroening. Versnel als gemeen-
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MargôtOttens schrijft namens
diversebewoners indeomgeving
vandeRAI.HarmvanGijssel is
voorzitter StichtingOverlegRai-
buurten (StOR).

te hetmilieuzone-, touringcar- en
taxibeleid inde regio. En verbe-
ter zoals beloofdhet (openbare)
fietspaddoorhetRAI-terrein.

In junimelddeRAI-ceoPaul
Riemens inHetParool dat hetna
depandemie écht gaat gebeuren:
geenmassa-evenementenmeer,
wantdebuurt kandit niet aan,
betere aansluitingbij debuurt en
het park, kwaliteit engeenkwan-
titeit.Mooiewoorden.Ondertus-
sen iswel eennieuwehal neerge-
zet.Debeloofde vrachttunnel zal,
met geldgebrek als argument,
nogwel op zich latenwachten.
Ookdeomwonendenwachten:
op eenduurzaamplan voorde
toekomst.

Het lijkt alsof de
pandemie wordt
gebruikt als legitimatie
om oplossingen
verder uit te stellen

Omwonenden
RAIwachten
vergeefs op plan
tegen overlast

E U R O PA

Tandenknarsendomde tafel gaan is
beter dan eennieuwe tarievenwedloop

T
erwijl heel (twitterend)Nederland
met eenbakpopcornopdebankde
Amerikaanse verkiezingscampagne
enTrumpsgezondheidsperikelen
opde voet lijkt te volgen, komtde
Wereldhandelsorganisatie (WTO) elk

momentmet eenuitspraakdie voor ons inEuro-
pamisschiennogbelangrijkere vragenoproept
danwiede volgendebewoner vanhetWitteHuis
wordt.

PersbureauReutersmeldt dat deWTOheeft
beslotendat deEuropeseUnie importheffin-
genmagopleggenop$4mrdaanAmerikaanse
exportproducten.Dezeuitspraak is deel vande
Airbus/Boeing-zaak, die al jarenlang voortsleept.
Kort gezegdgaat het indeze zaakover ongeoor-
loofde staatssteunaande vliegtuigbouwsector
indeEUendeVerenigde Staten. Inoktober vorig
jaar oordeeldedeWTOdatdeAmerikanen tarie-
venmochtenheffenover $7,5mrdaanEuropese
producten.Hoewel dieheffingen zich vooral
richttenopde vier Europese landendieAirbus
illegaal haddengesubsidieerd (Frankrijk, Ver-
enigdKoninkrijk, Spanje enDuitsland),werden
ookNederlandsekaasexporteurs geraakt.

Nu ishet onzebeurt om illegale staatssteun
vandeAmerikanen te voorzien vaneenant-
woord.DeEuropeseCommissieheeft steeds
gezegdal eenmooie lijst vanproductenuit de
VS tehebbenklaarliggen voor retributie. Pro-
ductenuit Amerikaanse statenwaarTrumpeen
grote achterbanheeft, omdeAmerikanen zo te
bewegenomtot eendiplomatiekeoplossing te
komen.

WEER OM TAFEL
Hoezeer onzehandenook jeukenomdie lijst er-
bij te pakken, tochpleit ik ernu voor om—met
dezeuitspraak inde achterzak—weermetde
Amerikanenomde tafel te gaan. Alswedatniet
doen, zullenover enweer tarievenop tarieven
volgen. Enwatweabsoluutwillen voorkomen,
is datwe in eenhandelsoorlogbelandenwaarin
onzebedrijven (die al harddoorde coronacrisis
wordengetroffen) opnieuwdedupeworden.
DoordezeWTO-uitspraak (voorlopig) tanden-
knarsendnaast onsneer te leggen, kunnenwe
degemoederen tot bedarenbrengen.Daarmee
kunnenwe zorgendat ergerwordt voorkomen
enkunnenwe inzettenopeenhernieuwdge-
sprekmetdeVSover onze trans-Atlantische
handelsrelatie.

Enhoewel velenhopendatwenade verkiezin-
genop3november eennieuwepresident inhet
WitteHuis zullen zien, lijkt er ophandelsgebied
nual bewegingsruimte.

Afgelopen zomerhebbendeEUendeVSeen
minihandelsdeal gesloten, de zogenaamde
‘lobsterdeal’. Doordezeovereenkomst zijnde
tarievenopeenklein aantal productenopgehe-
venof gereduceerd.Hoewel economischniet
vangroot belang, is dit een significant politiek
signaal.Het is namelijk de eerste overeenkomst
tussendeEUendeVS in twintig jaar die gericht
is opde reductie van tarieven.

Deze stap indegoede richtingmoetenwebe-
nutten. Immers, ookmet eenDemocraat inhet
WitteHuis zullenonzehandelsbetrekkingen
niet automatischherstellen. Terwijl de interne
economische situatie alle aandacht lijkt op te
eisen, staat internationale samenwerking al een
tijdnietmeer ophet prioriteitenlijstje vandeVS.

MIDDENKLASSE
Zoals presidentDonaldTrumpdeAmerikaanse
werker vooropstelt, wil zijn tegenkandidaat Joe
Bideneenprioriteitmaken vandepositie vande
Amerikaansemiddenklasse. Bidenheeft tijdens
zijn campagne latenwetenniet voornemens te
zijnnieuwehandelsverdragen te sluiten voor-
dat hij hetwelzijn vandemiddenklasseheeft
verbeterd. Tegelijkertijd zegt hijwel dat hij de
intentieheeft omdehandelsrelatiemetdeEU te
verbeteren.

Dedeur staat dusopeenkier.Het is aandeEU
omdedeurnuniet dicht te gooien,maar juist te
investeren inonze gezamenlijkebelangen.We
hebbenelkaarnodig.

Nuwedoorde coronacrisis in economisch
zwaarweer zitten, kunnenweelkaar als liberale
democratische landenenhistorischebondge-
notende rugniet toekeren. Zelfsmetdewrijving
vande afgelopen jarenblijft onzehandelmetde
VSgoed voormeerdan€1000mrdper jaar. Een
wedstrijdje tarievenheffen isnuwelhet laatste
watwenodighebben.Want juist diehandel
moet deEuropese lidstatenuit de crisis halen.

Watde verkiezingsuitslag ook zal brengen,
het is voorbeideAmerikaansekampen tehopen
dat ookdeVSdeweg vanoverleg zullenkiezen,
inplaats vande tarievenwedstrijd.Want vanop-
nieuwmet elkaar omde tafel gaanprofiteert uit-
eindelijkniet alleendeEuropesemiddenklasse,
maar ookdeAmerikaanse.
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Liesje Schreinema-
cher (VVD) is Europar-
lementariër en lid van
dehandelscommissie
inhetEuropeesPar-
lement.
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$ Ondanks
WTO-uitspraak
moet EUnumet
VSom tafel

$Want handel
in de EU lijdt nu
al te veel onder
coronacrisis

$Middenklasse
in EU enVS
profiteert van
goede handels-
relatie

pagina 24, 09-10-2020
© Het Financieele Dagblad


